
I N D L E D N I N G

Systemet i »Frederiksborg amt« er i hovedsagen det samme som i de tidligere 
publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort 

uddrag af den udførlige redegørelse for redaktionsprincipperne i det først ud
sendte bind, Præstø amt. Som i tidligere bind bringes også i dette en stadig 
øget alfabetisk fortegnelse over fagord. Arkivgennemgangen (regnskaber, syns- 
protokoller m.m.) er foretaget af Bent Schiermer Andersen, Astrid Breindal, 
Michael Hertz, Allan Jensen, Jørgen Steen Jensen, Vibeke Michelsen og Kir
sten Weber.

DE H I S T O R I S K E  I N D L E D N I N G E R

De historiske indledninger er udarbejdet af arkivar Johan Jørgensen. Disse 
indledninger anfører så vidt muligt, hvad der fra skrevne og trykte kilder vides 
om kirkebygningernes grundlæggelse og ældre historie samt om ejerforhold til 
patronatsretten og kirketienden, hvilket jævnlig kan være oplysende for kir
kens historie (restaureringer, nyanskaffelser, gaver).

Tidspunktet for kirkernes overgang til selveje ifølge lov af 15. maj 1903 er 
angivet på grundlag af oplysninger fra Sjællands Stiftskassererkontor. Derimod 
medtages kirkernes godshistorie ikke, ligesom der heller ikke gøres rede for 
den gejstlige personalhistorie.

I samme afsnit anføres eventuelle oplysninger om navnet på den værnehel
gen, til hvem kirken i den katolske tid var viet, samt helgennavne knyttet til 
sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddelbare nærhed omtales, ligesom for
svundne kapeller i sognet nævnes her, medens kirke- og kapelruiner, hvorom 
der foreligger nøjere oplysninger, behandles i særlige afsnit. Kirker efter 1850 
omtales kort. Sagn knyttede til kirken refereres på grundlag af oplysninger 
fra Dansk Folkemindesamling.

Af kaldshistorien nævnes blot, om sognet er eller har været anneks til andre 
sogne.

K I R K E G Å R D  O G  B Y G N I N G E R

Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads i forhold til den nærmest 
omgivende bebyggelse ses på de efter kirkebeskrivelserne anbragte landsby
planer, når disse har kunnet skaffes; de er kopieret af frøken A. Bang efter de 
ældste kort, der har kunnet findes, og af hvilke kun en del er matrikelkort.



INDLEDNING

Fig. 1. Skematisk fremstilling af en tidligromansk landsbykirke af kamp og brudsten i dens oprinde
lige tilstand. Hele bygningen, der består af apsis, kor og skib, hviler på sokkel med to fremspring, 
det underste et almindeligt, retkantet skifte, det øverste skråkantet. Murene dækkes af puds, hvilket 
også gælder korets liséndekoration, der må tænkes udført af frådsten eller kridt. De svagt fremsprin
gende liséner har foroven simple profilkapitæler og er forbundet med små dobbeltbuer. På skibet 
viser afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) muråbninger er sat af kridt- eller frådstens- 
kvadre af meget vekslende størrelse og format, mens murværket ellers er af rå og kløvet kamp i 
temmelig jævne skifter; et par steder har man udnyttet småt, flageagtigt materiale ved at stille 
stenene skråt, i »opus spicatum«. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, der udvider sig tragt
formet til begge sider, er der ved opførelsen indmuret egetræs rammer med to vandrette sprosser. 
Døren har rundbuet stik af kilesten. I det indre ses kirkens hovedalter stående i den med halvkuppel- 
hvælv dækkede apsis samt, mellem kor og skib, triumfbuen, der har skråkantede kragbånd og flankeres 
af sidealternicher, hver med sit sidealter. I kor og skib er der flade lofter af planker, naglet til under
siden af bjælkerne. Tagværket karakteriseres ved at spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd, 
ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på loftsbjælkerne (bindbjælkerne), under hvis fremsprin
gende hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort sugfjæle, notet i den yderste af de to mur
remme; de øvrige samlinger er bladede. — Tagbeklædningen er spån eller »bæverhaler« af ældste type.

Kirkegårdenes gamle grænser er med omtrentlig nøjagtighed gengivet på de 
gamle kort. Kirkegårdsudvidelser og købstædernes annekskirkegårde, der så 
godt som udelukkende er fra de sidste menneskealdre, nævnes oftest, men der 
er ikke gjort forsøg på at bestemme deres nøjagtige alder. Fritliggende bygnin
ger på eller ved kirkegårdene som benhuse, kirkelader og -stalde, klokkestabler, 
klokkehuse, ligkapeller behandles i forbindelse med disse, og her omtales også 
eventuelle gabestokke og halsjern. Herregårde, voldsteder og oldtidshøje, hvis 
sådanne findes umiddelbart ved kirken, nævnes.

Til hver bygningsbeskrivelse hører en grundplan i målestok 1:300, hvor de 
forskellige bygningsafsnit og byggeperioder er skraveret efter et kronologisk 
system, som fremgår af signaturoversigten p. 11. Hvis intet andet er opgivet, 
vender nord opad. Planerne er rene bygningsplaner, og inventar (også murede 
altre) er i reglen udeladt. Bjælkelofter og tagværker er heller ikke medtaget, 
hvorimod hvælvingernes ribber og buer er vist med punkterede linier, profi-
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Fig. 2. Samme kirke i slutningen af middelalderen, efter flere ombygninger helt gotisk præget. I tiden
o. 1350—1450 har det romanske skib fået to fag krydshvælvinger af munkesten. Som støtte for disse 
er der ved væggene rejst dobbeltfalsede piller, der foroven, i vederlagshøjde, er afsluttet med krag- 
bånd, hvis profil består af skråkant over rundstav, adskilt af et almindeligt skifte. Skjoldbuerne ved 
væggene og den tværgående gjordbue, der alle er spidsbuede og helsten brede, kantes af rundstave 
langs de halvstens hvælvingskapper. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets romanske 
vinduer er de midterste blevet dækket af hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun de yderste har 
endnu kunnet benyttes. O.1500 er kirken så blevet omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet 
apsis og kor er blevet nedbrudt og skibet forlænget to fag mod øst. I stedet for sokkel har det nye 
bygningsafsnit en kraftig syld af store kampesten. I murværket, der står blankt, er en del romanske 
kridt- og frådstenskvadre blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bælter, men ellers er mate
rialet munkesten i munkeskifte, de mørktbrændte sten formuret som bindere, der enkelte steder 
danner en slags rudemønster. I syd ses i hvert af de to fag et stort, falset, fladbuet vindue; et tilsva
rende har samtidig fortrængt det sydøstligste af skibets romanske vinduer. I det indre er de samtidige 
hvælv indbygget i væggene, hvorfor hvælvingspiller og særlige skjoldbuer mangler. Kun i sammen
stødet med det østligste af de ældre hvælv i skibet har det været nødvendigt at opføre en ekstra 
gjordbue, hvilende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er i øvrigt af samme type som skibets, 
dog mangler der rundstave langs kappekanterne. Op ad østvæggen ses kirkens hovedalter. Ved samme 
lejlighed er det romanske skibs mure blevet forhøjet og hele bygningen har fået muret gesims, bestå
ende af to udkragede skifter, samt nyt tagværk og nye gavle. Tagværket, der har to lag hanebånd, er 
af krydsbåndstype. Krydsbåndene er forneden bladet til den korte, vandrette spærsko, krydser den 
på denne rejste spærstiver samt, højere oppe, det underste hanebånd og er med sin anden ende bladet 
fast til det modstående spær. Gavlene har kamtakker, afdækket med munketegl; hele taget er hængt 
med det samme materiale. Foran syddøren er der rejst et våbenhus af samme materiale og med samme 
kampestenssyld som østforlængelsen, men overkalket som skibet. Døren, der er falset, er rundbuet 
med spidsbuet spejl. Gavlens dekoration består af syv højblændinger med varierende afdækninger — 
aftrappet, vandret, spærstikformet og spidsbuet. De hertil svarende syv kamtakker afsluttes foroven 
med svage, vandrette udkragninger, »bryn«, og er hængt med munketegl. I denne sengotiske langhus
kirke har der ikke været noget egentligt, arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib, som i den 
ældre, romanske. I stedet har det som kor tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken ved 

et trægitter, foran hvilket eventuelle sidealtre har været anbragt.
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lerede ribber med tredobbelte linier. I vinduer er jernrammer vist ved een, 
trækarme ved to streger; dørene er derimod behandlet som åbninger, hvis en
kelte led er ført igennem som punkterede linier. Ommuringer er angivet ved 
ændret skravering, senere tilmurede åbninger ved optrækning af konturerne, 
for så vidt disse kendes, ellers kun ved veksling i signaturerne (jfr. underskrift 
til fig. 3); sidder to åbninger — f. eks. dør og vindue — over hinanden, således 
at de skærer hinanden i planen, er den øverste vist ved punkterede linier uden 
skravering. I bygningsdele med flere stokværk er kun det nederste givet i 
hovedplanen.

Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersfølgen, de ældste dele først, de yng
ste sidst; også omdannelser — for så vidt de er af større omfang — er indføjet 
i deres historiske rækkefølge; dog behandles bygningsafsnit, der er genopført 
af oprindeligt materiale og på oprindelig plads (f.eks. apsis, kor), i sammen
hæng med de oprindelige. Er bygningsdelene jævngamle, eller er aldersfølgen 
usikker, går beskrivelsen i reglen fra øst mod vest, fra neden og opefter, fra 
det ydre til det indre; tårnets underrum beskrives dog før trappehuset og de 
øvre stokværks ydre.

Alle tagværker omtales samlet i slutningen af bygningsbeskrivelsen, og efter 
denne følger solure og vindfløje.

De mål, der gives på romanske murhøjder, er kun omtrentlige, især da ter
rænet oftest er hævet og murenes øvre skifter ændrede eller ommurede. Munke- 
stensmål medtages, så vidt det er muligt. Angående de vigtigste skiftegangs- 
typer og enkeltheder som vinduer, døre, hvælvinger, gavle, blændinger, trappe
huse m. m. henvises til fagordlisten og dens illustrationer.

Særlige tegn. Bygningsdele, som opbevares på museer eller andetsteds, be
tegnes med * foran stikordet, forsvundne (men gennem beskrivelser eller 
illustrationer kendt) ved †.

G L A S M A L E R I E R ,  L O F T S M A L E R I E R  O G  K A L K M A L E R I E R

Glasmalerier samt lofts- og kalkmalerier behandles almindeligvis i hvert sit 
afsnit og således, at malerierne inden for den enkelte gruppe skildres i krono
logisk rækkefølge. Såfremt der kun foreligger sparsommere oplysninger, kan 
disse være indføjet som et sidste afsnit under bygningsbeskrivelsen.

I N V E N T A R

Rækkefølgen i beskrivelserne er:
alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), sidealterborde (med do.), 

alterbordsforsider og -paneler, alterklæder, 
altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer.
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Fig. 3. Kirkeplanernes signaturer, a. Romansk tid, o. 1050—1250. b. Tilføjelser fra romansk tid. 
c. Gotisk tid, o. 1250—1550. d. Renæssancetid, o. 1550—1650. e. Efter 1650. f. Formodet renæs
sancetid. g. Er to sammenstødende mure med ensartede signaturer ikke samtidige, vises dette ved, 
at murflugtslinjen af den ældre mur er fortsat gennem sammenstødet eller ved vendt signatur, 
h. Kendes tilmurede åbningers form ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssignaturerne mødes

uden skillestreger.

altersølv, herunder berettelsestøj (sygekalke m. m.).
alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alterbøger, krucifikser, 

monstranser, røgelsekar, akvamaniler, vandkedler, processionsstager 
og -kors, messehageler, bispestave, signeter, skriftetavler, messeklokker, 
brudesølv etc. 

alterskranker (knæfaldsskranker). 
bogstole, 
helgenfaner.
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fontehimle, dåbstøj, fontegitre, 

vievandskar, 
korbuekrucifikser. 
korgitre, 
prædikestole.
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præstestole, degnestole, her

skabsstole.
kister og skabe, herunder monstransskabe.
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge.
standure.
dørfløje.
pulpiturer.
orgler.
salmenummertavler, præsterækketavler og andre tavler, 
malerier, der ikke hører til andet kirkeinventar eller til epitafier, 
lysekroner, lampetter.
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager, undtagen når disse er i 

direkte forbindelse med stolestader), 
ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader o.lign. 
tårnure (solure behandles under bygning), 
klokker, klokkestole.

Inventar yngre end 1850 behandles kortfattet.
Særlige tegn. Inventargenstande, der er kommet til museer eller vides at 

være bevaret på anden måde uden for kirken, betegnes med * foran stikordet. 
Inventargenstande, der er forsvundne, men hvorom oplysning af betydning 
haves, betegnes med † foran stikordet.
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Når intet andet nævnes, er ældre træinventar altid af eg, nyere, malet træ
inventar fra 17—1800’rne som regel af fyrretræ. Alterstager, dåbsfade og lyse
kroner er næsten udelukkende fremstillet af messing, en legering, hvis hoved- 
bestanddele er kobber og zink. Klokker er støbt af bronze, der er en meget hård 
legering med kobber og tin som dominerende dele. Ved patinerede genstande 
kan det være vanskeligt umiddelbart at afgøre metallets art. Uden hensyn til 
legeringens sammensætning brugtes i ældre tid hyppigt betegnelsen malm.

G R A V M I N D E R

Gravminderne deles som regel i følgende hovedgrupper: 

middelalderlige grave.
gravfund (herunder også dele af klædedragter), 
mindetavler og epitafier, 
gravsten, gravtræer, gravrammer.
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofager eller kister og 

kisteplader.
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofager eller kister og 

kisteplader.
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede kapeller eller krypter, 
»løse« kisteplader.
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner etc.), 
kirkegårdsmonumenter.
runestene i eller ved kirker (for så vidt de ikke er middelalderlige gravsten).

Inden for de enkelte grupper er ordningsprincippet aldersfølge. Kendes for- 
færdigelsesåret, nævnes det først; ellers må dødsåret eller typen blive bestem
mende for rækkefølgen.

Ved mål på gravsten angives først højden, dernæst bredden og til sidst, 
hvis den medtages, tykkelsen; ved trapezformede gravsten nævnes største og 
mindste bredde, f. eks. 97 x 63—45 cm.

I N D S K R I F T E R

Se skrift p. 24. — Uforkortet gengives som regel kun indskrifter af historisk 
indhold på kirkeinventar og bygninger samt gravskrifter ældre end 1550. 
Gengivelsen er her ord- og bogstavret, dog — ved versalskrift — med anven
delse af store begyndelsesbogstaver i navne.

Af yngre gravskrifter gives kun et udtog med alle positive oplysninger om 
personerne og deres livsforhold samt om selve mindesmærkets tilblivelse. Også 
i udtogene citeres person- og stednavne bogstavret, men latinske navne sættes 
i nominativ, og den danske form vedføjes, for så vidt den kan bestemmes.

Andre indskrifter, poetiske, religiøse m.v. gengives kun, når de skønnes at 
have særlig interesse. Til latinske indskrifter vedføjes en dansk oversættelse.



INDLEDNING 13

Særlige tegn ved gengivelse af indskrifter:

[!] udråbstegn efter forkert stavede ord.
( ) rund parentes ved opløsning af forkortelser.

[ ] skarp parentes ved rekonstruktion af manglende ord eller bogstaver.
‹ ›     kantet parentes ved senere tilføjelser til den oprindelige indskrift.

□ tomme, ikke udfyldte pladser, især dødsår og datoer.

Beskrivelser af kirkerne og deres inventar, istandsættelser m.m., udførligere 
end det har kunnet gøres i redaktionerne, derunder som regel også fuldstæn
dige afskrifter af indskrifter, er tilgængelige i Nationalmuseets arkiv.

A R K I V A L I E R

De i arkiverne beroende kilder (regnskaber, visitatorier, synsforretninger, 
korrespondancer etc.) vil af praktiske hensyn blive opdelt på følgende måde: 
Akter, der angår flere kirker, er anført nedenfor p. 30. Akter, som kun ved
rører een kirke, vil blive opregnet under »kilder og henvisninger« til den på
gældende kirke.



F A G O R D
Enkelte, i regnskaber og i ældre litteratur hyppigere forekommende, nu forældede 

gloser er medtaget og betegnet med †.

ådring, malet efterligning af årer i træ. 
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i 

en bygning og bærer spærene; den 
øverste ås kaldes rygås, de øvrige 
sideåse.

abakus, dækplade over kapitæl. 
adosseret, rygvendt.
affronteret, modvendt, front mod front. 
aftrapning, aftrappet, trinvis ordnede mur

skifter eller større murpartier (sml. fig.
4, 11). 

afvalmet, se valmtag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke 

etc., sml. akantusmontant, båndakan- 
tus), bladværk som på det korintiske 
kapitæl (fig. 25). Et fra klassisk-antik 
kunst stammende motiv, som efterlig
ner en sydeuropæisk plantes (acanthus 
spinosus) takkede og fligede blade. 

akantusmontant, akantusblade på lodret 
opstigende stængel. 

akvamanile, vandkande, som regel af mes
sing, støbt i dyre- eller rytterskikkelse; 
i katolsk messetjeneste brugt ved præ
stens håndtvæt. 

antemensale, alterbordsforside. 
antependium, alterbordsforhæng. 
apsis, apside, halvrund udbygning, hyp

pigst ved korets østmur (sml. fig. 1). 
apsisbue, buen mellem apsis og kor. 
arkade, buestilling. En række buer, som 

bæres af søjler eller piller; også om en 
enkelt bue (tårnarkade). Motivet an
vendes dekorativt i træskærerarbejder, 
på gravsten etc., sml. blændarkade. 

arkitrav, det nederste profilled i en søjle- 
båret gesims (sml. fig. 33).

attika, lav etage eller opmuring over krans
eller krongesims i en bygning, også an
vendt om det parti, som i (fortrinsvis 
senrenæssance og barokke) altertavler 
og epitafier er indskudt mellem stor
stykke og topstykke. 

attisk profil, består af en hulning mellem 
to rundstave, af hvilke den nedre i reg
len er kraftigere end den øvre (se fig. 33). 

attisk slyngbånd, ornament af to bånd i 
fortløbende, åbne halvcirkelslyng (sml. 
ringbæltet under kapitælet fig. 33). 

bånd, 1) smalle, som regel vandrette, bånd- 
lignende murfremspring (sml. krag- 
bånd); 2) visse tømmerstykker i tag
værk (fig. 34 F: hanebånd) og bindings
værk (skråbånd). 

båndakantus (fig. 5), vinkelbrudte og 
bøjede, smalle, ofte sammenslyngede 
bånd, hvortil slutter sig (nedhængende) 
klokkeblomster og skedeblade af akan- 
tusløv. Modeornament o. 1700—1740. 

baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt
eller skærmagtigt dække af kostbart 
stof over en trone, et alter el. lign. (sml. 
ciborium); 2) fremspringende overdæk
ning af træ eller sten over alter eller fi
gur; 3) ornamentgitter øverst i gotiske 
altertavlers felter; 4) prædikestolshim- 
lens (lydhimlens, s. d.) overbygning (en 
tilsvarende sidder omvendt som under
baldakin under prædikestolen). 

baluster, 1) dværgsøjle med buget skaft; 
2) rækværkstremme med profilerede, 
ofte pæreformede led. 

barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles
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Fig. 4. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre høj blændinger; 
yderst: trappestik og skjoldblænding, derefter: vandret falsede, næstinderst: spærstik, i midten: 

spidsbuet. Til højre stokværksdelte blændinger; i midten tre cirkelblændinger, ved siden heraf små 
pibeblændinger; i nederste række: blændinger med hængestave.

fodstykke, der hviler på plinten (sml. 
fig. 33).

basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning, 
hvis midtskib med vinduer når op over 
sideskibstagene og står i åben forbin
delse med sideskibene. 

basrelief, se relief.
†benhus (ossarium), lille bygning eller rum, 

hvor man tidligere henlagde de i kirken 
og på kirkegården opgravede ben. 

berapning, overstrygning af en ufuget mur
flade med et tyndt lag mørtel, der lader 
stenene skinne igennem. 

berettelsestøj, lille nadversæt (sygekalk og 
disk m.v.) til betjening uden for kirken 
af syge og døende. 

beslagværk, stærkt gennembrudte eller 
åbentkomponerede ornamenter, min
dende om pålagte metalbeslag. 

bindbjælke, loftsbjælke, bjælke der sam
menbinder de nedre spærender i et 
spærfag.

binder eller kop, mursten, der ligger på 
tværs i muren med kortsiden i murflug
ten (se skiftegang og fig. 17). 

bindering, jernring på ydersiden af kirke
diget, til hvilken kirkegængerne kan 
binde deres heste. 

binderstik, se stik.
bindig, liggende i samme lodrette plan 

som den øvrige murflade.

blad, bladning, bladet forbindelse, se fig. 
1, 2, 21.

blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde), 
2) umalet (snedkerarbejde). 

blokskifte, se skiftegang og fig. 17 k. 
bloktandgesims, se fig. 17 i. 
blændarkade, murfordybning(er) udformet 

som en arkade. 
blænding, (fig. 4), flad murniche, anvendt 

enten til pryd for at bryde glatte mur
flader eller for at spare byggemateriale 
(spareblænding). Efter prydblændinger
nes form taler man om højblændinger 
(rundbuede, spidsbuede, aftrappede etc.), 
cirkelblændinger, korsblændinger, blæn- 
dingsbånd etc. (sml. spejl). 

†blændingsværk, bindingsværk forblændet 
bag halvstensmur (o: tavlene er hel
stens og rykket så langt frem, at tøm
meret kan dækkes bag den yderste halve 
sten).

bolus, brunt farvestof, hyppigt brugt i 
forgylderteknik, hvor det påstryges den 
hvide kridering, inden guldbladene på
lægges.

bomhul (sml. fig. 13), lille hul i en mur, 
hvori stikbomme for murstilladset an
bringes. I gotiske façader står de ofte åbne. 

bosse, lille, firkantet eller rundet fremspring 
på sten-, træ- og metalarbejde (sml. dia- 
mantbosse).
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Fig. 5. Båndakantus.

brandstang, prydstang af træ (ofte med 
smedejerns vindfløj), opsat i toppen af 
en taggavl, fastgjort til det yderste spær
fag.

†brixdør, korgitterdør. 
bruskbarok, bruskstil, se stilarter. 
bruskværk, de for bruskbarokken særegne 

ornamenter, af hvilke nogle minder om 
øreflipper, i reglen med bruskagtige knu
der på kanter og afslutninger og hyppigt 
indeholdende masker. O. 1620—60. 

bue (fig. 6), afdækning over en åbning eller 
en blænding, båret af murvanger, piller 
eller søjler. 

buestik, se stik.
bæltegesims, profileret led, der deler en 

murflade vandret (kordongesims). 
bæverhale, se tagsten.
bølgeranke (fig. 7), planteornament med 

op- og nedadbugtende stængel og et 
sideskud i hver bugtning. 

ciborium, se ciboriumsalter. 
ciboriumsalter, alteroverbygning hvilende 

på søjler, hvorimellem der var forhæng. 
I dette alterhus ophængtes ciborium, et 
oftest tårn- eller bægeragtigt gemme, 
hvori nadverbrødet opbevaredes.

e f g h

Fig. 6. Buer. a. Rundbue, b. Spidsbue, c. Flad
bue. d. Fladrundbue (ell. kurvehanksbue). 
e. Trekløverbue. f. Køl- eller æselrygbue. 

g. Styltebue. h. Hesteskobue.

ciselering, behandling med punsel af en 
metalplades overside til fremstilling af 
(fordybet) dekoration (modsat driv- 
ning; sml. punsel).

†delle, savdelle, savet brædt, planke. 
diademhoved, kvindehoved prydet med dia

dem; hyppigt ornament især i renæs
sancetiden (sml. fig. 33). 

diamantbosse, -kvader (sml. fig. 33), pyra
mide- eller prismeagtigt fremspring på 
sten-, træ- og metalarbejde (sml. bosse). 

dodenkop, jernholdigt farvestof, rødt, 
brunt, brunviolet eller helt sortagtigt. 

dorisk kapitæl, se fig. 23. 
drager, bjælke, liggende på langs i bjælke

lag, f. eks. som støtte for bind- eller hane
bjælker.

dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori 
der indgår en drager. 

drivning, behandling med hammer eller 
punsel af en metalplades underside, en
ten til udformning af pladen eller til 
fremstilling af (ophøjede) dekorationer, 
der som oftest efterbehandles ved cise
lering (sml. punsel). 

dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved, 
jfr. nagle) til fastgørelse af ornamenter 
og løsdele (i stedet for med søm) og af
skåret i plan med det fastgjortes flade. 

†dønnike, pudse.
dør, d.v.s. døråbning; det lukkende ele

ment kaldes dørfløj. 
empire, se stilarter.
epitaf (ium), mindetavle over afdøde, i reg

len smykket med skulptur og maleri. I 
ældre tid anvendtes betegnelsen også 
om gravsten og om gravskriften alene. 

fals, retvinklet indsnit 1) i kanten af et 
brædt, f. eks. til anslag for et andet 
stykke træ; 2) i en murvange eller mur
karm, som anslag for en dørfløj eller 
vinduesglas eller rent dekorativt (sml. 
fig. 2).

falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget 
eller -skåret som dekoration. 

fas, skråt afskåret hjørne eller kant.

Fig. 7. Bølgeranke.



FAGORDBOG 17

feston, en i en bue nedhængende kæde af 
blade, blomster og frugter (sml. guir
lande).

fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt 
fodstykke, almindeligt i den gotiske stils 
prydværk.

filigran, guldsmedearbejde udført af tråde 
og runde korn, sammenloddet, hyppigst 
på en underlagsplade. 

finering, ganske tynd beklædning af ædlere 
eller smukkere træsorter limet på sned
kerarbejde udført af billigere eller mere 
robust træ. 

firpas, firkløveragtigt felt eller gennem- 
brydning.

fiskeblære, kommaformet, fiskeblærelig- 
nende gennembrydning i gotisk stav
værk.

fjeder (fjer), smalt fremspring langs mid
ten af et brædts ene længdekant, pas
sende ind i en tilsvarende rille, not, på 
nabobrædtet. Brædder, som har fjeder 
på den ene kant og not i den anden, kal
des pløjede. 

fladsnit, se relief.
flammet, flammeret er beklædningen af en 

glat træflade (f. eks. en dør) med kant- 
profilerede brædder, som er samlet i rude- 
eller siksakmønster.

Flensborgsten, se mursten. 
†flos, en slags tøj med lang luv. 
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af 

skiftende stave og hulinger, mindende 
om folder i et klædebon; almindelig på 
sengotiske dør- og panelfyldinger. 

forbandt, se skiftegang. 
forblænder(e), pænere tilvirkede mursten 

af finere ler, anvendt som ydre skal i 
teglstensmurværk.

†forfærdige, færdige, istandsætte, færdig
gøre, ofte dog udføre af nyt. 
forkrøbbet er en gesims, en profil eller en 

liste, når den af ornamentale grunde er 
ført i knæk eller af konstruktive hensyn 

er ført uden om et eller flere fremspring. 
formsten, teglsten, hvis profil er formet 

eller skåret i det våde ler før brændingen. 
fortanding, lodret eller faldende, er beteg

nelsen for den lodrette eller skrå linie, 
hvorefter arbejdet på en mur, ofte nær 
et hjørne, afsluttes midlertidigt — til 

senere fuldførelse.

Fig. 8. Enkelt rundbuefrise.

Fig. 9. Krydsende rundbuefrise.

Fig. 10. Rudefrise.
2
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Fig. 11. Trappefrise og sugfjæl.

frådsten, se kildekalk.
fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fugtig 

puds (italiensk: al fresco); se secco.
frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der 

forneden begrænses af arkitraven og for
oven af kronlisten (se fig. 33); 2) deko- 
rationsbånd, sammensat af buer, ruder, 
aftrapninger o.a., der (som gesims 1) 
løber under tagskægget eller danner den 
øvre afslutning på brede murblændinger, 
jfr. fig. 8—11.

frisefylding, fylding med ophøjet »spejl« 
(s. d.) og forsænket, omløbende bort. 
Tidligst i snedkerarbejder fra renæssan
cetiden.

fuge (fig. 12), det mørtelfyldte mellemrum 
mellem de enkelte sten i en mur. De lod
rette kaldes stød- eller studsfuger, de 
vandrette leje- eller langfuger. Nutidens 
konsekvente udkradsning og fugning 
med særlig mørtel var næppe så almin
delig i middelalderen, hvor den udkvæl- 
lende mørtel, som ikke afskrabedes, 
udtværedes eller formedes med fuge- 
skeen; herefter taler man om udglattede 
fuger eller rygfuger. Fugernes synlige 
ydersider betegnes efter deres forskellige 
behandling, der ofte røber murværkets 
alder.

1) Fuger i kampestens- og kvadermure.
a) Udglattede, fyldte (i plan med ste

nenes forsider), hyppigt med kva
derridser — i romansk kampestens- 
mur.

b) Ukarakteristiske, udglattede — i 
kvadermur af brudsten (i yngre 
kridtstenskirker dog ofte som e).

c) »Knasfuger«, ganske smalle, mørte
len afskrabet i plan med murfladen

— i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og ofte med 

indtrykkede teglbrokker — i gotisk 
kampestensmur.

2) Fuger i teglstensmure.
e) Fremspringende, flade, med skråt 

beskårne kanter — romanske.
f) Uregelmæssigt skarpryggede — sen

romanske og gotiske.
g) Udglattede, skråtskårne (med skråt 

holdt murske) — senromanske og 
gotiske.

h) Fyldte, midtridsede — gotiske.
i) »Brændte«, med lille midtfure udført 

med huljern — renæssance.
j) »Hamborgfuger«, stærkt fremsprin

gende, trapezformede eller rundede
— klassicisme.

»fuld mur« er i modsætning til kassemur 
(s. d.) udført af ensartet materiale og 
med gennemløbende skifter fra yder- til 
inderside.

†færdige, se forfærdige. 
fødselslinie, se vederlag. 
gang jern, hængsel på dørfløj og luge; »går« 

på stabelen (s. d.). 
gavlkam, se kam.
gesims, 1) udkragning på en mur under tag

skægget (fig. 2, 8—10), sml. bæltegesims;
2) den profilerede overgang mellem væg 
og loft; 3) de bårne dele af en søjlestil
ling (fig. 33). 

gjordbue, bærende bue mellem hvælv, 
spændt tværs over rummet, sml. skjold
bue.

Fig. 12. Fugetyper.
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glamhul, lydhul i kirketårnes klokkestok- 
værk.

godronneret (fransk godron, bule, jfr. cha- 
piteau à godron = foldeværkskapitæl), 
lagt med tætsiddende (afsmalnende) 
rundstave eller med ægagtige buler; 
modeornament på sølvtøj fra o. 1690 ff. 

gotik, se stilarter.
grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg, 

der fremkommer, hvor to kapper i ribbe- 
løse hvælv støder sammen. 

gravering, indridsning af linier, ornamen
ter eller bogstaver i metal ved hjælp af 
en gravstik. 

gravflise, gulvflise med gravskrift. 
gravramme, firkantet ramme af træ, med 

skåret indskrift, beregnet til indramning 
af gravsten eller -flise eller jorddækket 
gravsted.

gravtræ, liggende gravminde af træ, formet 
som en flad, gravstenslignende planke, 
(halv)cylinder- eller kisteformet. 

guardein, den embedsmand, som prøver 
ædle metallers finhed eller lødighed. 

guardeinmærke, guardeinens garantistem
pel for guldsmedearbejders lovmæssige 
lødighed, ofte ledsaget af et måneds- 
mærke.

guirlande, kæde af festons (s. d.). 
gæk, det på låget af en kande over hanken 

siddende greb, hvorpå man trykker for 
at åbne låget. 

halspilaster, se pilaster. 
halvstens, dimension svarende til den an

vendte murstens bredde, f. eks. halv
stens fals (jfr. helstens, kvartstens). 

hanebånd, hanebjælke, vandret tømmer
stykke, som i tagværket, mellem tagryg 
og bindbjælke, forbinder spærene (se 
fig. 21—22). 

hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordyb

ning foroven i romanske og gotiske alter
bordplader, som regel delt i to afsatser, 
den større, øvre til et stenlåg, den min
dre, nedre til en blykapsel med en lille 
helgenrelikvie. 

helstens, dimension svarende til den an
vendte murstens længde (sml. halv
stens).

herme, pilaster eller pille, der foroven har 
form som et menneskeligt hoved eller

hyppigere en menneskelig overkrop, of
test med rigt dekoreret (pille)skaft. 

hostie, nadverbrød. 
hulkel, hulled, konkavt profilled. 
hvælv, hvælving, buet overdækning af rum. 

De hyppigst forekommende former er 
halvkuppelhvælv, tøndehvælv, kryds
hvælv (sml. fig. 2), ottedelte hvælv og 
stjernehvælv, de tre sidste i reglen rib
behvælv fra gotisk tid. Sml. grat, kappe, 
lomme, ribbe. 

hængestav, se stav og fig. 4. 
højgotik, højrenæssance, se stilarter. 
højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af 

inidtskibet, som rager op over sideski
bene; 2) †højkirke eller †storkirke, ofte 
anvendte betegnelser i kirkeregnskaber 
for skibet i modsætning til koret (sml. 
lavkirke).

ikonografi, beskrivelse og forklaring af bil
leder.

indvielseskors. oftest hjulkors (fig. 14 j), 
som maledes på væggene på de steder, 
hvor bispen ved kirkens indvielse havde 
afsat korsets tegn med den indviede 
olie; undertiden også indhugget i alter
bordplader. 

initialer, forbogstaver. 
intarsia, dekorativ finering og indlægning 

med forskelligt farvet træ. 
Jesumonogram, bogstaverne J H S, sam

menskrevne eller under forkortelsesstreg 
(Ɔ: forkortelse af Jhesus). 

jonisk kapitæl, se fig. 24. 
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, 

der rager op over tagfladen. Gavlkam
men kan være glat, takket (aftrappet 
med kamtakker, sml. fig. 4), eller svun- 
gen; 2) kam, kæmning, kæmmet, sml. 
fig. 34, hvor bjælker og spærsko er kæm
met over murremmene. 

kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer 
dækkende søjle- eller pilasterskafter (fig. 
23, 24, 27); kanneleret, lodret riflet. 

kapitæl (fig. 23—32), søjle- eller pilaster- 
hoved. Foruden de tre græske hoved
typer (dorisk, jonisk, korintisk) og 
toskansk kapitæl nævnes: Komposit- 
kapitæl, sammensat af jonisk og korin
tisk. Æggestavkapitæl (sml. fig. 33), 
toskansk kapitæl med æggestav. Pro- 
filkapitæl, variation af toskansk kapi-

2*



20 FAGORDBOG

Fig. 13. Kassemur med bomhuller. Fra Vitru- 
vius, den tyske udg. 1614.

tæl. Endvidere: Terningkapitæl, trapez- 
kapitæl, trekantkapitæl og klokapitæl, 
alle brugt i romansk tid. 

kappe (sml. fig. 2), een af de fire (eller flere) 
krumme murflader, der tilsammen ud
gør det egentlige hvælv. Kapperne kan 
være muret på ribber (s. d.), eller de kan 
mødes i skarpe grater (s. d.). 

kappesøm, se grat.
kardinaldyder, Tro, Håb, Kærlighed, ofte 

suppleret med de fire verdslige hoved
dyder: Klogskab, Retfærdighed, Måde
hold og Styrke, afbildet som kvinder 
med symboler. 

karmoisin (†karmesiden), rød farve. 
karnation, hudfarve.
karnis, profil sammensat af et konkavt og 

et konvekst led, sml. klokkeprofil (se 
fig. 19 d).

kartouche, rammeagtigt ornament med 
bøjede og rullede flige og hyppigt deko
reret med frugtfyld, blomster, blade, 
masker og lign. Tidligst i renæssancen. 

karvesnit, snitværk, skåret (karvet) i træ, 
som vekslende systemer af fordybede 
kilesnit, ofte ordnede i cirkler eller 
stjerner.

karyatide, bærende kvindefigur, brugt som 
støtte for en gesims. 

kassemur har i modsætning til »fuld mur« 
(s. d.) en kærne af rå marksten og brok
ker lagt i kalkmørtel, mellem to mur
skaller (sml. fig. 13).

kassette, forsænket, oftest firkantet orna
mentfelt, til tider med en roset i midten. 
Kassetteværk, sammensætning af kas
setter og andre ornamenter i fladsnit. 
Renæssanceornament (sml. beslagværk). 

kerubhoved, englehoved (med vinger). 
kildekalk, frådsten, blæret kalksten, dan

net ved kildevæld, kendelig på aftryk 
af grene, blade m.m. Især anvendt som 
byggeemne i vore ældste stenkirker. 

kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i 
buestik (kilestensstik), jfr. døren på fig. 1. 

kip, det sted, hvor spærenderne mødes, 
tagryg. 

klassicisme, se stilarter. 
klingpung (klingbeutel), en på langt skaft 

siddende pung eller pose, på hvis under
side en lille klokke er fastsyet; anvendt 
til kollekt. 

klinke, se mursten.
klokkehus, tårnagtig, lukket bygning i to

tre stokværk, oftest med en svær tøm
merkonstruktion, i hvis øverste del klok
kerne er ophængt. Husets nedre del er 
materialrum. Fritstående eller op ad 
kirkegavl.

klokkeprofil, stejl, »forkert faldende« kar- 
nisprofil (se fig. 19 d). 

klokkestabel, åben, tagdækket tømmerkon
struktion til klokkernes ophængning, 
sml. klokkestol. Plads som klokkehus. 

klokkestol, tømmerkonstruktion til klok
kernes ophængning i tårn eller på kirke
loft.

knægt, konsol af træ (sml. krumknægt, 
volutknægt). 

kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 26. 
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klok

kehus, -stabel eller bærende stolpe i 
drager- og langstoltagværker. 

konsol, bærende fremspring. 
kop, se binder.
kordongesims, se bæltegesims. 
korgitter, korskranke, gitter eller skranke 

mellem kor og skib(e). 
korintisk kapitæl, se fig. 25. 
kors, se fig. 14.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt 

bladmotiv, hyppigt i gotisk prydværk. 
†korsdør, ældre betegnelse for dør i kor- 

gitter.
korskranke, se korgitter.
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Fig. 14. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k. 
g. Hammer- eller krykke-k. h. Korset k. i. Processions-k. j. Cirkel- eller hjul-k.

krabbe (krabbeblad), ornamentalt bladmo
tiv, af form som en forvreden kors- 
blomst; på sengotiske spir, gavle, kors, 
kalkmalet på ribber etc. 

kragbånd, fremspringende (udkraget) pro
filled, især brugt som vederlag i bue
åbninger. 

kragsten, kragbånd af sten. 
kridering, se staffering. 
kronliste, det øverste, i reglen karnisprofi- 

lerede led af en gesims; se fig. 33. 
krumknægt, prydbøjle eller -konsol, an

bragt under eller på en gesims, ofte 
smykket med ornamenter, englehoveder 
og lign. el. gennembrudt. 

krydsbånd (fig. 2), krydsende trækbånd i 
spærfag. 

krydsende rundbuefrise, fig. 9. 
krydsskifte, se skiftegang fig. 17 j. 
kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestå

ende af små kugler på række (sml. perle
stav). 

kursiv, se skrift.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til 

bygningsbrug. 
kvartstens, dimension svarende til den an

vendte murstens tykkelse (sml. hel
stens, halvstens). 

langstol, længdeafstivning i tagværk med 
lodrette stolper (»konger«) hvilende på 
hovedbjælkerne og bærende vandret 
tømmer (dragere), som understøtter 
spærfagenes hanebånd, indbyrdes for
bundne med tappe og talrige påbladede 
skråbånd, se fig. 15. 

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over 
forgyldning eller forsølvning.

†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser 
anvendt i regnskaber for koret i modsæt
ning til skibet, sml. højkirke og storkirke. 

lektorium (egl. læsepult), platform med 
læsepulte (til oplæsning af evangelierne 
og epistlerne) opført over eller i forbin

delse med den vestre korskranke. Under 
og på 1. kan der være opstillet altre. 

lektorieprædikestol, prædikestol anbragt 
som pulpitur i skibets ostende foran 
triumfvæggen. 

ligtræ, se gravtræ.
lisén, flad, retkantet væg- eller murpille, 

uden kapitæl eller base (se dog ørelisén); 
sml. pilaster. 

lodfuge, lodret fuge, der strækker sig over 
flere skifter. 

lomme, rummet mellem en hvælvings 
buede overside og loftsvæggen (over
væggen).

Louis X I V ,  X V ,  X V I  stil, se stilarter. 
lydhimmel, loft ophængt over prædike

stol.
lydpotte, lerpotte indmuret i (romanske) 

hvælv eller vægge med mundingen bin- 
dig med murfladen; ofte anbragt i grup
per eller rækker, antagelig af akustiske 
grunde.

lysning, lysåbning i vindue eller dør. 
»løbende hund«, ornamentbort af fortlø

bende figurer som fig. 16. 
løber, mursten, hvis langside ligger i mur

flugten. Jfr. binder og fig. 17. 
månedsmærke, mærke der på guldsmede

arbejder angiver den måned i hvilken et 
arbejde er »prøvet« hos guardeinen 
(s.d.).

Majestas (egl. højhed), »Kristus i sin her-

Fig. l5. Langstol.
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Fig. 16. »Lobende hund«.

lighed«, tronende Kristus i mandorla, 
omgivet af evangelistsymbolerne. Især 
hyppig i romansk kunst. 

majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval ind

ramning, navnlig brugt omkring frem
stillinger af Kristus (se solgisel). 

mauresk, ornament, der efterligner arabisk 
(maurisk) prydværk. 

messehagel, messeklædning, bestående af 
skjoldformet ryg- og bryststykke. 

minuskler, se skrift.
misericordie (af latin: misericordia, barm

hjertighed), sidde-konsol under korsto
les klapsæder. 

mitra, bispehue.
monolit, bestående af een (natur)sten. 
monstrans, beholder til opbevaring og 

fremvisning af relikvier eller hostien. 
monstransskab, skab til opbevaring af 

monstransen og kirkens hellige kar. 
munk, se tagsten. 
munkeskifte, se skiftegang fig. 17. 
munkesten, se mursten. 
murliv, murkærne, det indre af en mur;

sml. »fuld mur« og kassemur. 
murrem, se rem.
mursten, brændt teglsten. — Middelalder

lige mursten (munkesten) måler 25— 
31x11—15x7—10 cm. Fra o. 1600 
blev murstenene mindre, den tyndeste 
variant er 1700- og 1800-tallets Flens- 
borgsten, der kun er ca. 3 cm tyk og i 
reglen gul. Nutidens danske normalmål 
er 23x11x5,5 cm. Klinker er små, 
meget hårdt brændte sten. Mursten, 
hvoraf en del er afhugget, kaldes efter 
størrelsen: trekvarter, halve sten, kvar
ter ell. petringer; mesterpetring: sten 
halveret på langs. 

mæander, ornamentalt bånd ført i regel
mæssige vinkelbugtninger (à la grecque- 
bort). Benævnt efter den stærkt slyn
gede, lilleasiatiske flod Mæander.

»Nådestok (Treenighed), Gud Fader på sin 
trone, støttende den lidende Kristus

og med Helligåndsduen svævende eller 
siddende.

nagle, snittet træpind, ofte med fint formet 
hoved, til inddrivning gennem borede 
huller i f. eks. blad-, slids- og tapsamlin
ger for at låse disse (sml. dyvel). 

nonne, se tagsten. 
not, se fjeder. 
nygotik, se stilarter.
oldermandsranke, den siksaklinie, der op

stod i sølvet, hvor oldermanden tog 
lødighedsprøven. Erstattedes senere af 
guardeinmærket (s. d.). 

omsætning, genopsætning af den ydre 
(eller indre) skal af en naturstensmur 
(sml. skalmuring). 

opskalket, udsvejet (tagfod); sml. skalk. 
opus spicatum (»sildebens-murværk«), kon

struktivt, romansk murværk, hvis sten 
er stillet skråt, skifte for skifte hældende 
vekselvis til højre og venstre. Hvor det 
er udført af tynde naturstensflager, op
træder det hyppigst kun i pletter (sml. 
fig. 17 f). 

overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er over 

loftet eller hvælvet. 
palmet, vifteagtigt plantemotiv, hvis en

kelte, glatte bladflige ofte udgår fra en 
blomsterkalk. 

pengetavle, skuffelignende æske med skaft, 
anvendt til kollekt. 

perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestå
ende af sammenstillede småkugler veks
lende med cylindriske led; sml. kugle
stav.

petring, se mursten.
pietà, jomfru Maria med Kristi afsjælede 

legeme på skødet. 
pilaster, flad, retkantet væg- eller mur

pille med kapitæl og base (i modsæt
ning til lisén, s. d.). Ofte anvendt som 
dekoration på træarbejde. Pilastre med 
indsnøring under kapitælet kaldes hals- 
pilastre.

piscina, niche eller kumme med afløb for 
indviet vand, fritstående eller i en væg 
nær et alter. 

planrelief, se relief.
platte, 1) profildetalje, vinkelformet til

bage- eller fremspring; 2) i snedkersprog: 
tynd træplade, anbragt som forsiring på
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Fig. 17. Skiftegange:

a. Munkeskifte, b. Polsk skifte, c. Standerskifte, 
d. Rulskifte, e. Munkeskifte af kantrejste sten. 
f. Naturstensmur med opus spicatum. g. Tegl- 
stensmur med siksakmønster. h. Savskifte, i. 
Bloktandskifte, j. Krydsskifte, k. Blokskifte.

Fig. 18. Pærestav.

møbler o.lign.; især almindelig i barok
tiden.

plint, lavt, retvinklet fodstykke under en 
søjle, en pilaster eller en statue (se fig.

33). Sml. postament. 
polsk skifte, se skiftegang fig. 17 b. 
postament, højt, foroven og forneden pro

fileret fodstykke under en søjle, en pi
laster eller en statue (sml. fig. 33). Po- 
stamentfelter (f. eks. på altertavler og 
prædikestole) er de felter, der sidder 
mellem de fremspringende postamenter. 

predella, fodstykke til en altertavle af fløj
eller skabstype. 

profil, se sokkel og stav. 
profilkapitæl, se kapitæl. 
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for 

det murskifte af sten på fladen (også 
kaldet fladskifte), som jævnligt findes 
omkring en muråbnings egentlige bue
stik.

pulpitur, galleri med plads til stolestader. 
punsel, lille stålmejsel til brug ved stemp

ling, opdrivning eller ciselering (s. d.) af 
metalarbejder (punsling). 

pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, 
hvis tværsnit minder om en pære (f. eks. 
pærestavsribbe); 2) kvartrundstav ud
smykket med række af pærelignende fi
gurer (fig. 18). 

rejsehøjde, den højde, muren har, når tag
værket rejses. 

relief, billede eller ornament i ophøjet ar
bejde på fast baggrund; 1) hautrelief, 
højt r. med underskårne figurer; 2) bas
relief, lavt r.; 3) planrelief, med svagt 
fremspring, hvis overflade ligger i eet og 
samme plan; i træ kaldes dette fladsnit. 

rem (murlægte), stræktømmer, f. eks. oven
på eller indlagt i murkronen som under
lag for bjælker eller spærfødder (fig. 34 A). 

renæssance, se stilarter. 
ribbe, muret bue, som bærer kappesam

menstødet i en opdelt (ikke ud i eet 
muret) hvælving (se kappe). Ribbe
hvælv benævnes efter kappetallet (se 
hvælv). Ribberne kan være retkantede
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Fig. 19. Sokkelprofiler, a. Skråkant, b. Hulkant. 
c. Faldende karnis. d. Omvendt (eller forkert 
faldende) karnis (klokkeprofil), e. Rundstav, 

f. Hulkant over rundstav, g. Attisk. Fig. 20. Gavl med strømskifter.

(i halvstens- eller kvartstens-bredde) 
eller profilerede (af formsten). Hjælpe
ribber på hvælvets overside kaldes over
ribber; disse kan have udstikkende trin- 
sten.

riffelhugning, rifling, den udførelse af riller 
eller smalle furer, som overfladen på een 
eller to sider af en teglsten jævnlig un
derkastedes i romansk tid. Rillerne, der 
er nogenlunde parallelle, kan enten være 
skråtstillede, vinkelrette på længderet
ningen eller ordnede i »sildeben«. Riflin
gen kan være udført efter brændingen 
(med bred hammer eller mejsel) eller før 
brændingen (med trækam). 

rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignen- 
de ornament; rokokotidens yndlings- 
motiv. 

rokoko, se stilarter. 
romansk stil, se stilarter. 
rudefrise, se fig. 10. 
rulskifte, se skiftegang fig. 17 d. 
sål, bund i niche eller blænding. 
sålbænk, den udvendige, nederste flade i 

et vindue.
†sanghus, se lavkirke.
†savdelle, se delle. 
savskifte, se skiftegang fig. 17 h. 
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: 

al secco), i modsætning til fresko (s. d.). 
sepulchrum, se helgengrav. 
series pastorum, præsterækketavle. 
siksakmurværk, dekorativ anbringelse af 

mursten i form af aks, benyttes under
tiden i (tag)gavle og i blændingsbunde 
(sml. fig. 17 g). 

sildebensmurværk, se opus spicatum fig. 17 f. 
skablon, 1) profileret plade til afretning af 

en trukket (puds-)gesims; 2) tynd, gen

nembrudt plade til mangfoldiggørelse af 
et malet ornament. 

skalk, et tømmerstykke fastgjort til et 
spærs nedre ende, således at tagbeklæd
ningen kan trækkes ud over en frem
springende gesims. Herved får tagfladen 
en større eller mindre udsvejning for
neden.

skalmur, skalmuring, fornyet skal i (tyk) 
mur, oftest af halvstens tykkelse, sml. 
forblænder, omsætning. 

skelle, †skelne (sml. sømme), fuge, især på 
ydersiden af tegltage. 

skiftegang (murforbandt), ordning af ste
nene i en murflade. Se fig. 17 a-k. De 
middelalderlige skiftegange er munke
skifte og polsk skifte, de nyere er kryds- 
og blokskifte. Savskifte (fig. 17 h) anven
des kun som pryd. 

skjoldbue (sml. fig. 2), bærende bue for 
hvælv, muret langs rummets vægge, 
sml. gjordbue. 

skrift. Middelalderens skriftarter er: runer 
(i brug endnu i 1300’rne), majuskler (o. 
1100—1400 ), minuskler (o.
1350—1550 Nyere skriftarter er:
fraktur (frαftur), versaler (VERSALER), 
kursiv (kursiv) og skriveskrift. 

slutsten, øverste sten i en bue eller en 
hvælving. 

slyngbånd, se attisk slyngbånd. 
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret 

koboltglas). I Danmark først kendt fra 
o. 1550.

smig, skråside, f. eks. i muråbninger, hyp
pigt i vinduer fra romansk tid (sml. fig. 
1); et enkeltsmiget vindue ser i vandret 
snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget 
som et timeglas.
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sokkel, den nederste, synlige del af en mur, 
når dette parti er 1) udført af et andet 
(hyppigt mere varigt) materiale end mu
ren i øvrigt, eller 2) udformet med frem
springende profil (fig. 19). 

solgisel, den strålekrans, der omgiver den 
på måneseglen stående Maria med bar
net (»den apokalyptiske Madonna«, jfr. 
Johs.’ åbenbaring 12,1), ofte indskrevet 
i en mandorla (s. d.). 

spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning 
omsluttet af dennes yderste false; 2) 
åremønster i (blankt) træ (efterlignes i 
ådring s.d.); 3) den ophøjede flade i en 
frisefylding (s. d.), i rokokotiden ofte 
»dobbelt« eller med falset kant. 

spindeltrappe, cirkulær eller polygonal 
trappe, hvis radiært stillede trin mødes 
i en almindeligvis cylinderformet akse, 
kaldet spindelen (sml. vindeltrappe). 

spær, i en tagkonstruktion de skråtstillede 
tømmerstykker, der bærer tagfladernes 
lægter og tagdækninger. Spærene er for
neden fastgjort i de gennemgående lofts
bjælker eller i korte, på murremmen hvi
lende »spærsko« (se fig. 34 C). Et spær
par med forbindende hanebånd, lodrette 
eller skrå spærstivere og eventuelle 
krydsbånd kaldes et spærfag (fig. 1, 2,
34).

spærsko, se spær.
spærstik, øvre afslutning på nicher og 

blændinger m. v., dannet af spærstillede 
sten (sml. fig. 4). 

spærstiver, se spær og fig. 34 D. 
stabel, 1) den tap på dørkarmen, hvorom 

gangjernets (s. d.) øsken drejer sig; 2) 
fritstående, åben tømmerkonstruktion, 
se klokkestabel. 

staffering (beslægtet med ordet stof), grun
dering og udsmykning med farver og 
malede ornamenter. Til staffering regnes 
også den faste grundering, der før ind
førelsen af den rene oliemaling altid be
stod af et eller flere kridt- (eller gipsag- 
tige) lag (kridering, kridtgrund); grun
dering og s. anvendtes fortrinsvis på træ 
og både på figurer, ornamenter og på 
baggrunde. Ved middelalderlige figurer 
var behandlingen af kridtgrunden ofte 
forbundet med betydeligt større arbejde 
end påføringen af farver og malede møn-

Fig. 21—22. Spær og hanehånd, overst samlet 
(bladet) med fornaglet blad i udsnit, nederst 
samlet (tappet) med fornaglet tap i taphul.

stre, idet det var gennem den, figuren 
fik sin endelige udformning, ligesom 
klædedragterne kunne udformes med 
blomster, mønstre, trambulérstik (s. d.), 
ophøjede ornamenter modelleres eller 
indsættes. I senmiddelalderen »staffe
rede« man ofte med rigtige stoffer (per
gament, lærred, tovværk etc.). 

standerskifte, se skiftegang, fig. 17 c. 
stav (eller staf), fremspringende, oftest 

halvrundt eller kvartrundt profllled. 
Den almindelige rundstav er glat. Ri
gere profilerede stave: pærestav (fig. 18), 
trekløverstav. Dekorerede stave: blad
stav, perlestav, tovstav, æggestav etc. 

stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler 
lysningen i et gotisk vindue (vindues- 
stavværk); 2) ornament, der efterligner 
vinduesstavværk. 

stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæs
sig figur indhugget i en kvader, ofte for 
at tilsløre en ujævnhed i stenen.
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28. Trapez. 29. Trekant. 30. Klo. 31. Terning. 32. Profil.

Fig. 23—32. Søjlekapitæler. 23—27 klassiske i renæssanceudformning, 28—32 danske.

stik, bærende murværk over en muråbning 
eller blænding, når dette er muret af sær
ligt formede sten eller i særlig skiftegang. 
Hyppigst er stikket udført som en bue, 
sjældnere forekommer vandrette stik. 
Er stikket af tegl, taler man, alt efter 
murstenenes ordning, om binderstik, 
halvstensstik, helstensstik, rulskiftestik 
etc. (sml. prydskifte og fig. 1, 4). 

stilarter, stilperioder. Nøje tidsgrænser kan 
ikke fastsættes, idet de forskellige stil
arter griber over hinanden, og selv inden 
for Danmarks grænser er der forskel på 
stilformernes opdukken og varighed i de 
enkelte landsdele. De nedenfor angivne 
årstal kan derfor ikke tages som abso
lutte tidsgrænser. Romansk stil: o. 1050— 
1275 (senromansk o. 1200—75). Gotisk 
stil: o. 1250—1550 (ungg. o. 1250—1300, 
højg. o. 1300—1400, seng. o. 1400—1550). 
Renæssance: o. 1550—1630 (ungren. o. 
1550—1590, højr. o. 1590—1620, senr. 
o. 1620—30). Barok: o. 1620—1750 
(bruskb. o. 1620—1660, enevoldsbarok 
eller Louis XIV stil o. 1660—1750). Ro
koko (Louis XV stil): o. 1740—1775. 
Klassicisme, nyklassisk stil: o. 1775— 
1850 (Louis XVI stil o. 1775—1800, 
empire o. 1800—1850). Stilkopiering 
efter 1850: f. eks. nygotisk, nyromansk. 

† storkirke, se høj kirke. 
strømskifter (fig. 20), skifter (i taggavle) 

dannende en vinkel på ca. 45° med de 
vandrette skifter og lagt således, at der

langs gavllinierne fremkommer en række 
af trekanter. Herved undgås behuggede 
murflader i taglinien. Kendt fra o. 1550, 
men især almindeligt i 1700’rne. 

sugfjæl, brædt, fastgjort under tagskægget 
(på undersiderne af bjælkeenderne) til 
hindring af træk (sml. fig. 1, 11). 

syld, syldsten, grundsten, fundament af rå 
kampesten under det egentlige murværk 
(sml. fig. 2). 

søjle, søjleorden, se fig. 33. 
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 23—32.
†sømme, fuge.
†tagpander, se tagsten. 
tagsten, tagtegl. Middelalderens ældste tag

sten, bæverhaler (tagpander), der er en 
efterligning af tagspån, er flade, nedad 
spidse, runde eller lige afskårne. Den 
senere middelalders almindeligste tag
sten er »munke og nonner«, af halvcirkel- 
formet tværsnit. De brede nonner lagdes 
med den hule side opad, de smallere 
munke, der vendte hulsiden nedad, dæk
kede over sammenstødene mellem non
nerne. O. 1550—1600 begyndte man at 
bruge ~-formede vingetegl, der efter
hånden blev tyndere og mindre svungne. 

tagværk, se fig. 1, 2, 34. 
tandsnit (sml. fig. 33), dekorativ række af 

fremspringende, firkantede eller profi
lerede klodser af sten eller træ, anbragt 
med korte mellemrum. 

tandsnitliste, liste med tandsnitagtige ind
snit.



Fig. 33. Søjleskema.
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Fig. 34. Tagværk, skematisk fremstillet. A mur- 
lægte (-rem). B (bind-, lofts)bjælke. C spærsko.

D spærstiver. E spær. F hanebånd.

tap, tapning, tappet forbindelse, se fig. 22. 
tempera, farver revet i vand med ægge

blomme og -hvide oprørt i eddike, 
gummi, honning, harpiks el. lign. som 
bindemiddel. Tempera tørrer mat og 
hurtigt op. 

terningkapitæl, se kapitæl og fig. 31. 
tinde, simpelt udført fiale (s. d.).
†tinning, gavlkam, kamtak.
†tralleværk, gitter, særlig af lodrette, pro

filerede tremmer. 
trambulering (i nutiden også sviselering), 

trambulérstik, tremulérstik (i nutiden 
også »hønsetrin«), siksak-ornament i me- 
tal-, sten-, træ- eller kridtgrund, frem
bragt ved under tryk at vrikke eller 
skælve (fransk trembler) en skarp pun- 
sel eller mejsel hen over grunden. 

trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 28. 
trappefrise, se fig. 11.
trepas, trekløveragtig ramme eller gennem- 

brydning.
†trip, fløjlsagtigt stof.

triumfbue, korbue, buen mellem kor og 
(hoved)skib. 

triumfmur, muren mellem kor og skib. 
Navnet kommer af det her anbragte 
krucifiks, lægmands- eller triumfkorset. 

triumfvæg, triumfmurens mod skibet ven
dende side. 

tympanon, som regel halvcirkelformet dør
overligger.

udkragning, udkragende, fremspring(ende); 
en gesims er f. eks. udkraget eller udkra
gende i forhold til (mur)fladen (sml. 
kragbånd). 

valmtag, tag med fald til alle sider (uden 
taggavle). Dækker valmen kun taggav
lens øvre del, kaldes dette parti halv- 
valm.

vandnæse (fig. 35), profileret fremspring 
med skrånende overside og indskåret 
eller hulet underside, der tvinger regn 
til at dryppe af; i gotisk snedkerarbejde 
et yndet ornament. 

vange, 1) karmside i en muråbning regnet 
fra dennes fod til vederlagshøjde; 2) for- 
og bagvange i en trappe er de to stigende 
planker, som bærer trinene. 

vederlag, det sted, hvorpå en bues fodender 
hviler (fødselslinie). Vederlagsbånd = 
kragbånd, kragsten. Vederlagshøjde, 
-linie = buefodshøjde. 

vendetrin, trin med trekantede trædeflader 
som i en spindeltrappe, men vekselvis 
højre- og venstrevendte og anvendt i et 
lige trappeløb. Når vendetrin benyttes, 
kan trappen gøres kortere og stejlere. 

versaler, se skrift.
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trap-
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pe (sml. spindeltrappe), hvor »aksen« be
står af en spiralformet trappevange. 

vindjern, tværstænger af jern, anbragt i 
vinduer til støtte for rudeglassets bly
sprosser. 

vingetegl, se tagsten.
volut, spiralrullet fladeornament, især ka

rakteristisk led i joniske, korintiske og 
kompositkapitæler (sml. fig. 24—26). 

volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på 
undersiden, den første åben, den sidste 
massiv.

vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav;

2) ved romanske og ofte ved tidliggoti
ske krucifikser ombøjningen af lænde
klædet omkring midjen, oprindelig om
kring en rem eller et tov. 

æggestav, se stav og fig. 33. 
øreflipvolut, ornament, karakteristisk for 

bruskbarokt snitværksarbejde og en af 
denne stilarts tidligste forløbere; træffes 
allerede før 1620. 

ørelisén (sml. lisén), har til begge sider for
oven en lille, retkantet udvidelse; især 
karakteristisk for dansk rokoko.
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I  A L M I N D E L I G H E D

Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges i afsnittet: Kilder og hen
visninger efter hver kirke.

RIGSARKIVET. Danske Kancelli: A. 28. 1630—1702. Fortegnelser og div. doku
menter vedk. kirker og sognekald i Danmark og Norge med oplysninger om ejendoms
forhold, beneficering og jus patronatus (tilbage til 1541). — B. 121. Sognepræsternes 
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— 1737—63. Regnskab for forskellige beneficerede kirker. — 1854—83 (1854—56, 1857— 
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1700—19, 1730—49, 1754—1820. Helsingør. — 1733—1818. Lynge-Kronborg hrd. — 
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Bispearkivet: A. Alm. sager: 1647(—1708). Holbo herreds bog. — Provstebreve. Ind
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1737—1770. Holbo herred; 1738—1780. Strø herred; 1729—1770. Ølstykke herred;
1738—1770. Horns hrd. — Indberetninger og svar på cirkulærer: 1729—97. Indberet
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visitatsbog [uddrag trykt i KirkehistSaml. 3. rk. IV, 1—29]. — 1862—79. Kirkesyn.
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Sjællands stiftsprovstearkiv: Holbo og Stro herreders provsti: 1864—99. Synsprotokol- 
ler for kirker og præstegårde. — Lynge-Kronborg provsti: 1680—1775. Provstebog m. 
varia. — ca. 1789—1808. Regnskabs- og skiftebog m. kopier af synsforretninger 1802—03.
— 1841—44. Protokol for provstiet. — Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns her
reders provsti: 1831—62. Protokoller over synsforretninger over præstegårde og kirker.

Kirkeinspektionsarkiv: 1804—06, 1807—14. De 11 stiftslandsbykirker. Konceptregn
skab. Stiftskirkerne. Gamle inventarielister m.m. — 1839—54. Stiftskirkerne. Beregnin
ger og overslag over bygningsarbejde ved stiftskirkerne. — 1855—71. Kirkesyn i dom
kirken og stiftskirkerne. — Roskilde domkapitels kirkers regnskaber eller bilag og brud
stykker af sådanne m.v. — Roskilde domkirkes forvaltning: En del kirkesyn, ... og 
specifikation på de under stiftskirkernes forvaltning værende kirker 1702 (tidligere i 
stiftsøvrighedens arkiv).

Amtstuer: Frederiksborg amtstue afd. D 3: 974. 1775, 1788—89, 1805—54. Kirke
regnskaber med inventarielister og kopi. Kronborg amtstue afd. D 3: 523. 1805—26. 
Kirkeregnskaber. — 524. 1821—45. Kirkeregnskaber.

Amter: Gl. Frederiksborg-Kronborg amter: Design. I, 6, 26—32. 1720, 1771—75, 
1784—1800. Breve og dokumenter vedr. de kgl. kirker og skoler. Frederiksborg amt: 
Design. I, 6, 33—34. 1801—02. Breve vedr. kgl. kirker og skoler. Hørsholm amt I: 
Design. I, 5, 71—81. 1736—48. Hørsholm amtstues jordebogs-, inventarie- og material- 
regnskaber.

Kongelige bygningsinspektører: Meldahl. Tegninger og opmålinger (stor mappe). — 
Meldahl. 1873—94. Domænekirkerne X X I I — X X I V  b. — Professor H. Storcks papirer 
vedr. restaureringen af Helsingør fattighus, S. Olai kirke, S. Marie kirke m.m. (egentlig 
registreret under: Privatarkiver). — Magdahl Nielsen. 1902—08, 1909—12. Kirker under 
kultusministeriet. — 1901—07. Domænekirkerne. — 1914—23. Kirkerne i Hørsholm, 
Farum og Slagslunde. — 1915—18. Kirkerne i Farum-Slagslunde. — 1911—13, 1913—16. 
Kirkerne i Hornbæk etc. (Københavns distrikt). — 1902—23. Kirkerne på Frederiks
værk gods.

Godsarkiver: Selsø og Lindholm godser: 1721—1889. Kirke-, skole- og legatsager.
Topografisk samling: Samlinger til Holbo herreds historie (ved pastor Garde, Søborg).

DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Ny kongelig samling: 179, 8°. Anton Petersen: 
Historiske samlinger, mest til købstædernes topografi. — 370 f, fol. Anton Petersen: 
Samlinger til Danmarks topografi. — 646 b, 4°. Topografiske og antikvariske optegnelser 
om Danmark. — 646 c, 4°. Varia chorographica et topographica Danica. — 1497, fol. 
Blandede voksende samlinger ang. Danmarks topografi. — 2246, 4°. Fr. Algreen Ussing: 
Gravskrifter og andre monumentale optegnelser. Samlede på fodvandringer. 1—2. 
1856—64.

Langebeks excerpter: nr. 13, 15, 18 og 21—41.
Additamenta: 153, fol. L. L. Thurah: Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I.
Thottske samling: 692, fol. Delineationes variarum urbium. Siællandiæ etc. — 750, 

fol. Danske antikviteter, tegnede af Søren Abildgaard. — 1390, 4°. Volumen, qvod in- 
scribitur Manuscripta historico-topographica.

Kallske samling: 48, fol. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg og Kronborg amters 
beskrivelse.

Uldallske samling: 184, fol. Collectanea ex Mss. Bartholinianis ad antiqvitates et 
historiam Civitatum Siellandicarum et aliorum locorum hujus Provinciæ [18. årh.].

NATIONALMUSEETS 2. AFDELING. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands 
Kirckers og Sogners samt Herregaardenis Beskrivelse af Sogne Præsterne og andre 
1755—73. Tom 1.
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Fig. 1. Helsingør, set fra landsiden 1754. Udsnit af kobberstik ved Hans Qvist, efter Iohan Iacob Bruun. 
1. Kronborg. 2. S. Olai kirke. 3—4. S. Marie kirke og kloster.

S .  O L A I  K I R K E
H E L S I N G Ø R  D O M K I R K E

Helsingør nævnes som købstad i Kong Valdemars Jordebog (o. 1231); den synes at 
have hørt til de mindre, og før end i 1400-tallet er der næppe sket nogen udvidelse 

af betydning. Af kirkelige stiftelser er i denne ældre periode kun sognekirken nævnt 12951. 
Med Erik VIL af Pommerns indførelse af Øresundstolden i 1420’rne, opførelsen af slottet 
Krogen i stedet for det gamle Flynderborg, der antagelig ødelagdes o. 1368—69, og ud
stedelsen af privilegierne til byen 2. juni 14262, kom denne ind i en stærk udvikling, 
der bl.a. gav sig til kende ved oprettelsen af tre klostre og udvidelsen af sognekirken*. 
Helsingør rykkede herved frem i første række blandt de danske købstæder og horte 
endnu i 1800-tallet til de største.

Kirken var, som det blandt andet fremgår af flere dokumenter fra 1400’rnes senere 
del i forbindelse med Oxes kapel (se dette) og af stormklokkeindskriften 1511, viet 
S. Olav. Når Lage Urnes afladsbrev i forbindelse med kirkeindvielsen 15213 også nævner 
S. Andreas og S. Vincent som værnehelgener, gælder dette måske kun den nyindviede 
kirke. De talrige alterstiftelser vidner om kirkens anseelse. På reformationstiden fik den
— ligesom karmelitterklostret — historisk betydning som katolsk modstandscenter; en 
protestantisk præst havde således 16. nov. 1536 fået præsentats på kaldet, men synes 
ikke at have været i stand til at gøre sig gældende4.

*) Det lader sig ikke med bestemthed sige, om Helsingør, som det siges i stadsretten fra 
1500-tallets begyndelse, har haft et S. Jørgens hus, idet samme stadsret bygger på den københavnske 
af 1443, ligesom Resens omtale næppe har andet grundlag end stadsretten.
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Ved indvielsen 1521 var kirken ikke helt færdig, men arbejdet genoptoges efter re
formationen, bl. a. takket være kongens støtte. 13. juni 1551 fik lensmanden således 
ordre til at overlade borgerne 10 læster kalk til deres kirkes bygning5, og dagen efter 
fik Jens Mogensen overdraget 50 dlr. til samme formål6. Et lykkeligt træf har bevaret 
regnskabet for sognekirkens fuldendelse, der skete i årene 1557—617; gennem dette er
farer man, at de afsluttende byggearbejder bestod i nogle hvælv og en forhøjelse af tår
net, der begge dele gennemførtes 1559. Det minutiøst førte regnskab, som i øvrigt har 
stor kulturhistorisk interesse, beretter endvidere om kirkerummets færdigmøblering, 
herunder nedrivning af flere altre. Pengene til arbejdet skænkedes af sognebørnene med 
borgmestre og råd i spidsen, men også kongen og mange udensogns, heriblandt talrige 
fremmede skippere, var med på listen. Kongens velvilje gav sig tillige udslag på anden 
måde; 24. november 1559 gav han borgerne i Helsingør højaltertavlen fra Esrum klo
sterkirke8 og senere andet inventar herfra. 1565 fik S. Olai tillagt nogle jorder, som 
havde tilhørt Esrum kloster9, og 1564 blev 20 mk. af Tikøb tiende henlagt til sogne
præstens underhold10. Ved de følgende forbedringer, som gennemførtes, viste menig
heden stadig sin offervilje (sml. prædikestol 1567—68), men kirkens indkomst i øvrigt 
var fortsat så ringe, at den 1580 fik overladt noget jord fra Mauritii vikarie ved Roskilde 
domkirke til anskaffelse af brød og vin11. Galt blev det især efter rejsning af tårnspiret, 
et arbejde, der påbegyndtes 31. oktober 1614 (p. 105); 1616 var kirken kommet i en sådan 
gæld, at den fik kgl. stadfæstelse på en ny ordning af stolestadernes bortfæstning12. An
gående de forskellige større byggearbejder, heriblandt flere våbenhuse og tårnforhøjel
ser, som gennemførtes i de følgende århundreder, henvises til de enkelte afsnit i byg
ningsbeskrivelsen.

Kongerne viste stadig kirken interesse og støttede den — Christian IV. lod således 
1636 kirken »opmåle«13. Styrelsen af kirkens anliggender lå til magistraten og borgerne, 
f. eks. er der bevaret et kaldsbrev af 24. juni 1590, hvorved borgmestre, råd og nogle af 
de fornemste borgere på egne og menighedens vegne kaldte mester Søren Christensen 
[Torndal] til pastor og sogneherre14. Forholdet til S. Marie kirke (se denne) voldte hele 
perioden vanskeligheder ikke mindst m. h. t. præsternes indtægtsforhold, som stedse synes 
at have været ringe. En officiel indrømmelse heraf var det, at sognepræsten 1687 i be
tragtning af kaldets ringhed15 fik tillagt kirketienden af Tikøb og Asminderød sogne. 
Ligeledes fik magistraten 1689 tilladelse til at bortsælge kirkens strøgods bl. a. til beta
ling af reparationer16. Efter at tårnspiret 1737 var styrtet ned, blev der 8. august 1738 
og 15. juni 1742 givet kgl. bevilling til afholdelse af et lotteri til fordel for dets genop
bygning.

Ved kongebrev af 21. august 178217 blev det fastslået, at »stadens hovedkirke«, S. Olai, 
skulle være kirke for danske borgere, heriblandt også de håndværksmestre eller andre, 
der var født i Tyskland, men som havde svoret deres borgerskab, endvidere de danske 
embedsmænd, når deres embeder ikke vedkom garnisonen, Kronborg slot eller Øresunds 
toldkammer samt de danske »karakteriserede«, når de ikke havde embeder ved toldkam
meret, Kronborg eller garnisonen69. Denne adskillelse af S. Olai som kirke for den dan
ske og S. Marie for den tyske menighed var en stadfæstelse af forhold, der havde eksi
steret i et par århundreder; allerede 1586 omtaler et kongebrev S. Marie som den tyske 
kirke18 (jfr. Hans Kniepers prospekt ca. 1582, fig. 26). Hos Boesen 1757 (p. 97) hedder 
det, at til S. Olai menighed hørte »Stadens Danske Borgerskab, Magistraten og andre 
Stadens Embedsmænd, den latinske Skole og Hospitalerne«. 1819 foretoges en virkelig 
sognedeling. 1958, 1. november udskiltes Vestervang sogn, og 1961 blev S. Olai dom
kirke i det nyoprettede Helsingør stift.

Kirkens middelalderlige altre kendes fra en fortegnelse optaget 154819, efter at det 
gods, som hørte til altrene, ved kgl. gavebrev 1541 var overladt hospitalet. Med denne 
liste som grundlag, sammenholdt med og suppleret efter nogle yngre lister20 samt spredte 
optegnelser lader følgende alterrække sig opstille:
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1) S. Jørgens alter, nævnt 15. juni 1541 i forbindelse med et stykke jord, som Mette 
Blanckes forældre havde skænket hertil21. 2) S. Olavs (»Olufs«) alter22 (jfr. nr. 14). 3) Hel
ligkors alter (»S. Crucis«). Ifølge Boesen (p. 137) betjentes S. Olavs og Helligkorsalteret 
(i modsætning til de andre altre) af en fælles præst. Angående formodet plads, se under 
nr. 10. 4) Alle sjæles alter (»SS. animarum«). 5) S. Ninians alter, omtalt 1511 som Andreas’ 
og Niniani alter; stiftet af skotter (af hvilke der var en koloni i Helsingør) bl.a. Alexan
der Leiels og Ellen Davidsdatters forældre23. Også i København havde skotterne et 
Ninian-alter (jfr. DK. Kbh. By p. 36, nr. 41). Alteret var nedlagt 1558, men det be
stemtes, at hospitalet skulle holde en seng for en trængende skotsk person24. Muligvis 
har alteret, hvis altertavle (med figurer af S. Ninian, Andreas og Jakob den ældre) er 
bevaret, haft plads i søndre sideskibs 5. fag fra øst under »det skotske vindue« (p. 112).
6) S. Ursulas alter, omtalt 1558 som stiftet af Mogens [Jensen] skriver [år 1505 adlet 
Bosenvinge]; 1558 skænkede borgmester Henrik Mogensen, hans moder Anna og hans 
brødre Jens og Hans med alle deres svogre og søstre en alteret tilhørende kalk på 54 ½ 
lod og et helligdomsklenodie på 26 lod (vel et relikviegemme). De solgtes for henholdsvis 
89 og 39 mk., der skulle gå til kirkens bygning7. Ifølge Boesen (p. 137) havde alteret 
intet gods. 7) S. Gertruds alter »bag den store Kirke-Dør«20, dvs. midtskibets vestdør, 
jfr. p. 96. (Jfr. nr. 12). 8) Maria Magdalenes alter. 9) S. Jakobs alter. 10) Hellig Legems 
alter (»corpus Christi«). Dettes sidste præst, Oluf Adamsen, udleverede efter reforma
tionen alterets kalk til mag. Christiern Pedersen22. — Formentlig har dette alter (eller 
nr. 3) haft plads umiddelbart vest for korskranken under korbuekrucifikset. 11) S. Ca- 
tharinas alter. 12) S. Gertruds alter, som formessen plejede at holdes for. Formessealte- 
ret har sikkert haft sin plads umiddelbart vest for skillet mellem kor og skib25. Et S. Ger
truds gilde, som begravede og holdt messe for ilanddrevne døde, fik kgl. privilegium 20. 
jan. 151426. (Jfr. nr. 7). 13) Jomfru Marias rosenkrans alter (»jomfru Mariiss rosencrantze 
alter«), nævnt 8. juni 151527, ifølge Boesen (p. 136) det rigeste af alle sidealtrene 14).
S. Olavs (»Olufs«) alter i koret (højalteret? jfr. nr. 2). 15) S. Rochi alter, nævnt 8. juni 
151528. 16) S. Annas alter (med tilhørende præstebolig), nævnt 25. nov. 151326. Og ende
lig alteret i Hellig Trefoldigheds eller Johan Oxes kapel: 17) Marias og Hellig Trefoldig- 
heds alter (»S. Trinitatis«), doteret 1483, jfr. p. 63.

Om der har været flere altre end de nævnte, er uvisst. 1567 beretter Helsingør ting
bog, at skomagerne i fordums dage har haft et alter i kirken »hos den Pille, som Sko
magerne have deres Stole, og formedelst samme Alter at være kommen til den Plads og 
Bum, som fornævnte deres Stole staar«29. Det er muligt, at skomagerne har haft et alter 
med egen værnehelgen (som regel Marcus, Bartholomæus, Crispinus og hans broder), 
som i Københavns Vor Frue30, hvor skomager-alteret var viet Marcus og Lukas, men i 
andre kirker vides skomagerne at have været knyttet til andre — i forvejen oprettede — 
altre; i Præstø holdt de således deres messe foran S. Nicolai alter31 og i Slagelse S. Mik
kel foran Vor Frue alter32.

1528 oprettede rådmand Hans Petersen et alter i kirken på egen bekostning (Besen 
p. 5). Det kan imidlertid ikke afgøres, om her er tale om et alter eller en altertavle.

Ifølge sagnet33 skal der under kirken være nedgravet en stor, kridhvid hest, som kal
des kirkegrimen. Den gamle tårnvægter, der døde o. 1819, påstod, at hesten hver nat 
ved midnatstide, når han havde råbt klokkeslettet ud ved lugerne, stod med forbenene 
på det øverste trin af stigen til lugerne og nikkede. Først når den kort efter midnat 
forsvandt, kunne vægteren komme ned. — Om en af præsterne fra 1600’rne (sml. præste- 
maleri 2)) sagde man, at han gik igen om natten34. En udkragende sten på sakristiet 
(ved udhugning viste den sig at danne afløb for en piscina, jfr. p. 97), skal ifølge tradi
tionen være blevet benyttet af præsterne, når de skulle til hest34.
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B E L I G G E N H E D  O G  K I R K E G Å R D

Helsingør gamle sognekirke rejser sig centralt i den ældre bydel, over for det 
tidligere Slagtertorv, ved hovedstrøget Stengade og nær byens rådhus. Kir
kens placering er samtidig tilbagetrukken fra havnens tog- og færgetrafik og 
det bankende skibsværft, hvilke virksomheder har afløst fortidens brogede ak
tivitet i Strandgade og foran Øresunds toldkammer. Terrænet, hvorpå kirken 
ligger, har vel oprindelig været stigende mod karmelitterklosterets grund og 
teglbakken nord herfor, men i tidens løb er sådanne træk udjævnede.

Kirken og dens nærmeste omgivelser med pladsens lave randbebyggelse fast
holder endnu i dag en karakteristisk side af købstadskirkens ældre beliggenheds- 
situation i midten af en karré. Dette billede bevares til trods for, at den luk
kede kirkegård, hvis begravelser blev sløjfet 1827 ff., i nyere tid ved gennem
førelsen af S. Olaigade (det tidligere Brøndstræde) og nedrivning af dele af 
randbebyggelsen, foruden andre ændringer, er omdannet til offentlig plads.

Arealet inden for randbebyggelsen, hvis baggårde hegnes med mure og 
plankeværker, er i dag brolagt, flisedækket eller asfalteret; et område på nord
siden, mellem kirken og S. Olaigade, og et smalt stykke i vest langs S. Anna- 
gade, er dog udlagt som græsplæne. Disse to områder er omgivet af lave stål
trådshegn og i kanten beplantet med lindetræer. Også på kirkens sydside står 
enkelte lindetræer.

Kirkegården, der for at undgå forveksling med gravpladserne ved S. Marie 
kirke i ældre tid almindeligvis benævntes den danske, gennemgås nedenfor i 
følgende orden: Områdets udstrækning, p. 42, dets hegning og bebyggelse, p. 
43, indgange, p. 46, arealets tilstand, p. 48, og opdelinger med urtegårde, p. 
49. Sluttelig skildres forholdene i årene efter 1827, da gravene blev sløjfede, p. 
51, og arealets efterfølgende omdannelse til offentlig plads, p. 52.

Den nye eller almindelige kirkegård, der blev anlagt 1579—80 i Helsingørs 
udkant og i lange tider var begravelsesplads for fattige og pestramte fra begge 
byens kirker, vil blive behandlet efter S. Marie kirke.

Til bestemmelse af kirkegårdens udstrækning i købstadens ældste århundreder 
haves ingen sikre holdepunkter. Det er utvivlsomt med rette den almindelige 
opfattelse35 ud fra gadenettets præg af systematisk anlægning og grundenes 
ensartede karréformer, at der på et tidspunkt er foretaget en regulering af 
Helsingørs bebyggelse og en fastlæggelse af hovedstrøgenes forløb. Sandsyn
ligvis fandt denne planlægning sted samtidig med Erik af Pommerns slots- 
byggeri på Krogen. Formentlig er kirkegårdsarealet uden hensyn til S. Olai 
orientering ved denne lejlighed fastsat til een karré, begrænset af Sofiegade i 
øst, Stengade i syd og S. Annagade i vest.

Mod nord synes kirkens areal oprindelig at have strakt sig hen imod det 
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Fig. 2. Helsingør, efter Resens Atlas.

nuværende Hestemøllestræde, på hvis modsatte side karmelitterne efter 1430 
rejste Vor Frue Kloster. Da der tidligt har ligget boliger knyttet til kirken 
nord for denne, ved nuværende S. Olaigade (jfr. p. 45), er det dog ikke sand
synligt, at området længere nordpå nogensinde har været begravelsesplads.

Det står endnu hen, hvor stort et område inden for karreen der var indviet 
til egentlig kirkegård. Endnu 1755 hedder det36 om et af randbebyggelsens 
huse mod Sofiegade, at det ligger på kirkegården; ned gennem tiderne påhvi
lede der så at sige alle grunde kirkegården rundt, også i tilstødende gader, 
hæftelser med jordskyld til kirken (Helsingør II, 63).

Kirkegårdskarreens bebyggelse og opførelsen af det gærde af huse omkring kir
ken, hvoraf karakteristiske partier endnu er bevaret, indledtes i katolicismens 
senere tider. I 1400-årene var processen vidt fremskreden. Kildematerialets 
fragmentariske overlevering gør det dog kun muligt at skildre udviklingen i 
brudstykker.

Christoffer af Bayern havde 1440 overdraget Peder Oxe en grund ’vest for 
kirken, ved præstegården37, som strækker sig fra det søndre til det nørre hær
stræde,‘ samt en badstue og et langt, teglhængt bindingsværkshus38. Johan 
Oxe, der i en periode var lensmand på Krogen Slot, samlede sig i omegnen af
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S. Olai betydelige besiddelser, som efterhånden bebyggedes, dels faderens ejen
domme vest for kirken, dels 1454 en gård mellem Stengade og Strandgade39, 
og dels arealer og bygninger nord og øst for kirkegården40. Johan Oxe skæn
kede 148341 flere grunde og huse, deriblandt tre boder nord for den nedenfor 
nævnte skole, til det af ham i de foregående år opførte Helligtrefoldigheds- 
kapel på sognekirkens nordside, jfr. p. 63. En del af disse grunde og huse har 
ligget på kirkegårdskarreen. Laurits Pedersen (Helsingør I, 346) nævner mu
ligheden for, at badstuen, der var indbefattet i Johan Oxes donation og endnu 
omtales i slutningen af 16. århundrede, var placeret på kirkegårdens vestside, 
over for torvet. Måske er rester af bygningen bevaret i S. Olai senere organist
residens, nuværende S. Annagade 6, hvor der i husets indre iagttages nicher 
og svære munkestensmure (Helsingør I, 440).

Den middelalderlige latinskole lå øst for kirken ud til Sofiegade, ved nuvæ
rende no. 11 (Helsingør I, 346, II 268 b). 1485 omtales en gård og grund lig
gende ’sønden næst S. Oluffs kirke‘42. Rådmand Hans Perssen skænkede 1495 
staden sin bod til vejerhus med alt tilbehør mod, at indtægterne herfra skulle 
anvendes til daglig klokken tolv at klemte med S. Olai største klokke, bor
gerne til ihukommelse af Kristi pine og død43. Vejerboden, der lå ved nuvæ
rende Stengade 67 på kirkegårdens sydside over for rådmandens egen gård, 
eksisterede endnu i slutningen af 1500-tallet, ligesom den ovenfor nævnte latin
skolebygning i Sofiegade 44.

1513 udlejede sognepræsten Anders Jepsen en gård liggende øst for S. Annas 
alters præstebolig og ’i nord fra S. Oluffs kirkegård og indtil det stræde, som 
løber i øst og vest langs almissehusene‘ (nuværende Hestemøllestræde)45. To 
år senere overdrog kirken S. Rochi alter et jordstykke nord for den have, ’som 
tilhører Jomfru Mariiss rosencrantze alter‘ og syd for S. Niniani jord, mellem 
Mattis Nielssöns have og det ’stræde, som løber bag skolen‘ (utvivlsomt nuvæ
rende Sofiegade)46.

1528 havde Frederik I. i København ladet magistraten opføre en rad på fire 
stenboder langs Helligåndskirkens sydside47, og i lighed hermed tillod han året 
efter borgmester og råd i Helsingør at bygge en boderække mellem to indgange 
(jfr. p. 46) til kirkegården på den jordstrimmel, kongen overdrog byen syd for 
kirkegården, langs Stengade48. 1530 fik magistraten af Roskildebispen Joachim 
Rønnow tilladelse til at bygge yderligere i fire alens bredde ind på kirkegår
den i hele grundens udstrækning mod, at der svaredes jordskyld deraf til kir
ken (Helsingør II, 63).

Efter rådhusets brand 1561 byggede byens råd et nyt hus på det gamles 
plads og gjorde dette større ved en udvidelse mod øst, hvor man af Henrik 
Möllenbak havde erhvervet ’to spende hus, han flyttede af vejen, og det ny 
rådhus blev indbygt på igen‘. Grunden var kirkens. Samtidig gav man ’for de



13 S. OLAI KIRKE. HELSINGØR DOMKIRKE 45

Fig. 3a—b. S. Olai kirke. Udsnit af kort over Helsingør. 1:1600. Tegnet af K. de F. L. a. Plan efter 
opmåling 1863—65 af L. V. Duus (Helsingør kommunes tekniske kontor); kortet er ved skravering 

suppleret med angivelse af de seks huse i S. Annagade, der er nedrevet i dette århundrede, 
b. Plan efter Christopher Lønborgs kort 1803 (Helsingør kommunes tekniske kontor), kirken dog 
efter Duus’ opmåling. 1. Kirkestræde. — 2. Borgmester Tewis Wildes gård, nu S. Olaigade 49. — 
3. Beliggenhed af første kapellanens bolig. — 4. Beliggenhed af anden kapellanens bolig. — 5. Om
trentlig beliggenhed af den gamle latinskole. — 6. Indgangen ved Stengade 75, »Springporten«. — 
7. Omtrentlig beliggenhed af Hans Perssens vejerbod. — 8. Indgangen gennem sprøjtehuset. — 

9. S. Annagade 6. — 10. Bysvendenes huse. — 11. Kirkegårdens hovedindgang.

døde kroppe, som blev opgraven af kirkegården og begravet igen‘ syv skilling. 
Det ser ud, som om et stykke af kirkegården er taget ind til rådhuset, men 
antagelig er det rimeligere med Laurits Pedersen (Helsingør I, 458) at formode, 
at der her er tale om den grund, som bysvendenes huse rejstes på. De to huse, 
der tidligere lå i S. Annagade på kirkegårdskarreen, nærmest syd for nuvæ
rende S. Olaigade, vides som regel at have været bysvendenes boliger49.

Til denne næsten sluttede række af små huse og boder, der foruden enkelte 
stenbygninger kransede kirkepladsen ved midten af 1500-årene, har der føjet 
sig bebyggelse inde på karreen, idet forskellige altervikarer har haft deres 
præstegårde her. S. Olavs alters sidste papistiske præst, Jens Madsen, der le
vede endnu 1548, beholdt for sin livstid altrets præstegård, der lå ’på kirke
gårdens plads‘50. Også Oluf Adamsen, der havde forrettet tjeneste ved Hellig 
Legems alter, beholdt sin præstegård på kirkegården22. Forfølges præsteboli
gerne ned i tiden efter reformationen, fremgår det, at Peder Rasmussen Lange 
i sit kaldsbrev 161214 fik anvist ’fri residens på S. Oluffs kirkegård af kirkens 
huse som kapellanen er tillagt‘. Endnu 1716 lå førstekapellanens stærkt for
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faldne bolig ’på hjørnet af den danske kirkegård, som vender ind til det lidet 
Kirkestræde‘ med fem fag til kirkegården51. Huset øst herfor, med elleve fag 
til kirkegården, havde førhen været andenkapellanens residens.

Det er næppe urimeligt at formode, at disse kapellanboliger50, hvoraf den 
ene blev solgt 173951, og hvis beliggenhed svarer til nuværende S. Olaigade 
51—53, omtrentlig har fastholdt placeringen af ovennævnte, senmiddelalder
lige præstegårde, der da må antages fra opførelsen at have været orienteret 
med forsiden mod kirken52.

Hegn har lukket kirkegårdsområdet de få steder, hvor randbebyggelsen — 
bortset fra indgangene — ikke skærmede. 1730 blev ’østen på kirkegården‘ 
opsat ny mur af tegl af dækket med tagsten53. I en beskrivelse fra 17435 4 siges 
kirkegården at være omgivet af bygninger på alle sider undtagen mod øst, 
hvor nogle huse, der var ødelagte efter pest og krig, er blevet erstattet med 
en mur. Kirkegårdsmur mod Sofiegade ud for kirkens kor omtales 175536. 176155 
eksisterede 33 m brandmur, 2,5 m høj; muren nævnes 178151. 1774 repareredes 
’port og mur ved Springposten‘56.

Kirkegårdens indgange. Kirkens †riste, der lå i fodgængerpassagerne for at 
hindre kvæg i at komme ind på kirkegården, nævnes gentagne gange mellem
1529 og 1672. Ristene var lagt over murede kasser og udført af trærammer 
med stangjern7. Deres beliggenhed angives med varierende betegnelser og lader 
sig ikke altid umiddelbart bestemme57.

Det fremgår af en lejekontrakt fra 153658, at der på dette tidspunkt eksi
sterede mindst een indgang på østsiden, mod Sofiegade. 1579 nævnes en rist 
i kirkegårdens nordlige indgang i Kirkestræde59.

Det jordstykke langs Stengade, som kongen 1529 overdrog borgmester og 
råd at bebygge med den ovenfor p. 44 omtalte boderække, strakte sig ’fra den 
rist, som Hanss Fynboe bor hos, og indtil den rist, som ligger ved Færge- 
stræde‘48. Risten ved Færgestræde er sandsynligvis den samme som 156258 
betegnes den sydvestre rist, 15847 som risten udfor salig David Leiels gård, 
1670 som Vejerbodsristen og 167260 som Johan Vinantz’ rist. I vest, mod 
S. Annagade fandtes 167060 risten mod Fisketorvet. Det er usikkert, om den 
157959 omtalte rist mod ’Mellomgaden‘ svarer til ’kirkens nordvestre rist‘, 
160 2 58, og til den senere hovedindgang i S. Annagade for enden af Brønd- 
stræde, ved nuværende S. Olaigade.

Antallet af indgange til kirkegården i de første efterreformatoriske århun
dreder er ikke endelig fastslået. Senere var der seks indgange (Helsingør I, 
441)61, jfr. Christopher Lønborgs bykort fra 1803, fig. 3 b. 174354 siges der at 
være otte ud- og tilgange, men da der kun opregnes seks, tør man antage, at 
mindst to har været porte med låger, og heraf må den ene være hovedporten 
ved Rrøndstræde. L. Boesen (p. 102) angiver (1757) seks porte eller låger, for
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uden hovedporten. Hertil kom, at flere af de tilgrænsende huse havde private 
låger fra deres haver og baggårde ud til kirkepladsen (jfr. p. 48).

Der var en indgang nordfra, ad Kirkestræde, som på det kort, der ledsager 
Pontoppidans beskrivelse af Helsingør, misvisende fremstilles som eneste ad
gang til kirkeområdet62.

Fra Sofiegade eksisterede mindst een indgang, ved nuværende no. 7 og 9. I 
forbindelse med indplankning af et areal til baggård omtales 175536 en dør i 
muren ud for S. Olai østside.

På kirkegårdens sydside, mod Stengade, fandtes (1815) to indgange63, hvoraf 
den østre, ved Stengade 75, stadig benyttes (jfr. p. 51), mens den vestlige, 
mellem Stengade 65 og 67, er lukket. På kirkegårdens vestside var der to ad
gange, der i ændret skikkelse stadig anvendes. Den sydlige indgang, der 1815 
karakteriseres som køreport og 1844 kaldes en passage for gående63, lå over 
for torvet, og færdsel foregik gennem en port i stadens sprøjtehus (jfr. p. 51). 
Den nordlige indgang på denne side lå for enden af Brøndstræde, hvor senere 
S. Olaigade er ført igennem. Denne indgang var kirkegårdens hovedindgang og 
var i 17. århundrede udformet som en muret portal, jfr. Resens prospekt over 
Helsingør (fig. 2).

Det er utvivlsomt denne port, som blev nedbrudt 174056 for at give plads 
for en ny, således at ’de gamle sten, som ved stedet findes, igen forbruges til 
grunden, og under foden med kvadersten efter proportionen' skal lægges. Den 
nye port og muren, hvori den var anbragt, blev opmuret af små sten 1742 og 
var 1760 afdækket med glasserede tagsten56. Portalen indeholdt en køreport 
og en fodgængerlåge. Over gennemkørslen sad indvendig følgende inskription, 
der kendes i H. C. Rosendahls afskrift20C fra årene umiddelbart efter portens 
opførelse: »Anno 1742 ere den evige Gud til Ære, eendel af de danske Asiatiske 
og Islandske Compagniers Kiøbmænd og Betientere med denne danske Kirkes 
Præster i Kierlighed foreenede at lade af deres frivillige Gaver denne Muur og 
Port (som er St: Olai Kirkes stoere Kirke Port) opbygge og bekoste«. Derunder 
stod, flankeret af skjoldlignende felter med Det islandske Kompagnis mono
gram og med et midtfelt indeholdende initialerne P O. W T. [Peder Ørslef 
og Wilhelm Top], rabbinske formler, der i oversættelse64 lyder: Med Guds 
hjælp fører vi vor gerning lykkeligt igennem (t.h.) og Lovpris Gud, verdens 
skaber (t.v.). På dette sted er i Rosendahls afskrift anført et C 5 1 (?), hvor
med muligvis angives et (ældre) kongeligt navnetræk.

På portens ydre side stod på hebraisk, skrevet helt ud: Kongen leve! Der 
under: I.N.I. (In nomine Iesu (?)). Rosendahl anfører yderligere den hebraiske 
indskrift: Ihukom din skaber og færdes ydmygt i gudsfrygt.

Over portens lille indgang var anbragt et sandstensrelief med Hellig Olav 
og på den udvendige side en indskriftstavle (jfr. p. 96), som nu begge opbe
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vares i kirkens våbenhus, mens de af V. Bissen 1884—85 udførte kopier er 
indsat i spejlet over kirkens vestportal. Indskrifttavlens tekst, der foreligger 
i indbyrdes lidt afvigende former, gengives her efter Bissens kopi: Gaaer ind 
ad hans porte med taksigelse; til hans forgaarde med lov; takker ham, vel- 
signer hans Navn; thi Herren er god, hans miskundhed er evindelig og hans 
sandhed til slegt og anden. Psalm. 100 w. 4,5.

Relieffet blev opmålet 1743—4420C. Porten og muren underkastedes mindre 
udbedringer 177456; 1826 afholdtes licitation over reparation65 (jfr. p. 51).

Kirkegårdsområdet. Det åbne areal omkring kirken inden for randbebyggel
sen var S. Olai begravelsesplads og Helsingørs hovedkirkegård endnu århun
dreder efter Nye Kirkegårds anlæggelse 1579—80 (se afsnittet om denne kirke
gård efter S. Marie kirke). I 1700-tallet udskiltes på arealet to urtegårde (se 
p. 49 f.).

På tre af kirkegårdens sider var det de omgivende huses bagfaçader, der 
vendte mod kirken. At dømme efter de tilbagevendende beskrivelser og bekla
gelser over kirkegårdens tilstand, har dette forhold nok været medvirkende til, 
at området kun sjældent havde lighed med den ordentlige og velplejede grav
plads, som kirkens øvrighed og byens råd gav udtryk for at stræbe efter. Som 
oftest synes pladsen at have henligget som et uhumsk bagareal, der tjente de 
omkringboende som losseplads og tilkørselsvej for skramlende vogne. Ved høj
tiderne har der dog sikkert været ryddeligt. 1573 ’udi Pinsehelligdage agerede 
hr. Hans [Christensen Sthen, skolemester og kapellan] et spektakel eller leg på 
kirkegården‘66.

De første vidnesbyrd om arealets noget vilkårlige disposition indeholdes i 
kirkens begravelsesbog fra sidste halvdel af 17. århundrede60. Heraf fremgår, 
at på kirkegården skød man genveje i mange retninger fra det ene hus til det 
andet, og fra indgangene førte veje til kirken. Stier krydsede ’fra hr. Hans’ rist 
til den lille kirkedør‘, ’fra Vejerbodsristen og til tårnet‘ og ’fra boghuset (vå
benhuset) til risten ved Fisketorvet'. Visse arealer eller bælter har været bro
lagte; ’Ole N begraves i hjørnet af begge stenbroerne ved boghusdøren‘, 1670 
benyttes stedsangivelsen ’mellem stenbroen og kirken, vesten boghuset‘, og 
1672 nævnes ’stenbroen, som går fra boghuset til Johan Vinantz’ rist‘. Foran 
et stakitværk lagdes 170857 30 favne god stenbro for gående og anden forbi
farende, ’at ingen vand skulle blive stående‘. I 1740’rne blev kirkegården be
plantet med træer67.

Åbenbart har det været småt med vedligeholdelse af hegnene ved randbe
byggelsens baggårde ud mod kirkegården. I forbindelse med provst Aagaards 
nedenfor, p. 49, omtalte indhegning af et område syd for kirken, nævnes det, 
at der inden for stakitværket var udgang fra et hus og ’alt befindes deraf at 
udlades, høns, kyllinger og andet levende til at søge føde og ophold på den
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indelukkede kirkeplads‘. Borgerne indskærpedes gentagne gange orden på 
kirkegården. 1575 blev det på tinge ’strengeligen tillyst, at ingen skal holde 
kvæg på kirkegården, enten kalve, lam, gæs, geder, svin eller andet sådant‘ 
(Helsingør I, 134). 1624 måtte skarpretteren fjerne en død hest7. 1585 rodede 
svin i et barns grav ind på det døde lig68. 175769 besværede kirkeværgen sig 
over, at de som bor omkring Danske kirkegård og som har deres låger ud til 
denne, ’skal lade udbringe ... på kirkegården en og anden urenlighed‘. De 
anklagede36 får besked om, at handler de imod den givne advarsel ’må de 
vente, at deres porte og låger ud til kirkegården bliver fastslagen‘.

Da Tewis Wildes hus på hjørnet af Kirkestræde og kirkegården skulle op
føres 1784, ønskede kirkeinspektørerne, at ejendommens traditionshjemlede ret 
til forstue eller dør mod kirkegården blev ophævet. Da dette ikke lod sig gen
nemføre, insisterede inspektørerne på, at der ikke måtte indrettes nogen port 
ud til kirkegården51 ’for over samme at køre ind og ud med urenlighed eller 
andet, af hvad navn nævnes kan, på det at kirkegården ikke skal i tiden om
skiftes til en almindelig kørevej‘36. 1815 omtaler kirkeværgen de ulovlige bag
låger, der fandtes ud til kirkegården70. Der er flere vidnesbyrd om, at henstil
linger og advarsler i anledning af disse bagdøre kun har haft kortvarig virk
ning. Særlig kørsel over kirkegården til de omgivende huse var en stadig gene. 
173963 klages over larm og tumult af kuske og andre under gudstjenesten. En 
entreprenant drejer, Borggren, ville 178051 i sit hus ud til Sofiegade indrette 
en port til gennemkørsel, hvorefter kirkeværgen protesterede mod den slags 
trafik over kirkegården og forholdet i det hele. Magistraten foreslog året efter51 
for at forebygge ufornøden og misbrugende kørsel, at nøglen til den store port 
(se p. 47) blev overdraget graveren; gravstederne ville da også blive sparet for 
overfald og vold af kreaturer, som ’nu lettelig kan indkomme på kirkegården‘.

På kirkegårdsområdet har der tidligt været foretaget indhegninger sine ste
der. Sognepræst Søren Torndal fik 160459 tilladelse til at opsætte 'plankeværk 
på kirkegården op til det nye stenhus, som han har ladet i sydvest fra kirken 
opsætte‘. 1670 omtales60 ’de små stakitter ved hr. Hans’ rist‘. 170851 lod provst 
L. C. Aagaard ’indrette et nyt stakitværk på S. Olai kirkegård på den søndre 
side til bedre beskyttelse af de der indenfor værende grave‘. Det indhegnede 
område var 80 alen langt og 30 alen i bredden på hver ende fra enken Aniche 
Patersens hus på den ene og Nicolai Angelsens hus på den anden side, og sta
kittet blev malet hvidt og gråt. Provst Aagaards indhegnede område, der lå 
foran våbenhuset, benævntes almindeligvis store urtegård. 175756 blev alle lig
sten nummereret, og 178363 hedder det, at gravnumrene i store urtegård be
gynder ved indgangen. Den anden urtegård, der 175856 og 177636 (jfr. Boesen 
p. 101) kaldes den lille urtegård, var beliggende øst for den store, ved kirkens 
kor. I forbindelse med reparation af indhegningen 181063 omtales stakit ’langs
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Fig. 4. Helsingør. Bykort 1:12000. Tegnet af K. de F. L.

1. Domkirken, S. Olai. — 2. Klosterkirken, S. Marie kirke. — 3. Almindelige hospitals kirkesal, den 
såkaldte Laxmandssal. — 4. Karmelitterhuset med †kirkestue. — 5. Kronborg slotskirke. — 6. S. Vin
cents kirke og kapel. — Vestervang kirke, ved Gurrevej (uden for kortet). — 7. †S.Anne kapel og 
†S.Anne klosterkirke. — 8. †S. Nicolai klosterkirke. — 9. †S. Jørgens hus(?). — 10. †S. Jacobs 
hus. — 11. †Assistens- eller pestkirke. — 12. †Engelske kirke. — †Helligkors kapel, beliggenhed

ukendt.

Bevarede kirker
Forsvundne kirker med helt eller delvis kendt grundplan 
Forsvundne kirker og »huse«, hvis beliggenhed er omtrentlig kendt



19 S. OLAI KIRKE. HELSINGØR DOMKIRKE 51

ad vejen‘, og her er formentlig tale om en kørevej langs bagsiden af Sofiegade- 
husrækken.

1761 eksisterede 44 fag malet stakit55, hvis udbedring og opmaling nævnes 
1762—63 53, 1791—9251 og 181063.

Arealet vest og nord for kirken har almindeligvis været betegnet kirkegården 
(benævnelserne er svingende, 1792 siges S. Olai at have tre kirkegårde)51. 1739 
fremkom forslag om at indhegne også dette område63. Forslaget bragtes igen 
frem 175856 og i 1790’erne63, men synes ikke at være blevet gennemført i denne 
periode. Om ’Store kirkegård‘ hedder det 178363, at gravenes numre begynder 
’fra den store kirkegårdsport (se p. 47), hvor alle lig indbæres til kirken‘.

Endnu i 1820’rne blev givet tilladelser til opsætning af stakitværker om 
enkelte gravsteder36.

Kirkegårdens sløjfning fandt sted i årene efter 1827, da jordfæstelser i om
rådet allerede havde været indstillet i nogen tid. Samme år blev brolagt et for
tov omkring kirkebygningen53. Der forløb dog herefter en længere periode, før 
der kom gang i arbejdet med arealets omdannelse; endnu 1831 blev gravsteder 
fornyet36.

Kirkepladsens hegning, randbebyggelse og indgange var i 1820’rne utvivlsomt 
i store træk af samme udstrækning og art som i det foregående århundrede. 
Flere af de omkringliggende huse var dog i tidens løb selvsagt erstattet af ny
opførelser. 183663 blev et stykke grundmur ved indgangen mellem konsul El- 
lahs pakhus og løjtnant Lemvigs gård (Stengade 75 A og 75 C) nedbrudt. Året 
efter65 rejstes her den stadig eksisterende lave mur med jerngitter, formet som 
en niche fra gaden53. I nichen blev anbragt den ’springkam‘, der havde givet 
denne indgang navnet Springporten. Til begge sider for rundingen leder trap
per fra fortovet op til den højere liggende kirkeplads. 1840 omtales63, at sprøjte
huset i S. Annagade (jfr. p. 47) er blevet nedbrudt, og 1844 købte kirken tom
ten, som omdannedes til indkørsel63. I dag er stedet spærret med bomme og 
fungerer som fodgængerpassage. 183 5 53 nedbrødes kirkepladsens hovedportal 
fra 1742, der lå ved S. Annagade for enden af Brøndstræde (jfr. p. 47). Omkring 
1910 nedreves husrækken i S. Annagade fra S. Olaigade til og med nr. 10 
(Henningsen S. Olai p. 43).

Der synes ikke at have foreligget udarbejdede planer for arealets omdannelse 
og anvendelse, da kirkegården blev sløjfet. En længere tid hengik, inden større 
ændringer indtraf. 1840 beskriver Frederik Schaldemose (p. 9) den gamle kirke
gård med dens forfaldne grave, ’den bruges ikke mere, og frembyder just ikke 
det behageligste syn, da den på ingen måde holdes i hævd; men snarere tjener 
til en samlingsplads for al slags urenlighed‘. Allerede fra midten af 1700-tallet 
havde dog en betydningsfuld tendens gjort sig gældende på den måde, at 
kirkepladsens yderste partier på øst- og sydsiderne, der synes at have været

4*
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isolerede af de bag husene liggende køreveje, blev omdannet til haver og bag
gårde for randbebyggelsens beboere36. Denne udvikling tog i 1820’rne og perio
den derefter yderligere fart71.

183463 blev stenbroen brudt op, og fra denne tid findes overvejelser om kirke
gårdens omdannelse. Helsingør kommunalbestyrelse udbad sig kirkens stil
lingtagen til de da foreliggende planer om, enten at bebygge arealet, eller gøre 
området sirligere ved at indhegne kirken med jerngelænder og anlægge en pas
sende bred kørevej rundt om den og derefter at afhænde den uden for vejen 
liggende plads til de omkringboende grundejere. Kirkeværgen stillede herefter 
forslag om planering, hegn m.v., mens stiftsøvrigheden fandt det tilstrække
ligt for pladsens forskønnelse, at al græs blev bortryddet, og at arealet blev 
belagt med grus72. 1848 stillede arkitekt H. C. Stilling forslag til kirkepladsens 
regulering og beplantning (Henningsen S. Olai p. 42) og i årene derefter ud
førtes ret omfattende arbejder, hvoraf i første række må anføres gennemførel
sen af S. Olaigade fra Brøndstræde (hele strækningen fik senere navnet S. Olai
gade) til Sofiegade, langs husrækken nord for kirken, og en del af pladsens pla
nering og indhegning med 70 fag stakitværk, jfr. fig. 3. 1862 plantedes linde
træer omkring kirken. 192673 vedtoges en omlægning af plænen mod S. Olai
gade. 1932 foretog kommunegartner G. N. Brandt en regulering og beplant
ning af arealet foran kirken, langs S. Annagade; og det var i forbindelse her
med, at det nuværende ståltrådshegn omkring plænestykkerne nord og vest 
for kirken blev opsat. 1942 indrykkedes hegnet på nordsiden seks meter, og 
der blev på det derved vundne areal langs S. Olaigade brolagt til parkerings
plads.

Et †benhus, der efter materialeforbruget at dømme har været beskedent, 
opførtes 1603 af murmestrene Frandtz og Albritt7. 1716 var huset brøstfæl- 
digt56 og blev repareret7. Dets beliggenhed på kirkegården er ikke fastslået, 
men af de angivelser, hvormed gravsteder i benhusets nærhed i 1600-tallet 
lokaliseredes60, synes det at fremgå, at bygningen var fritliggende.

Om †gabestok, der nævnes 1671 i anledning af ’begravelse næst ved hjørnet 
hos gabestokken‘60, fremføres det 173963, at ’hvad gabestok eller halsjern an
går, skikker det sig i købstæderne bedst at være på torvet eller ved rådhuset‘. 
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Fig. 5. S. Olai kirke, set fra sydvest. Fotograferet 1956 og stillet til rådighed af kriminalassistent
Aksel Petersen Helsingør.



KIRKENS BYGNINGS HISTORIE

Indledning. Kirken består af et senmiddelalderligt, basilikalt langhus (p. 68) 
med tagrytter (p. 102) og fire tilbygninger: i nord et jævngammelt sakristi (p. 
97), i syd et flere gange ombygget våbenhus (p. 98), i vest et asymmetrisk an
bragt tårn (p. 61), der ligesom den anden nordre tilbygning, Oxes kapel (p. 63), 
er opført i tilknytning til den nuværende kirkes forgænger. — Af denne, en 
enskibet, senromansk bygning (p. 57), som foruden det nævnte tårn og kapel, 
havde en med tårnet samtidig vestforlængelse (p. 60) samt muligvis et våben
hus (p. 62), indgår hele det forlængede skibs nordmur i det nuværende lang
hus, hvor det udgør nordre sideskibsmur i de fem vestre fag. Spor af ældre kir
ker før denne er ikke konstateret. Kirkens orientering har temmelig stor afvi
gelse til nord.

Mens hele kirkens relative kronologi med stor klarhed lader sig læse ud af 
murværk, fortandinger etc., er den absolutte datering af de enkelte bygnings- 
afsnit eller byggeperioder ulige vanskeligere. Af stilistiske grunde må den før
ste teglstenskirke henføres til o. 1200—1250, og dens — i forhold til en landsby
kirke — ret anselige dimensioner taler for, at den er anlagt, efter at Helsingør 
havde fået købstadsrettigheder (p. 39). Et par århundreder senere blev denne 
kirkes skib stærkt udvidet mod vest og forsynet med tårn. Om dette byggeri 
skal henføres til 1400’rnes 1. eller 2. fjerdedel kan ikke afgøres med sikkerhed; 
det er undertiden blevet kædet sammen med byens vækst efter Øresundstol- 
dens indførelse, men der er intet i murteknik og stil, som hindrer en noget tid
ligere datering (p. 60). Foran det gamle skibs norddør lod lensmand på Kro
gen, Johan Oxe, rejse et Trefoldighedskapel, hvis påbegyndelse ligger efter 
1454, og hvis afslutning snarere må sættes til før 1474 end efter (p. 63). På 
den tid, da Oxes kapel stod under opførelse — en periode, hvor byens vækst 
på grund af sundtolden virkelig kan have fået betydning for sognekirken — 
må man have bestemt sig for at udvide kirken på ny eller rettere for en næsten 
fuldstændig ombygning; det var den, der resulterede i det nuværende treski
bede anlæg (p. 68). I grove træk kan dets bygningshistorie deles i et ældre 
østafsnit på tre fag, hvis nordmur er opført i forlængelse af det romanske skibs 
nordmur, og et yngre vestre på fem fag, hvis nordmur, hvad længden angår, 
er identisk med det romanske skibs forlængede nordmur. Fuldendelsen af det 
nævnte østafsnit har man tidligere kædet sammen med en kirkeindvielse ved 
Roskildebispen, Lage Urne, 1521, hvorefter vestafsnittet skulle have været 
under arbejde frem til 1559; begrundelsen herfor fandt man i en regnskabsbog 
for 1557—61 (sml. p. 84), der under 1559 indgående beretter om de sidste ar
bejder ved »vor sognekirkes fuldendelse«, bl.a. indbygning af de manglende 
hvælv i høj kirken og en forhøjelse af det gamle tårn, som var alt for lavt til
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Fig. 6 a—c. S. Olai kirke. Planer og aksonometriske fremstillinger, 1:1000, af tre stadier i bygnings- 
historien. Ved El. M., tegnet af K. de F. L. a. Den enskibede kirke fra o. 1200—1250, med rekonstru
eret kor (p. 57). b. Samme, med vestforlængelse og tårn fra o. 1400—1425 (p. 60), Johan Oxes pro
jekterede Helligtrefoldighedskapel i nord fra o. 1450—75 (p. 63) og formodet våbenhus i syd (p. 62). 
c. Samme, fra tiden o. 1500. Helligtrefoldighedskapellet er færdigbygget og den store ombygning til 
treskibet langhus så langt fremme, at østafsnittets tre fag har kunnet tages i brug som kirke (p. 70). 
Arbejdet på vestafsnittets fem fag er forberedt med søndre sideskibsmur (p. 72), sakristi og våbenhus 

ved fortandinger (p. 97, 98).
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den nye kirke. Meget taler dog for, at ind
vielsen 1521 med samme eller større ret 
kan knyttes til hele det nuværende lang
hus med sakristi og våbenhus. Et stærkt 
indicium for rigtigheden af den teori leve
rer langhusets ældste våbenhus og tagryt
ter, der allerede henholdsvis 1561 (p. 98) og 
1572 (p. 102) var meget forfaldne. Midtski
bets fem vestfag kan have været overhvæl- 
vede før indvielsen, men overhvælvningen 
kan også være sket i årene mellem 1521 og 
1557, da forberedelserne til kirkens fuld
endelse: tre høj kirkehvælv og tårnets for
højelse, satte ind (p. 84). Vedrørende de 
nærmere detaljer i denne omdatering, som 
dels skyldes nye, bygningsarkæologiske un
dersøgelser sammenholdt med regnskabs
bogen over kirkens fuldendelse, dels be
grundes med S. Olai stilistiske afhængig
hed af karmelitternes S. Marie kirke, hen
vises bl. a. til p. 82. Her skal blot bemær

kes, at der i sognekirkens stilformer intet findes som taler mod en datering 
af hele langhuset til tiden forud for 1521.

De under 1559 nævnte byggearbejder og den påfølgende møblering af kir
ken udgjorde ganske givet — således som det kan fastslås af påskriften på 
regnskabsbogen 1557—61 — et sidste og uundværligt led i fuldendelsen af det 
byggeprogram, som antagelig var blevet lagt ca. 100 år tidligere, da Oxes ka
pel var under arbejde. Væsentlige årsager til, at kirkens endelige færdiggørelse 
trak i langdrag, kan søges både i de urolige forhold omkring reformationen 
(p. 39) og i Lybækkernes afbrænding af byen 1522, der må have lagt beslag 
på håndværkerne for en tid, samt i pesten 1536, som gjorde et stort indhug 
i befolkningen.

Selv om kirkebygningen således i efteråret 1559 stod fuldendt efter planen, 
fortsatte borgerne dog ikke blot den indre udsmykning, som i høj grad skete 
på bekostning af den just nedlagte Esrum klosterkirke (p. 90), men der blev 
også råd til at fortsætte på det bygningsmæssige område. 1575—76 erstattede 
de det gamle våbenhus med et nyt, der antagelig var i stil med de samtidige 
arbejder på Kronborg og udført af håndværkere herfra (p. 99). Endelig 1613 
sattes kronen på værket, da tårnets tag og gavle fra 1559 afløstes af et vældigt 
spir, der »for sin Nethed [blev] kaldet Helsingøers Jomfrue« (p. 105). Hermed 
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Fig. 7. S. Olai kirke. Den enskibede kirkes 
nordvestre hjørnelisén m. riflede sten (p.57).
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Fig. 8. S. Olai kirke. Den enskibede kirke, detalje af buefrise øverst på skibets nordmur, set fra tag
rummet over Oxes kapel. Buesten og konsoller tildannet ved hugning (p. 57, 59).

nåede kirkebygningen sin største pragtudfoldelse, og de arbejder, som siden er 
udført, har været mere eller mindre påtvungne følger af ulykkelige hændelser 
(som spirets fald) eller af bygningens almindelige vedligeholdelse.

DEN E N S K I B E D E  ( † ) K I R K E

Den romanske (†)teglstenskirke (fig. 6 a, 9, 11). Bevaret af den bygning, der 
formentlig i sin ældste skikkelse kun har bestået af kor og skib, er blot skibets 
nordmur. Den indgår i den senmiddelalderlige kirkes nordre sideskibsmur, og 
er kun synlig udefra og fra tagrummet over Oxes kapel. Bortset fra de ind
greb, som er affødt af senere tiders byggearbejder, står den romanske mur klart 
afgrænset med sine endeliséner og resterne af den buefrise, der har afsluttet 
den store façadeblænding foroven, umiddelbart under den delvis forsvundne, 
udkragende gesims. De sparsomme rester af en teglsokkel på en syld af rela
tivt små kampesten i jævne skifter blev 1964 afdækket nær nordmurens øst
ende, umiddelbart op mod det yngre trappehus75.

Byggematerialet (fig. 7—8), som bedst studeres bag Oxes kapel, er små, 
ensartede, kraftigt røde munkesten i temmelig regelmæssigt munkeskifte
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Fig. 9. S. Olai kirke. Nordre sideskibsmur mellem sakristiet og Oxes kapel; murens store, nedre del 
med vinduesspor og rundbuefrise er østenden af det senromanske kirkeskibs nordmur (p. 57).

(25—25,5x11,5x7—7,5 cm; 10 skifter = 92 cm). Adskillige hårdtbrændte 
sten viser klar glasur, og riffelhuggede sten er i vid udstrækning benyttet til 
liséner, vinduessmige og rundbuefrise. Der er intet, som tyder på, at frisens 
halvcirkelfelter har stået med pudset eller hvidtet bund.

Skibets oprindelige længde, små 20 meter, fremgår næsten umiddelbart af 
det bevarede murstykke; bredden derimod er ukendt. Sydmurens plads kan 
dog med omtrentlig sikkerhed fastlægges ud fra tårnets placering. Det er nævnt, 
at dette tårn i 1400’rne rejstes ved den her behandlede kirke, og da man an
tagelig kan regne med en viss symmetri i forhold til kirkens midtakse, må 
skibets bredde have været ca. 11,5 m. Til disse planmål svarer en murhøjde på 
knap 6,5 m, målt fra sokkeloverkant til murkrone.

Skibet har således været af en størrelsesorden, der hæver bygningen over 
amtets landsbykirker, selv den statelige Tikøb (Lynge-Kronborg hrd.), og stil
ler den i klasse med den tidligere købstadkirke, Søborg (Holbo hrd.). Ganske 
visst har Helsingør S. Olai været lidt mindre, og vinduesplaceringen i nordmu
ren godtgør, at den ikke som Søborg har haft et samtidigt tårnparti i vestenden, 
men bortset herfra viser en sammenstilling af de to gamle købstadkirkers skibe, 
at de er meget nær beslægtede. Det gælder både teglmaterialet og de arkitek- 
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Fig. 10. S. Olai kirke. Nordre sideskibsmur mellem Oxes kapel og tårnet; murens store, nedre del 
med vinduesspor, savsnit og trappefrise er identisk med nordmuren i den vestforlængelse, der tillige 

med tårnet o. 1400—25 føjedes til den enskibede kirke (p. 60).

toniske udtryksmidler. — Den nævnte gravning ved S. Olai afslørede en fem 
skifter høj sokkel med afrundet overkant samt to skifter derover en lille, ret- 
kantet inddragning, som danner sål i nordfaçadens store prydblænding. Sok
kelforholdene i Søborg, der nu kun kan aflæses klart på korets sydside, svarer 
til S. Olai, blot er sålen i den store blænding her hulkantet76. Ved begge kirker 
er selve den afrundede sokkel forkrøbbet omkring de falsede hjørneliséner77, 
og på begge løber lisénernes inderste, svagt fremspringende led op som veder
lag for buefrisen, der afslutter façadeblændingerne. Frisens enkelte buer er 
hver opbygget af tre smalle, krumme formsten og støttet af halvstenskonsoller 
med uregelmæssigt hugne rundstave i underkanten (fig. 8). Over frisen er der 
et udkragende savskifte ledsaget af et glat skifte, begge begrænset af ende- 
lisénernes halvsten brede fremspring. Murens øverste led, et udkragende rul
skifte af kvartrunde sten, er derimod trukket ud over lisénerne, frem til mur
hjørnerne78.

I skibets bevarede nordmur er der spor efter tre rundbuede, smigede vinduer. 
Buestikkene er halvstens med prydskifte af krumme løbere, og vinduernes 
bredde har været omkring 80 cm; deres issepunkt sidder ca. 1,6 m under mur
kronen. Vinduerne er alle blevet mere eller mindre ødelagt ved byggearbejder 
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i 1400’rne, dels ved den modernisering, som skete i forbindelse med opførelsen 
af vestforlængelse og tårn (p. 61), dels ved rejsningen af Oxes kapel, da også 
norddøren forsvandt.

Det til skibet hørende korparti er helt forsvundet i forbindelse med opførel
sen af den nu stående kirkes tre østfag. Ud fra den senere bygningshistorie kan 
man dog fastslå, at koret, der hørte sammen med det gamle skib, har været 
mere end to murtykkelser smallere end dette (sml. p. 70). I Søborg er den til
svarende breddeforskel næsten tre murtykkelser. På baggrund af dette forhold 
samt under henvisning til de lighedspunkter, der er påpeget mellem de to kir
kers skibe, skulle der være gode grunde til at forestille sig Helsingørkirken ud
styret med samme langstrakte kor som Søborg — og med en tilsvarende gavl
udformning (p. 58 og fig. 6 a).

Tilføjelser og ændringer. Indtil omkring 1400 er der næppe sket store foran
dringer ved den enskibede kirke, men på den tid satte det første store udvidel- 
sesarbejde ind. I de følgende halvanden hundrede år må der næsten til stadig
hed have været arbejdet på kirken, og allerede i 1400’rnes 2. halvdel tog man 
fat på den vældige udvidelse, som skabte den nuværende kirke (p. 68 f).

Den første byggevirksomhed omfattede dels en vestforlængelse af skibet, hvis 
areal øgedes med næsten halvdelen af det oprindelige, dels et tårn (fig. 6 b, 11). 
Tidligere har man henført disse to afsnit til hver sin byggeperiode79, men un
dersøgelser, som i første række samlede sig om den (1559 delvis ødelagte) spin
deltrappe, der ligger i murlivet ved tårnets sydøsthjørne, har med sikkerhed 
fastslået, at vestforlængelse og tårn er samtidige. Og sandsynligheden taler for, 
at dette byggeri er udført o. 1400—25. Den stærkt ødelagte vestforlængelse, 
hvoraf alene nordmuren er i behold, åbner ganske vist ikke større muligheder 
for en vurdering af byggeriets kvalitet og alder; hertil egner tårnet sig bedre, 
selv om dets nederste stokværk er noget forvansket ved indbygning af en 
trappe 1583 (p. 104); men både dette stokværk og det følgende er velproportio
nerede og fint formede rum med dybe, spidsbuede nicher, der i de frie mure 
omslutter slanke, spidsbuede vinduer. Gennem denne rumudformning og gen
nem udstrakt anvendelse af polsk skiftegang slutter Olai-tårnet sig til en lille 
gruppe tårne, der i Københavns amt har kunnet udskilles som relativt tidlige 
(DK. Kbh. Amt p. 2203)80. Med holdepunkt i tårnets teknik og arkitektur 
samt løsningen med indvendig adgang til tårnets trappe (sml. nedenfor) synes 
det rimeligst at henføre byggeriet til tiden omkring 1400—1425. Arbejdet var 
i øvrigt ikke mere omfattende end det, der gennemførtes ved mange landsby
kirker i amtet, hvor netop udvidelser med vestforlængelse og tårn var en såre 
almindelig foreteelse.

Materialet i vestforlængelse og tårn er munkesten over en bindig syld af 
hovedstore kampesten. Polsk forbandt er anvendt ikke blot i hele tårnet, men 
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også i forlængelsens nordvesthjørne, der må betragtes som en art støttepille 
til tårnet, samt i godt og vel den nedre halvdel af forlængelsens bevarede nord
mur (fig. 10); den øvre del er derimod ligesom det romanske skib udført i 
munkeskifte. I flere buestik veksler mørktbrændte sten regelmæssigt med røde.

Vestforlængelsen, hvis ydre murflugt ligger i plan med façadeblændingen på 
det romanske skib, således at dets vestre endelisén springer frem, fik samme 
højde og taghældning som dette, men en anderledes udformet gesims. Nederste 
led er et med muren bindigt savskifte; så følger en fire skifter høj, udkragende 
trappefrise og til slut en falsgesims, som ligger i højde med det udkragende 
rulskifte på skibet. Et uforstyrret stykke af denne gesims ses ved forlængelsens 
vestende. Mellem de to vinduer, som ved den nuværende kirkes opførelse ind- 
huggedes i forlængelsens mur, ses rester af et oprindeligt vindue, hvis spids
buede halvstensstik med prydskifte er af ganske samme art som tårnrummets. 
Spor af et lignende vindue i østenden af skibets nordmur vidner om, at de 
ældre bygningsafsnit gennemgik en modernisering i forbindelse med udvidel
sen; om denne også har givet sig udslag i en overhvælvning af bygningens 
indre, vides ikke.

Tårnet fik tre stokværk, alle bevarede, og som øvre afslutning antagelig 
sadeltag med blændingsgavle, der fjernedes ved forhøjelsen 1559 (sml. p. 103). 
Tårnrummet, der, som allerede nævnt, er nydeligt udformet med dybe nicher, 
synes næsten altid at have tjent som våbenhus (p. 98); det havde oprindelig 
forbindelse med kirkerummet gennem en spidsbuet arkade, hvis søndre halv
del blev tilmuret ved den nuværende kirkes opførelse. Nordvæggens niche bry
des af et slankt, spidsbuet vindue med buestik som vestforlængelsens, og i syd 
har der antagelig været et lignende, som imidlertid blev ødelagt sammen med 
nichen ved indbygning af trappen 1583. I vest findes en stor, spidsbuet por
tal, hvis yderkarme er smige forneden, rigt falsede foroven og muret med af
rundede formsten. Rummet dækkes af en krydshvælving med halvsten brede, 
profilerede ribber (fig. 22. 2); oversiden er utilgængelig på grund af et vistnok 
yngre gulv.

Adgangen til de to følgende stokværk var oprindelig ad en spindeltrappe i 
sydøstre hjørnes murliv. Denne trappes søndre del, der over forlængelsens tag
flade har vist sig som et lisénagtigt fremspring på tårnets sydfaçade, blev hug
get væk, da byggeriet på den nuværende kirke var nået frem til vestre midt- 
skibsgavl (p. 73), og samtidig tilmuredes dørene til trappen. Underdøren har 
efter alt at dømme siddet i øst, det vil sige, at trappen var tilgængelig inde fra 
vestforlængelsen (sml. fig. 11). Trappen har rund spindel og loft af fladbuede 
binderstik81. Adgangen til 2. stokværk, det oprindelige mellemstokværk, var 
gennem en fladbuet (nu tilmuret) dør i rummets østvæg, hvor der må findes et 
lille forrum inde i muren, helt som tilfældet er ved udmundingen i 3. stok- 
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Fig. 11. S. Olai kirke. Tværsnit og tårn. Målskitse 1:300. Tegnet af K. de F. L. Den kraftigt optrukne 
kontur viser dels den enskibede kirke, dels tårnets ældste del; forløbet af den med tårnet samtidige 

spindeltrappe og hertil hørende døre er kun delvis kendt (p. 57, 61, 103, 105, 108).

værk, hvor trappen ender. 2. stokværks vægnicher er tidligere omtalt, og her 
skal blot tilføjes, at der til hver af de frie sider findes et vindue som tårnrum
mets nordre. 3. stokværk, det gamle klokkestokværk, har i nord, vest og syd 
to tæt sammenstillede, fladbuede og falsede glamhuller og i øst eet, der af 
hensyn til kirkens tagryg er noget mindre end de øvrige. Det dækkes nu del
vis af høj kirkens murkrone, og de andre er blevet tilmuret 1559 eller i forbin
delse med nogle af de følgende arbejder i tårnet, som har medført en næsten 
fuldstændig forblænding af stokværkets indervægge. Et godt stykke under 
glamhullernes sål findes en gennemgående række af radiært stillede (tilmurede) 
bomhuller for udliggerstillads. Tårnets oprindelige murkrone, der ligger en halv 
snes skifter over glamhullerne, markeres nu ved brudstykker af et rulskifte, 
som overlevede forhøjelsen 1559, da den oprindelige tårnafslutning forsvandt.

† Våbenhus ( ? ) .  Visse forhold i forbindelse med den nuværende kirkes op
førelse taler for, at den enskibede kirke havde et våbenhus foran syddøren 
(sml. p. 72).
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Trefoldighedskapellet i nord (fig. 6 b—c, 12) er opført af Johan Oxe til Tordsø, 
der senest 1454 blev lensmand på Krogen, og er bedst kendt under navnet Oxes 
kapel82. 9. februar 1472 fik Oxe kongeligt beskærmelsesbrev for kapellet83, og 
8. maj 1475 tilstod et pavebrev de besøgende aflad84. I den fundats, Johan 
Oxe 29. juli 1483 udstedte for det af ham i kapellet stiftede Marie- og Trefol- 
dighedsalter, forbeholdt han sig selv patronatsretten85. — Allerede 1472 omta
les en til kapellet knyttet kapellan, og fra 1495 er bevaret et af Johan Oxes 
enke udstedt kaldsbrev86. — Efter reformationen vedligeholdt slægten kapel
let nødtørftigt; kirkens udlæg til nødvendige reparationer blev sent eller slet 
ikke refunderet7. Det kom i forfald7 (sml. p. 67); altertavlen fjernedes 1560 
og altret 1579, da kirken lod udvise stolestader i rummet87. 1632 oplyser borg
mestre og råd til kongen, at kirken med stor bekostning vedligeholder kapellet, 
hvortil jordskylden lidet forslår88.

Trefoldighedskapellet er opført ved den enskibede kirke, ud for kvindedøren 
og således, at det dækker den store vestre del af det romanske skib. Blandt de 
mange kildesteder, som er knyttet til kapellet, er der ingen, som umiddelbart 
giver oplysning om byggearbejdets påbegyndelse eller afslutning. De bygnings- 
arkæologiske forhold viser, at kapellet nok er opført ved den enskibede kirke, 
men tillige at der under arbejdet er truffet dispositioner, som kun kan betyde, 
at planlægning af eller byggearbejde på det nuværende treskibede anlæg var 
ved at komme igang. Kapellet indtager herved en nøglestilling i spørgsmålet 
om denne kirkes datering (p. 64), og en gennemgang af kilderne med særligt 
henblik på opførelsestiden vil derfor være på sin plads.

Foran er det nævnt, at der allerede 1472 var knyttet en kapellan til kapellet. 
To år senere udfærdigede Jørgen Giøe, en syg, ung adelsmand i Johan Oxes 
tjeneste, på Helsingborg slot sit testamente; som det første punkt heri opreg
nes en halv læst korn til Helligtrefoldigheds kapellet, »for myn lejerstet«89. Er 
disse ting end ikke bevis for, at kapellet var færdigbygget i begyndelsen af 
70’erne, så er de dog — sammenholdt med oplysninger fra fundatsen af 1483 — 
stærke indicier derfor. Af fundatsen fremgår, at Oxe sammen med sin første 
hustru, Biritte Bondesdatter (død før 26. juli 1474), har ladet opbygge et ka
pel norden op til sognekirken i Helsingør; heri har han stiftet og funderet et 
alter, som er viet den hellige Trefoldighed, og hvori der skal læses daglig messe 
for stifterne, deres forfædre og arvinger til evig tid. Derefter følger en opreg
ning af det gods, som Oxe sammen med sin anden hustru tilskødede kapel, alter 
og præst etc. Det forekommer da sandsynligt, at kapellet er opført, muligvis 
tillige indviet, mens Oxes første hustru levede, og opførelsestiden må da ligge 
inden for den snes år, som med ringe margin begrænses af årstallene 1454—1474. 
Dette harmonerer med den stilhistoriske datering, der på grund af visse detal
jer knytter kapellet sammen med andre monumenter fra tiden o. 1450—75. 
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De bygningsarkæologiske forhold, man har taget som bevis på, at kapellets 
øvre del skulle være ombygget i en senere periode (og som følge af den nuvæ
rende kirkes opførelse)90 har en anden forklaring. De angiver rigtigt nok en 
standsning, men den har været kortvarig og har kun tjent til at løse visse prak
tiske forhold, som er opstået, fordi sognefolkene — under arbejdet med kapel
lets nedre dele — bestemte sig til at ombygge kirken.

Kapellet er opført af munkesten91, der formentlig under indflydelse fra vest
forlængelse og tårn, er muret i den på dette tidspunkt ret usædvanlige polske 
skiftegang. Munkeskifte er dog enerådende foroven, hvor der også er anvendt 
et andet stenformat, tykkere og bredere, end forneden. Mørkt brunglaserede 
sten er benyttet til dørens profilerede buestik.

I det ydre fremtræder kapellet på grund af flankemurenes fagdeling og vin
duer som en to-fags bygning; indvendig er denne fagdeling opretholdt i skjold
buerne, men ikke i rumafdækningen, der består af een stor, kubeformet hel- 
stenshvælving. Den sidder meget lavt i forhold til murhøjden, og dette har 
sammen med den nævnte ændring i murenes skiftegang givet anledning til 
tanken om en 2. byggeperiode. Fortandinger i murværket viser, at kapellets 
vestmur var den, som først nåede op i højde med skibets murkrone; munke
forbandt er her kun benyttet til de fem øverste skifter, de egentlige gesims
skifter, og de hæver sig over den romanske murkrone. I østmuren og gavlen, 
der hele tiden har fulgt efter vestmuren under byggearbejdet, ligger overgan
gen fra polsk til munkeskifte lavere, eet skifte under de to fladbuede lysåbnin
gers sål og høj blændingernes fodlinie. En tilsyneladende umotiveret mur op 
mod kirkens tykke nordmur (sml. fig. 15) er udført i samme skiftegang og med 
samme stenformat som kapellets øvre partier; denne mur, som tilsyneladende 
hviler på hvælvingen, er forneden yngre end flankemurene, foroven samtidig 
med dem, og den må derfor være kommet til under arbejdets gang. Muren, 
der brydes af fire fladbuede sparenicher, i hvis bund det romanske skibs mur
værk er synligt, har kun een rimelig forklaring: den har skullet tjene som 
underlag for en selvstændig kapelgavl mod skibet. Når byggearbejdet på ka
pellet pludselig blev standset i en tilfældig højde for at bygge en sådan, mu
ligvis kun midlertidig taggavl, må grunden søges i, at de byggearbejder, der 
skulle omskabe den enskibede kirke til det nuværende treskibede anlæg, var 
nær forestående eller påbegyndt. Var der en gavl, kunne kapellet overdækkes 
og fuldføres uden hensyn til kirkebyggeriet i øvrigt, og dette var på sin side 
uafhængigt af kapellet. Uden at der skal lægges for megen vægt på stenformater, 
er det nok værd at bemærke, at sten og skiftegang foroven i kapellet svarer 
nøje til det, man møder i nordre sideskibs tre østfag, som er den ældste del 
af den nuværende kirke.

Det indtryk af bredde og tyngde, som bygningen og især nordmuren under 
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Fig. 12. S. Olai kirke. Johan Oxes Helligtrefoldighedskapel (p. 65).

den store blændingsgavl (fig. 12 ) efterlader hos beskueren, har tidligere været 
mere udtalt. Det skyldes, at der bygningen rundt, også på støttepillerne, godt 
halvanden meter over terræn har strakt sig et vandret, profileret bånd, som 
ved døren har været ført op omkring dennes buestik og dannet yderste led i 
profileringen. Båndets udkragende del er forlængst borthugget, men de for
gnavede rester, der fremtræder som et gennemløbende binderskifte, røber, at 
det har haft vandnæseprofil (fig. 13). Lignende bånd, ofte med glasur, kendes

E. M. 1947
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blandt andet fra Oluf Mortensens våbenhus og Christiern I.s kapel ved Ros
kilde domkirke samt Hälsingborg S. Maria92. De hører hjemme i højde med 
vinduernes sålbænk, og et sådant sammenspil har der også været mellem vand- 
næseprofilen og de spidsbuede, falsede vinduer i Oxe-kapellet. Udvendige døre 
til kapeller strider mod sædvane; derfor har døren her givet anledning til for
modninger om, at kapellet også skulle have gjort tjeneste som våbenhus. Bort
set fra, at denne opfattelse ikke har megen rimelighed for sig, synes det ind
lysende, at Oxe-kapellets indgang må ses under samme synsvinkel som den 
ovenfor omtalte gavl mod skibet, nemlig at kapellet — på grund af den igang
værende eller tilstundende ombygning af kirken — skulle være en selvstæn
dig bygning og derfor måtte have sin egen indgang (sml. p. 64 og 73).

Dørens placering i gavlens midtakse understreges af de dybe karme og de 
glaserede, profilerede bueslag, der ligesom ved tårnportalen hæver sig over de 
smige karme, og indgangspartiet har været endnu kraftigere fremhævet, før 
det fremspringende bånd blev hugget bort. Det synes at være ukendskab til 
dettes eksistens, der har foranlediget en fejlagtig istandsættelse af dørbuen.

Gavlens symmetri brydes af et blændings- eller vinduesparti umiddelbart 
øst for døren, hvor en flad- og spidsbuet blænding omslutter et nu tilmuret 
cirkelvindue (se †glasmalerier). Den tanke ligger nær, at Oxe-kapellets byg
mester — med ringe held — har ladet sig inspirere af de asymmetriske façade- 
udformninger, der er så karakteristiske for de tre våbenhuse ved Roskilde 
domkirke, som Oluf Mortensen var bygherre for (DK. Kbh. Amt p. 1461).

Blændingsgavlens dominerende virkning skyldes, at fodlinien for de syv 
midterste højblændinger ligger cirka to meter under langmurenes gesims93; 
dennes højde markeres af to små, rektangulære blændinger under hver sin smalle 
kamtak. Højblændingerne er brede, spidsbuede og udstyret med forskelligt 
formet stavværk, der for den midterstes vedkommende krones af en skjold
blænding. Forneden i de fem midtblændinger og i højde med østre flankemurs 
lysåbninger til tagrummet er der fladbuede lysåbninger, hvoraf kun en enkelt 
nu er åben.

Til kapellet, der indtil 1836 åbnede sig mod kirken med en stor, fladtrykt 
arkade, er forbindelsen nu kun en dør. Hvælvingen, der som nævnt tvedeles 
af skjoldbuer i øst og vest, har et stjerneformet ribbenet af profilsten (fig. 22.3), 
og rundstave, hvori hveranden sten synes mørktglaseret, markerer kappernes 
fødselslinier. På grund af hvælvingens lave anbringelse er tagrummet usædvan
lig stort, men det kan aldrig have været bestemt til opholdsrum; i så fald måtte 
lysåbningerne have været placeret langt højere i forhold til hvælvets issepunkt; 
rummet har tidligere været tilgængeligt fra selve kapellet ad en trappe i nord- 
østhjørnets murliv. Trappen, hvortil der oprindelig var adgang gennem en flad- 
buet dør under cirkelvinduet, får lys fra en glug i nord; et enkelt af loftets
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Fig. 13. S. Olai kirke. Oxes kapel, detalje af murværk med rester af den udkragende 
vandnæseprofil (p. 65 og fig. 22. 5).

fladbuede binderstik er muret af profilerede sten (fig. 22. 4), og murhjørnet, 
hvorom trappen drejer sig, er sat af halvrunde formsten. Overdækningen ved 
indmundingen til loftsrummet er senere hugget bort for at skaffe en tiltrængt 
forøgelse af højden på den stejle og ubekvemme trappe, hvis funktion var til 
ende, da kapellets sydgavl blev nedrevet og taget trukket ind mod sideskibets. 
Den nedre del af løbet og underdøren er blevet ødelagt og delvis tilmuret i 
forbindelse med indhugning af lysåbninger til begravelserne under kapellets 
gulv; men døren eksisterede 1560, da dørfløjen fik en ny lås7. Til loftsrummet 
kommer man nu fra sideskibsloftet.

Ud over den daglige messelæsning for slægten Oxe, som ifølge fundatsen 
skulle finde sted i kapellet, har dette også fra første færd tjent et andet for
mål, nemlig som begravelsesplads. Den p. 63 nævnte unge Giøe, der doterede 
kapellet, havde sit lejersted her 1474, og det er tillige muligt, at stifterens 
fader, Peder Oxe, der før ham sad som høvedsmand på Krogen og Hälsing- 
borg, sammen med sin hustru, Mette Godov, var begravet her.

Ved reformationens indførelse hjemfaldt kapellet, som alle andre privat
kapeller til kirken, men familiebegravelsen bestod, og på grund af den har 
arvingerne, dersom de ville beholde bygningen som gravplads, haft vedlige- 
holdelsespligten. Denne pligt synes man at have taget sig let; 1572 havde byen 
udlagt godt 80 dlr. (ikke betalt 1591)86, og da taget 1575 blev beskadiget i en
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storm, kunne kirken ikke, trods gentagne henvendelser hos arvingerne i Kø
benhavn, få besked om, hvad man ville foretage sig i den anledning7. Hvor
dan sagen videre formelt har udviklet sig, forlyder der intet om, men 1579 
samtykkede borgmester og råd i, at der udvistes stolestader i kapellet. Alteret 
blev nedbrudt og det indre istandsat af Hans dønniker, der afryddede den 
gamle kalk og »fordøchning« (puds), som var affalden mesten af hvælvingen 
og på væggene og fordønnikede alting op af nyt7.

Kapellet tjente nu, ligesom den øvrige kirke, som opholdssted for menig
heden under gudstjenesterne samt til begravelser (jfr. begravelser). 1836 ud
skiltes det fra den egentlige kirke63. 1838 blev muren »i nordre udbygning« 
udbrækket og en dørkarm indsat — måske er der tale om en udvidelse af dør
hullet, måske har den oprindelige dør for en tid været tilmuret, 1840 afskilredes 
et hjørne af rummet til sakristi (p. 98)63; 1885 kaldtes kapellet »skriftestolen«, 
(sml. †skriftestole); nu tjener det som konfirmandstue.

DEN S E N M I D D E L A L D E R L I G E  K I R K E

Den nuværende, treskibede kirke, der i årene o. 1475—1521 (jfr. p. 54 f.) afløste 
den ældre, enskibede kirke, er et fuldstændig hvælvet langhus af basilikal op
bygning. Den synes på mange punkter at være inspireret af klosterkirken, men 
medens man til denne valgte tidens gængse langhusform med alle tre skibe 
under eet stort tag, bestemte bygmesteren for S. Olai og hans bygherrer sig 
for basilikatypen med det opragende midtskib, hvis vinduer over sideskibs- 
tagene gav lys i rummet. Denne »gammeldags« type synes at have fået en re
næssance i 1400’rne, så muligvis har sognefolkene følt sig mere »moderne« end 
munkene (jfr. DK. SJyll. p. 2681).

Så ens de to nabokirker end er af plan, så forskellige er de både i det ydre 
og i det indre: sognekirkens midtskib med det milde, venlige gennem høj kirke
vinduerne faldende lys står nu i stærk modsætning til Mariekirkens lidt dystre 
indre, hvor lyset fra de store gavlvinduer kan virke skarpt og blændende.

Oversigt over byggearbejdet. Ad bygningsarkæologisk vej kan S. Olai, som 
nævnt, deles i et østafsnit på tre og et vestafsnit på fem fag. Af disse er det 
første ældst. Der er ikke nogen slående forskel på de to afsnit, men det østre 
virker ligesom mere sammentrængt og kompakt end det vestre; især gælder 
det vinduesformater og gesimsfrisens buestørrelser.

Inden for hvert af disse to bygningsafsnit viser fortandinger klart, i hvilken 
rækkefølge hver mur og hvert murparti er opført. På grundlag af disse for
hold, der skematisk er fremstillet på fig. 17, kan man tydeligt aflæse udvik
lingen på byggepladsen i den periode, hvor S. Olai forvandledes fra enskibet 
til treskibet kirke og fik næsten det tredobbelte omfang (fig. 16).
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Fig. 14. S. Olai kirke. Ydre, set fra sydøst.

Her, som ved alt andet middelalderligt kirkebyggeri, var det vigtigt, at der 
ikke skete for lange afbrydelser i de kirkelige handlinger under arbejdet. Af 
den grund måtte den gamle kirke så vidt mulig holdes intakt, indtil et nyt 
afsnit kunne overtage dens funktion. Endvidere har det selvfølgelig til enhver 
tid spillet en økonomisk rolle, i hvilket omfang den gamle kirkes murværk 
kunne indgå i nybyggeriet.

Ved at udvide kirken mod øst og syd blev begge hensyn imødekommet (fig. 
6 b—c). Forlængelsen af kirken østover skete ganske visst på korets bekost
ning, men dog således, at det kunne holdes i brug, indtil østafsnittets mure var 
opført. Udvidelsen sydover tjente samme formål, eftersom det gamle, smalle 
skib på den måde forblev brugbart, indtil de kirkelige handlinger kunne over
flyttes til det nye østparti. Endelig sparede man gennem disse dispositioner 
ikke blot det temmelig nye tårn og Oxes nyopførte kapel, men man kunne 
også lade det gamle skibs nordmur indgå i det nye, nordre sideskib.

1. byggeperiode. Langhusets tre østfag. De fortandinger, som (jfr. fig. 17) 

N.E.1964
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Fig. 15. S. Olai kirke. Tværsnit, set mod øst. 1:300. Tegnet af Christen Larsen 1901 til Ældre nord. 
Arch. 4. serie, 2. rk., her, som ved de følgende opmålinger fra 1901, reproduceret efter originaltegnin

gerne i Nationalmuseet.

skiller langhuset i et østre og vestre hovedafsnit går på tværs af hele kirken 
efter et lodret snit, der omtrent skærer gennem det gamle skibs østhjørner. 
Arbejdet påbegyndtes ved dette skibs nordøsthjørne og var planlagt således, 
at kun det udvendige murhjørne blev berørt. Herfra og fra et tilsvarende punkt 
syd for kirken førtes de nye sideskibsmure mod øst, hvorefter gavlen rejstes 
til sideskibenes murkrone. Disse arbejder berørte ikke det romanske kor, og 
det gælder også den påfølgende rejsning af de tre søndre arkadepiller, den til
hørende højkirkemur og midtskibets gavl indtil murkronen. Under dette ar
bejdes sidste etape var man formentlig allerede i gang med indretning af en 
interimistisk væg i østenden af det gamle skib, fordi nedrivning af dets triumf
mur og kor var en nødvendig forudsætning for fuldendelsen af de tre østfag. 
Så snart koret var borte, rejstes de tre nordre arkadepiller og den tilhørende 
højkirkemur, hvorefter de tre fag kunne komme under tag. Mens sideskibs- 
fagene tilsyneladende blev hvælvet straks, udskød man hvælvslagningen i 
midtskibet. Om årsagerne kan man kun gisne; dels kan det have været vigtigt 
hurtigst muligt at kunne inddrage østafsnittet som kirkerum sammen med det 
gamle skib, hvad der ikke forhindredes af de manglende hvælv, dels kan man 



Fig. 16. S. Olai kirke. Plan. 1:300. Øst opad. Tegnet og suppleret af K. de F. L. 1964 på grundlag
af opmåling ved Christen Larsen 1901.
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have ønsket at sætte hele arbejdskraften ind på en videreførelse af langhuset, 
de fem vestfag. En samlet overhvælvning af hele midtskibet kan også have 
været at foretrække, idet en sådan bød umiddelbare fordele ved, at stilladset 
kunne flyttes fra fag til fag. At midtskibets tre østfag først skulle få de mang
lende hvælv 1559, var ganske givet ikke forudset (p. 84). Samtidigt med øst
afsnittet er et lille trappehus i nord, som formidler overgangen fra den roman
ske til den gotiske mur, og som giver adgang til nordre sideskibsloft. Umiddel
bart vest for trappen kan man både indvendig og udvendig se, hvorledes side- 
skibsmurens øvre skifter allerede ved østafsnittets rejsning er ført ca. 1 m hen 
over den lavere romanske mur, hvis profil- og savskifte var fjernet forinden. 
Trappehusets østmur er identisk med et stykke af vestmuren i det nuværende 
sakristi. Dette var dog også planlagt sammen med østafsnittet og forberedt 
gennem fortandinger samt vinduesforskydning i nordre sideskibsmur, men det 
er opført lidt senere, antagelig sammen med de yngre partier af vestafsnittet. 
Østafsnittet var formodentlig fra første færd tilgængeligt gennem en lav dør 
(p. 95) i søndre sideskibs 2. fag fra øst.

2. byggeperiode. Langhusets fem vestfag, † våbenhus (p. 98) og sakristi (p. 97). 
Første etape i dette byggeri, der kan være påbegyndt, inden østafsnittet var 
afsluttet, var opførelsen af søndre sideskibsmur samt søndre del af langhusets 
vestmur så langt mod nord, som den gamle kirkes sydvesthjørne gjorde det 
muligt. Muren er opført fra øst mod vest, med en standsning i andet fag. Der 
kan være et par grunde til, at man er stoppet op efter det korte murstykke, 
som omtrent er identisk med søndre sideskibs 4. fag fra øst: dels den rent 
byggetekniske, at man ved overhvælvning af søndre sideskibs tre østfag har 
haft brug for afstivning i murens længderetning, dels en rent praktisk, at den 
gamle kirke har haft et våbenhus foran syddøren, der ligesom skibet var for
blevet urørt længst muligt. Netop på dette sted (5. fag fra øst) fik også lang
huset sin dør, og et våbenhus blev forberedt (p. 98). Lidt længere mod vest 
rejstes sammen med sideskibsmuren et lille, udvendigt, tresidet trappehus, der 
som det tilsvarende på østafsnittets nordside formidler adgangen til sideskibets 
loftsrum. Samtidig med eller umiddelbart efter sideskibsmuren fulgte de til
svarende arkadepiller med søndre høj kirkemur tæt op mod det gamle skibs 
sydmur. En lodret fortanding i vestre midtskibsgavl, gående fra terræn til tag
gavlens fodlinie, viser, at denne gavl og den dermed sammenhængende nordre 
høj kirkemur er yngre end den søndre. Her som i østafsnittet har man respek
teret den gamle kirke til sidste øjeblik. Så snart arbejdet gjorde det muligt, 
befriedes det gamle skib for sit inventar; dets sydmur kunne nedbrydes og 
arbejdet på langhusets vestafsnit føres til ende. Den nødvendige forhøjelse af 
det gamle skibs nordmur kan ikke have voldt vanskeligheder, fordi man alle
rede ved opførelsen af Oxes kapel havde regnet med kirkens ombygning og 
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Fig. 17. S. Olai kirke. Skematisk fremstilling af den bygningshistoriske kronologi indtil 1559; pilene 
angiver den retning, i hvilken murerarbejdet inden for den enkelte etape er blevet gennemført. Ved 
El. M., tegnet af K. de F. L. 1. Den senromanske kirke. 2. Dennes vestforlængelse og tårn. 3. Hellig- 
trefoldigheds eller Oxes kapel. 4—8. De enkelte etaper inden for østafsnittets tre fag (men ikke midt- 
skibshvælvene). 9—15. De enkelte etaper inden for vestafsnittets fem fag samt våbenhus og sakristi.

16. Tårnets forhøjelse og de tre højkirkehvælv i østafsnittet, begge dele fra 1559 (p. 68 f. og fig. 6).

forhøjelse (p. 64). For tårnets vedkommende blev et større indgreb derimod 
nødvendigt. Dets trappe måtte ødelægges, så der kunne skaffes plads til midt
skibets gavl. Den del af trappen, som lå i et fremspring på tårnets sydmur, 
borthuggedes (p. 61), og det store indgreb derefter skjult med en skalmuring, 
som er i forbandt med og opført af samme sten som midtskibets gavl. Skal
muringens udstrækning kan tydeligt aflæses i tårnets murværk, og den mar
keres tillige af tre uregelmæssige rundblændinger, der danner en art pendant 
til blændingerne syd for midtskibets vestvindue (p. 78). På endnu et punkt 
skete der overlast på det ældre tårn; den spidsbuede arkade til det gamle skib 
blev delvis tilmuret ved rejsning af midtskibets nordvesthjørne (sml. p. 61). 
Herefter var der ingen praktiske hindringer for en afslutning af langhusbygge
riet med de planlagte tilbygninger: våbenhuset på vestafsnittets sydside og 
sakristiet på østafsnittets nordside. Det er sandsynligt, at kirkeindvielsen 1521 
ved Roskildebispen Lage Urne betegner en sådan afslutning, et stadium på 



74 HELSINGØR 42

vejen; thi det må straks tilføjes, at byggeriets endegyldige punktum efter den 
oprindelig lagte plan først blev sat 1559, da de sidste høj kirkehvælv og en 
tårnforhøjelse var gennemført (p. 84). De urolige religiøse og politiske forhold 
i tiden forud for reformationen kan have fremskyndet Urnes kirkeindvielse. At 
der muligvis har manglet nogle høj kirkehvælv kunne ikke afskrække; det havde 
man vænnet sig til i østafsnittet, og rummet var alligevel fuldt anvendeligt.

Langhusets arkitektur. Trods det skel, der i den foregående oversigt er op
ridset mellem øst og vest, betegnet som 1. og 2. byggeperiode i langhuset, hvor
til kommer arbejderne fra 1559, fremtræder bygningen dog som en helhed.

Byggematerialet er munkesten i munkeskifte og fugerne midtridsede. I lang
husets yngste dele, der repræsenteres af vestafsnittets nordre høj kirkemur og 
sakristiet, er der til en del bindere anvendt en mørktbrændt sten, som er muret 
ind i et rudeformet mønster; for at opnå dette mønster har man i et visst 
omfang måttet bryde munkeskiftet. En vekselvirkning mellem røde og mørke 
sten er konsekvent gennemført i sakristiets blændingsgavl (p. 97). Stenstørrel
sen91 varierer noget, men således at der inden for hver enkelt etape ikke spores 
større variationer. Det er derimod ofte tilfældet mellem to etaper; forskellen 
i stentykkelsen har ikke altid kunnet udlignes gennem en ændring af fugetyk
kelsen, og derfor har man med mellemrum måttet indføje et rulskifte for at 
korrigere niveauet; det ses meget tydeligt i vestafsnittets søndre høj kirkemur. 
Rulskifter er dog også benyttet, hvor to mure med forskelligt skifteantal har 
skullet forbindes, f.eks. østafsnittets to sideskibsmure, der er rejst uafhængigt 
af hinanden og derefter forbundet med gavlen. Formsten optræder overalt i 
bygningen, men de er — set under ét — både rigere repræsenteret og rigere 
varieret i øst end i vest. Den forenkling i formstensmaterialet, der kan aflæses 
fra det ældste til det yngste murparti, følger den kronologi, som fremgår af 
fortandingerne (sml. i øvrigt fig. 22). Om et teglstrygermærke, se p. 97.

Ydre. Langhusets fagdeling markeres på sideskibsmurene af støttepiller, 
som dog er udeladt på de steder, hvor der var planlagt en tilbygning, det vil 
sige ved sakristi og våbenhus. Støttepiller findes heller ikke på den del af nor
dre sideskib, som dannes af muren fra det gamle skib. Både sideskibe og midt
skib krones af en fladbuegesims på konsoller med rundstav i underkanten (fig. 
22.18); gesimsen er dog udeladt bag våbenhuset.

Med enkelte undtagelser brydes sideskibsmurene i hvert fag af et stort spids
buet, falset vindue, og tilsvarende omend lidt mindre vinduer er indføjet i 
muren på det gamle skib. Når enkelte vinduer er forskudt kendeligt i forhold 
til fagets midte eller helt udeladt, skyldes det hensynet til ældre eller planlagte 
tilbygninger. Fagene bag sakristi og våbenhus har således aldrig haft vinduer; 
her blev fra første færd kun anbragt døre, mens søndre sideskibs 2. fag fra øst 
straks fik både vindue og dør. Den sidste, der under den store ombygning har
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tjent som eneste adgang til kirkerummet i de tre østfag, men som også forblev 
i brug langt op i tiden, har nu en sandstensindfatning (p. 95). Døren til sakri
stiet er flyttet mod øst (p. 98), hvorimod døren til våbenhuset, kirkens egent
lige sydindgang, har bevaret sin oprindelige form med en fladbuet lysning, 
som udvendig indrammes af en spids bue, hvori karmprofilerne (fig. 22.12) 
er ført rundt uden markering af vederlagshøjden. Langhuset har aldrig haft 
en tilsvarende dør i nord, hvor det ældre Oxe-kapel har sin plads, og det er 
sandsynligt, at tårnets vestportal har overtaget norddørens funktion ligesom 
tårnrummet synes at have erstattet et nordre våbenhus (p. 98, 109). Samtidig 
med langhuset er endelig den nedenfor omtalte dør i midtskibets vestre gavl.

I høj kirkemurene over sideskibstagene er langhusets fagdeling ikke mar
keret af støttepiller eller liséner, men den fornemmes gennem den taktfaste 
opmarch af vinduer; de er spidsbuede og falsede som sideskibenes, men mindre. 
Bortset fra syddøren optræder formsten kun sparsomt i åbningerne; dobbelt
rundstaven (fig. 22.13) er benyttet til sidekarme i det østligste vindue i søndre 
sideskibsmur og til et enkelt led i et par andre vinduer i samme mur og endelig 
til de udvendige bueslag i sideskibets vestvindue. Til kirkens yngste dør, midt
skibets vestre, er der kun benyttet affasede sten (fig. 22.11). Muligvis har både 
sideskibenes og midtskibets vinduer haft en enkel stavværksinddeling som den, 
der spores i det nedennævnte vestre midtskibsvindue.

Kirkerummets opdeling i tre skibe kommer klart til orde i østgavlens åbnin
ger; til hvert sideskib svarer et vindue, der er bredere og højere end lang
murenes og til midtskibet eet, som hæver sig op til taggavlens fodlinie, hvor 
det flankeres af cirkelblændinger. Sideskibenes halvgavle, der i alt fald nu er 
afsluttet med lige gavlkam, har ingen høj blændinger, men firkløverfrise mel
lem udkragende, profilerede skifter (fig. 23) og derover to cirkelblændinger. 
På midtskibets taggavl er der syv kamtakker og et tilsvarende antal spids
buede, stavværksdelte højblændinger over et savskifte og et udkragende skifte; 
i de fem midterste blændinger er der ved et udkragende skifte med profil som 
den, der indrammer sideskibsgavlenes firkløverfrise, fremkaldt en vandret de
ling, hvorunder to blændinger gennembrydes af fladbuede lysåbninger. Gavlen 
er både gennem blændingernes stavværk og tendensen til etagedeling nær be
slægtet med gavlen på Oxes kapel, hvor de fem midtblændinger også oprinde
lig var etagedelte, her dog af en række lige høje lysåbninger (p. 66).

I vest lukker det ældre tårn for nordre sideskib og næsten halvdelen af midt
skibet, således at langhuset her kun får en halv gavl. Bortset herfra og fra de 
vanskeligheder, som i øvrigt er fremkaldt af sammenbygningen med det stå
ende tårn, slutter vestgavlens udformning sig nær til østsidens. Mens søndre 
sideskibs vestvindue kunne få samme størrelse og placering som sideskibenes 
østvinduer, måtte midtskibets vestvindue gøres lidt slankere end det østre og, 
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Fig. 18. S. Olai kirke. Sydfaçade. 1:300. Tegnet af Christen Larsen 1901 (sml. fig. 15).
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Fig. 19. S. Olai kirke. Nordfaçade. 1:300. Tegnet af Christen Larsen 1901 (sml. fig. 15).
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Fig. 20. S. Olai kirke. Østfaçade. 1:300. Tegnet af Christen Larsen 1901 (sml. fig. 15).

sammen med portalen nedenunder, forskydes kraftigt mod syd i forhold til 
midtaksen. Denne skævhed føles ikke meget i det ydre, men indvendig har 
den været mærkbar, indtil orglet flyttedes hen foran vinduet. Øverst i det nu 
helt tilmurede vindue ses fra indersiden rester af tre lodrette halvstenstave, 
der har firedelt lysningen. Udvendig, op langs sydsiden af vinduet er der en 
dekoration, bestående af et par småfelter med firkløversten og fire mere eller 
mindre regelmæssige rundblændinger. Nord for vinduet var der ikke plads til 
en lignende dekoration, og derfor blev den anbragt på tårnets sydside, i den 
skalmur, som dækker over resterne af den ødelagte trappe i tårnets sydvest
hjørne, der som nævnt p. 73 blev nedlagt for at midtskibets gavl kunne fuldføres. 
Vestvinduets sål ligger noget højere end østvinduets for at give plads til vest
portalen med dens høje, spidsbuede spejl, hvis indramning ligesom karmene i 
øvrigt er muret med affasede sten. Det kurvehanksformede stik skyldes antage
lig en senere omdannelse (p. 96), og spejlets udsmykning, en S. Olavfigur, er 
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Fig. 21. S. Olai kirke. Vestfaçade. 1:300. Tegnet af Christen Larsen 1901 (sml. fig. 15).

udført af V. Bissen 1883 som kopi efter en ældre (jfr. p. 100), der 1838 flyttedes 
hertil fra kirkegårdsporten (p. 52).

Her i vest har både sideskibets og midtskibets taggavle høj blændinger og 
kamtakker. Alle blændinger er spidsbuede og stavværksdelte som i øst, men 
delingen er lidt mere gnidret. De fladbuede lysåbninger forneden i blændin
gerne, der tidligere har været forsynet med lemme eller vinduer (jfr. 16037 og 
175756), er nu tilmuret. Midtskibsgavlen har hverken østgavlens savskifte eller 
udkragende skifte i fodlinien, og den mangler også det vandrette profilbånd 
i de midterste høj blændinger; sideskibsgavlens kamtakker har bryn som på 
midtskibets østre, hvorimod kamtakkerne på midtskibets vestgavl udmærkes 
af et savskifte.

For at fuldende billedet af kirkens ydre på opførelsestiden, skal det tilføjes, 
at både sideskibstagene og midtskibets tag har den oprindelige rejsning; de i 
vid udstrækning bevarede tagværker (p. 109) var fra første færd tækket med hen
holdsvis bly og kobber. Tagrytteren over midtskibets østafsnit er i sin nuvæ
rende form fra 1882, men den har haft forgængere, af hvilke den ældste må 
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Fig. 22. S. Olai kirke. Profiler. 1:10. Tegnet af El. M. Tårn: 1. Vestportalens bueslag. 2. Hvælvings- 
ribbe. Oxes kapel: 3. Hvælvingspille sammensat af ribbeprofil og de to rundstave, som markerer 
kappernes fødselslinier; den sidste findes også i dørens bueslag. 4. Fra fladbuet stik i trappens over
dækning. 5. Vandnæseprofil, delvis rekonstruktion. Det treskibede langhus: 6—7. Væg- og arkade
pillernes halvrunde og affasede buevederlag. 8—10. Væg- og arkadepillernes hjørnerundstave (i 
kronologisk rækkefølge). 11. Affaset hjørneled fra arkadepillernes opgående del. 12. Karmprofil fra 
syddøren. 13. Karmprofil fra søndre sideskibsmurs østligste vindue. 14—15. Profil fra østafsnittets 
arkadebuer i henholdsvis syd og nord. 16. Arkadebue i vestafsnittet. 17. Vederlagsbånd på væg- og 
arkadepiller. 18. Buefrisekonsol fra østafsnittets nordside. 19. Ribbeprofil i østafsnittets sideskibe. 
20. Ribbeprofil i resten af langhusets hvælv. 21. Teglstrygermærke fra sakristiets munkesten (gen

givet i halv størrelse).
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Fig. 23. S. Olai kirke. Søndre sideskibs østre taggavl med firkløverfrise (p. 75, sml. fig. 22.17).

være rejst sammen med østafsnittet (p. 102). Om de to med langhuset samtidige 
tilbygninger, sakristi og †våbenhus henvises til p. 97 og 98.

Indre. De syv par arkadepiller, som sammen med vægpiller i øst og vest bæ
rer høj kirkens mure, er kvadratiske, med forlæg for arkade- og gjordbuer (se 
nedenfor). I østafsnittets seks piller og i vestafsnittets sydrække er hjørnerne 
lige til arkadernes vederlagshøjde muret af formsten med rundstav mellem to 
platter; i vestafsnittets nordre arkaderække, der blev opført sidst, er kun an
vendt en affaset sten (fig. 22.8—11). I østafsnittet er rundstav-profilen ført videre 
over kragbåndet som hjørner i højkirkens vægpiller, men i vest strakte behold
ningen af profilsten kun til to en halv pille i sydrækken, hvorefter man murede 
de sidste vægpiller retkantede. Til vestafsnittets nordrække benyttedes (lige
som under arkadernes vederlagshøjde) kun affasede hjørner, og kun i den ud
strækning, der svarer til sydrækkens brug af rundstave; resten fik som i syd 
retkantede hjørner. Forenklingen i anvendelse af profilsten, som her er skildret 
for pillernes vedkommende, følger som nævnt den kronologi, der på grund af 
fortandinger kan opstilles for de enkelte mure. Den har en parallel i arkade
buerne mellem midt- og sideskibe, såvel med hensyn til antallet af false som 
til disses profilering. Rigest er de ældste buer i østafsnittets sydside, og herfra 
følges forenklingen over den tilsvarende nordrække til vestafsnittet, hvor de 
alle er ens (fig. 22.14—16). Midt på hver pilles fire sider og udgående fra gulvet 
fandtes overalt et forlæg for hvælvenes gjordbuer og arkadebuernes midterste 
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led, oftest halvcirkulære, i enkelte tilfælde dog affasede. Mange af disse forlæg 
er i tidens løb hugget bort i den udstrækning, som ophængning af epitafier og 
andet gjorde det nødvendigt (sml. p. 92). I arkadernes vederlagshøjde har alle 
piller et omløbende, dobbelt kragbånd af usædvanlig profil (fig. 28), og tilsva
rende er anvendt på høj kirkens vægpiller, i vederlagslinien for hvælvingernes 
buer (fig. 25, 27).

Højkirkens vægge har i hvert fag tre slanke, spidsbuede blændinger, hvoraf 
den midterste brydes af en fladbuet åbning til sideskibenes tagrum. I nord
væggens tredie fag fra øst er åbningen højere end de øvrige, og udført som dør 
til orgelpulpituret, der fra første færd fik sin plads på dette sted (se orgel). Ret 
tidligt synes disse åbninger at være blevet lukket med lemme, og nu er de alle 
tilmurede.

Langhusets hvælv. Mens det må betragtes som givet, at begge sideskibe er 
blevet overhvælvet i takt med murenes opførelse, er det anderledes med midt
skibets hvælv. Af kirkeværgens regnskabsbog fra 1557—61 fremgår, at man 
1559 opførte tre manglende hvælv i kirken, og ud fra sammenhængen kan man 
fastslå, at der her er tale om høj kirkehvælvene i kirkens ældste afsnit, øst
partiet (sml. p. 90); det østligste er da også forsynet med et kalkmalet årstal 
(sml. kalkmalerier). Disse tre hvælv skiller sig ikke på nogen måde fra de fem 
ældre midtskibshvælv i det yngre, vestlige bygningsafsnit og heller ikke fra side- 
skibshvælvene her. Hvis ikke eventuelle ukendte kalkmalerier engang afslører 
alderen på de fem vestre midtskibshvælv, vil man næppe nogensinde kunne 
fastslå, om disse stammer fra første eller anden fjerdedel af 1500’rne. De kan 
have stået færdige ved langhusets formodede indvielse 1521, men de kan lige 
så vel være opført i de følgende årtier, hvor der er blevet arbejdet på kirkens 
fuldendelse, så snart de økonomiske og kirkepolitiske forhold tillod det. 1551 
støttede Christian III. sognefolkene med 10 læster kalk94 og 50 dlr.6 til deres 
kirkes bygning.

Samtlige hvælv er udformet som krydshvælv, midtskibets hviler på falsede 
skjoldbuer, sideskibenes på forlæg i murene; gjordbuerne er overalt helsten 
brede og muret med affasede sten. De to gange tre sideskibshvælv, som hører 
til østafsnittet, har retkantede halvstens ribber, resten en halvstens ribbe med 
hulede sider (fig. 22.19—20). Sidste profil svarer til den, der er anvendt i Marie- 
klostrets kapitelsal, den såkaldte Laxmandssal, som antagelig må dateres til o. 
1500, mens den retkantede halvstensribbe er benyttet til Mariekirkens hvælv, 
der må stamme fra o. 1475. Også på et andet punkt i forbindelse med hvæl
vene sporer man sognekirkens afhængighed af klosterkirken, nemlig i den store 
cirkelformede slutring, der bryder midtskibets fjerde fag fra øst. Alle hvælv 
har brede, uregelmæssigt murede overribber; egentlige trinsten findes kun i to 
overribber, den nordvestre i nordre sideskibs tredie hvælv fra øst og den syd- 
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Fig. 24. S. Olai kirke. Langsnit, set mod syd. 1:300. Tegnet af Christen Larsen 1901 (sml. fig. 15).
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vestre i søndre sideskibs vestligste fag, begge steder i direkte tilknytning til 
spindeltrapperne.

Hver hvælvkappe i høj kirken har tre huller, de to anbragt i sviklerne, det 
tredie nær kappens issepunkt; hullerne er lukket med runde, overhvidtede 
metalplader af ret stor ælde. I forrige århundrede blev disse huller benyttet til 
ophejsning af hængestillads ved hvælvenes hvidtning, og det er muligt, at de 
er udført til dette formål. 183553 blev der lavet 96 små lærredsposer stoppet 
med hø til de små huller og een stor til hullet midt i fjerde hvælv fra øst. Nogle 
ankerbjælker af træ, der 1584 blev fjernet fra midtskibet (sml. p. 93), var 
sandsynligvis indlagt i forbindelse med hvælvenes opførelse for at modvirke 
presset på høj kirkemurene.

Langhusets tagværk, der på vanlig vis er rejst før taggavlene og hvælvene, 
er beskrevet p. 109, tagrytteren, som formentlig er samtidig med de tre østfag, 
p. 102, sakristi og våbenhus, begge jævngamle med de fem vestfag, p. 97 f.

Kirkebyggeriets fuldendelse 1559. Flere gange i det foregående er der henvist 
til kirkeværgens regnskabsbog for 1557—617. Dette regnskab, der er det ældste 
bevarede fra S. Olai skiller sig ud fra alle de følgende ved at være et specielt 
byggeregnskab for »uor Sognekerckes Bygning her ii Hellsingør«74. Særpræget 
understreges ved, at bogen ikke dækker fire fulde regnskabsår; den er anlagt 
en tilfældig dag i august 1557 og slutter i november 1561. Takket være den 
omhyggelige og detaljerede måde, på hvilken værgen har ført dette regnskab, 
giver den et yderst spændende indblik i, hvorledes man så relativt sent afvik
lede et større byggeri på rent middelalderlig vis. Hvad der for S. Olai kirkes 
vedkommende rent umiddelbart har størst interesse, er først og fremmest op
lysningen om, at man i året 1559 byggede tre hvælvfag og en forhøjelse på tår
net. Under afsnittet om hvælv (p. 82) er det fremhævet, at alle midtskibets otte 
hvælv fremtræder helt ens; selv med kendskab til 1559-byggeriet er det ikke 
muligt på nuværende tidspunkt at udskille tre hvælv som yngre end de øvrige. 
En nøje gennemgang af 1557—61-regnskabet som helhed gør det imidlertid 
sandsynligt, at der må være tale om de tre østre i midtskibet, og denne for
modning understøttes, som nævnt, af det endnu bevarede kalkmalede årstal 
1559 på østvæggen og hvælvkappen derover.

Regnskabsbogen er spændende læsning, ikke blot for kirkens historie i sær
deleshed, men for byggeriets i almindelighed, og hertil kommer de mange op
lysninger, som i kultur-, personal- og prishistorisk henseende er meget givende. 
Bogen er delt i to hovedafsnit, der repræsenterer byggekassens indtægter og 
udgifter, kort sagt, de penge, som gik gennem værgens hånd i anledning af 
byggeriet. Indtægterne starter på første side med følgende overskrift kronet 
af et Jesumonogram: »Rregester paa alle thenum Som haffuer hullpett thell 
uor Sogne kerckess bügning her y Hellssingør oc the ther fforre skulle the 
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Fig. 25. S. Olai kirke. Højkirkens sydside i 6. fag fra øst.

haffue alle theress stolle staae quitt Som the haffue y fforne kercke thell euerlig 
tie«, hvorefter et bomærke. Gavelisten, der også krones af et Jesumonogram, 
indledes af de to borgmestre Sander Leiel og Henrik Mogensen [Rosenvinge] 
med 80 og 40 mk., derpå følger de øvrige medlemmer af byens råd samt byens 
borgere, hvoriblandt mange håndværkere og andre folk, der på udgiftsregn- 
skabet optræder som medarbejdere ved kirkebyggeriet. I denne liste er de fleste 
gaver givet i penge, selv om der også skænkedes naturalier, som kirken solgte, 
men der findes flere gavelister. Een opregner »hvis andet, som er kommet 
til hjælp til kirkens bygning«: slotsskriveren på Krogen skænker en vogn og 
en trillebør, abbed Peder i Esrum mursten og mel, borgmester Henrik Mogen
sen og hans slægt klenodierne fra Ursulas alter, som salig Mons skriver havde 
funderet; nogle skænker sølvskeer, en anden en okse, men der er tillige en hel 
del rede penge, som dog alle synes at være skænket af folk udensogns (f.eks. 
fra forskellige skånske byer, fra København, Bremen, Rostock, Hamborg). 
Fremmede skipperes pengegaver er senere ført på en speciel liste, der dog efter
hånden udvides til også at omfatte andre indtægter, heriblandt en gave på 40 
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dlr. fra Herluf Trolle, hvortil senere kom 1 dlr., som Trolle selv lagde i kir
kens tavle. Kongelig majestæt [Frederik II.] skænkede 50 dlr. Blandt indtæg
terne opføres de pågældende år renter af udlånte penge, jordskyld af udlejet 
jord og huse, fra 1559 tillige oppebærelse for jordefærd og klokkeringning, salg 
af ligsten og tagsten samt et af kirkens huse, som Frantz skriver erhvervede 
for 320 mk. til »kerckeness merckelyge bygnyng«.

Pengene til byggeriet opbevaredes af byens råd, hvor kirkeværgen med mel
lemrum fik udbetalt en rund sum til afholdelse af udgifterne; disse beløb står 
opført under et afsnit med overskriften: »her effther fføllger huess kercken uor 
thell fforen ther wy beginthe att byge«. Det første beløb er hævet lørdag næst 
efter S. Bartholomæi dag (24. august) 1557, og sidste indførelse fandt sted 17. 
november 1561, da værgen i overværelse af to rådsmedlemmer tømte kirkens 
kiste. Hermed stemmer, at bogens sidste og måske interessanteste afsnit »vd- 
gyfftt paa kerckenssz uegne, som jeg haffuer udt giffuett ffor ffetalle oc andett 
som her effther fføllger« begynder og slutter på de samme datoer. Næsten dag 
for dag kan man følge de langsommelige forberedelser til byggearbejdernes 
igangsætning. Man får besked om priser på alt, hvad der indkøbes, om hånd
værkernes og arbejdsmændenes løn med eller uden kost og logi.

Den første post er indkøb af sild, der gældes og nedsaltes i nyindkøbte tøn
der. Flere sild følger, torsk, hornfisk, kuller, lamme- og oksekød i tøndevis, 
tørrede flæskesider, smør, mel, malt, humle etc. I løbet af september oparbej
der kirken et forråd til en husholdning, som tilsyneladende først starter lige 
efter påske 1558, og som under hele perioden forestås af Marine bundtmagers 
og de skiftende kokkedrenge Jøren og Chrestiern. Indtil husholdningen kom 
i gang, arbejdede folkene enten på egen kost, eller også havde kirkeværgen 
dem i kost. De første arbejdsfolk, kirken antog i begyndelsen af oktober 1557, 
var fire karle til lergravning og Niels Olsen, som var »høffuedtz mand« [d. e. 
formand] for at grave ler. Januar 1558 gik en teglstryger i gang i teglgården, 
og samme måned drog kirkeværgen til København, »thell Herluff Throlle om 
then murre mester oc om Hanss Brendere oc om 1 torre graffuere [tørvegraver]. 
Senere rådførte kirken sig med kongens bygmester og Herluf Trolles murme
ster, Henrik, som for deres ulejlighed fik udbetalt henholdsvis 6 og 3 mk. palme
søndag. Det var formentlig disse to byggekyndige folks besøg, der resulterede 
i, at værgen 3. påskedag (12. april) drog til Landskrona efter Peder Ipsen mu
rermester, som allerede fem dage senere var i Helsingør »ther hand sagde bur
mester oc radett thell att hand uillde thage sigett [sig det] offuer att uille 
huellue kercken«.

Mens disse forhandlinger stod på, gik forberedelserne hurtigt frem; til køk
kenet anskaffedes fade, tallerkener, potter, gryder, skeer foruden madvarer, 
seng og lagener m.m. til de logerende håndværkere; kirkens vogn istandsættes, 
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Fig. 26. Helsingør, udsnit af Hans Kniepers tegning fra o. 1582 (p. 104). I Nationalmuseet.

en hestestald bygges, og der købtes hø, hakkelse og havre til de nyanskaffede 
heste, den brune og den blakkede, der i de følgende par år enten gik i træde
kulen for at ælte ler eller foran kirkens vogn. Når det gik hårdest til, hjalp 
Niels guldsmeds hest, og da arbejdet i teglgården nærmede sig afslutningen 
1559, kunne den blakkede, som var købt for 35 ½ mk. afhændes for 33. Kir
kens vogn foruden mange andre gik i fast rutefart mellem stranden og tegl
gården med ler, sand, tørv, ved og kalksten, og senere mellem teglgården og 
kirken. Langt de fleste materialer kom med skuder fra nær og fjern, meget ved 
fra Skåne og Halland, kalksten fra Saltholm etc. 01 spillede en stor rolle, tal
rige tønder bragtes fra bryggeren til kælderen, og uddeltes snart til arbejds- 
folkene, snart med en halv eller hel tønde i tillæg til betaling for hver skude 
materialer, som bragtes til stranden.

På kirkegården blev den brændte kalk fra teglgården opbevaret i et nyop
ført skur, de almindelige sten stablet i det frie og korsstenene (ribbesten) ind
sat i tårnet. Ved dette arbejde tjente skolens peblinge lidt småpenge, og de 
var også med, når ovnene i teglgården skulle fyldes og tømmes. I juni 1558 
begyndte teglbrændingen, omkring S. Hans sendte man bud til abbed Peder 
i Esrum om hans brændere, og 12. november fik teglbrænderen betaling for 
den sidste ovn, han brændte dette år. Samtidig afregnedes med arbejdsfolkene 
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samt for brød til dem, der fyldte den sidste ovn, og for tre tønder øl, som med
gik ved brænding af de to sidste ovne. En ovn rummede ca. 13—14000 sten 
og et vognlæs 100.

I december begyndte lergravningen påny til næste års stenfremstilling, og 
samtidig tog kalkslagerne fat på at berede murkalken; juleaften fik de 12 sk. 
til offerpenge og et pund lys »som dennem blev lovet«. Januar 1559 aflagde 
Peder Ipsen murmester besøg og fik da foruden penge til vognleje, færgeløn og 
fortæring 12 mk. »på hans arbejde, som hannem blev givet over hans løn, og 
samme tid blev ham lovet fem alen engelsk« [klæde], som borgmester Henrik 
Mogensen fremskaffede for 15 mk.

20. februar ankom Peder Ipsen sammen med flere murere, og byggeriet kom 
i gang samtidig med, at man påny tog fat i teglgården med kalkbrænding. 
Stillads rejstes, og rebslageren leverede tros til at vinde materialer op med; 
der blev indkøbt bærebør og sømbør, spande og kalktruge, liner og simer [halm
reb] samt vinfade til at bløde sten i, øltønder til øl og til baljer, hvori stenene 
blev vundet op på stilladserne. Allerede 11. marts udbetalte værgen 8 alb. til 
»Høvedsmand [Peder Ipsen] og murmestrene at gå til badskær med, der de 
havde sluttet det første kors [hvælv]«. Tidligt må det have stået klart for mur
mesteren, at kirken ikke havde tilstrækkeligt med sten, hvorfor man hurtigt 
skikkede bud til Esrum kloster og Villingebæk, som sendte ialt 6000 sten med 
skib. I kirken arbejdede murerne videre indtil de den 27. maj, »der de havde 
gjort hvælvingen færdig«, fik en halv daler, så de sammen med kalkslagerne 
og det andet arbejdsfolk kunne gå til badskær; endvidere vankede der i samme 
anledning een tønde Rostockøl til folkene. Hermed var hvælvbyggeriet tilende
bragt, og Jørgen maler fra Landskrona kunne bestige stilladset for at male 
kongens våben [og årstallet 1559], et arbejde for hvilket værgen afregnede 
allerede 30. maj (sml. kalkmalerier).

14 dage før murerne sluttede det sidste hvælv, var forberedelserne til tår
nets forhøjelse i gang. Niels tømmermand fra Landskrona havde vurderet 
»Skerværket« [vistnok klokkestolen] med henblik på opflytning; 6. juni fik 
Olle tømmermand selvanden betaling for at tage »spa« [spær?] af tårnet, ud
liggerstillads riggedes til, og fem murmestre tog fat, mens en sjette, som kir
ken ikke havde behov, returnerede til Landskrona. Både teglsvende, kalksla
gere og murmestre fik (arbejds)handsker på kirkens regning. Heller ikke i 
dette tilfælde slog kirkens beholdning af mursten til, flere tusinde skaffedes 
fra andre teglværker og fra slottet. Mange læs stivere og ris medgik til frem
stilling af vidjekurve, som i store mængder blev slidt op ved ophejsning af 
byggematerialerne. I begyndelsen af august kunne tømrerne tage fat på op
lægning af murremme og rejsning af tagværk, hvorpå vejen var banet for blæn- 
dingsgavlenes opmuring. 8. september afregnede værgen med fire af mur- 
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Fig. 27. S. Olai kirke. Midtskibets indre, set mod øst.
N.E. 1964
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mestrene; mestersvenden fik 6 sk. om dagen, to fik 4 og een fik 3. Høvedsmand 
Peder Ipsen, som fik 6 dl. om måneden, forlod først Helsingør 26. sept., og da 
havde han i alt boet hos værgen 31 uger og 1 dag »til mad, øl og seng«. Alle
helgensdag (1. november) kunne der afregnes med »Peder skruemester og An
ders tømmermand af Landskrona, for de tog de store klokker ned og flyttede 
skerværket op i tårnet og flyede klokkerne op igen og lagde 3 loft i tårnet og 
gjorde det hus til sejrværket«. Tårnets endelige afslutning blev fejret med to 
td. øl til de folk, som havde arbejdet med. Anders tømmermand og hans karl 
havde da boet hos værgen i 17 dage; kirkens egen husholdning blev lukket før 
18. oktober, da Marine bundtmagers, som »rede mad til kirkens folk fra det 
første til det sidste« fik 8 mk., 1 td. salt, et par sko og lærred til et forklæde, 
mens Chrestiern kokkedreng foruden kontant løn fik en skjorte.

I et par år havde kirken i vid udstrækning haft håndværkere og andre ar- 
bejdsfolk på kost, og ophævelsen af denne husholdning repræsenterer det egent
lige byggearbejdes afslutning. Hvad der skete fra nu af og til byggeregnska
bets afslutning ved udgangen af 1561, var reparationsarbejder på bygning, 
kirkegårdsmur, riste og porte samt inventarets omflytning og supplering; dette 
arbejde har tilsyneladende kunnet udføres af lokale håndværkere, som næsten 
altid arbejdede på egen kost.

Jørgen malers kongevåben på midtskibets østvæg og det kronede årstal 1559 
på det østligste hvælv taler som nævnt for, at de hvælv, Peder Ipsen murede 
i kirken, netop var midtskibets østre, hvilket bestyrkes af, at Jørgen gik på 
stilladset, så snart murerne havde sluttet deres arbejde her. Antagelsen finder 
tillige støtte i det forhold, at man både før og efter malerens afrejse 14. august 
arbejdede på at bringe koret i orden, et arbejde som fandt sin midlertidige af
slutning omkring 1. december med opstilling af altertavlen og sprinkelværket 
fra Esrum kloster, som abbed Peder med de sidste elleve munke havde forladt 
ifølge kgl. anordning af 7. okt.; sprinkelværket opstilledes mellem tredie og 
fjerde fag fra øst, således at koret bevarede sin middelalderlige udstrækning (et 
forhold, som ændredes 1579). I øvrigt taler mange af regnskabsbogens poster, 
heriblandt den nedrivning af altre, som gennemførtes 1559—60, for, at kirken 
ved byggeriets begyndelse til dels stod med sin førreformatoriske indretning. 
Det er sandsynligt, at hele kirkerummet har været i brug efter kirkevielsen 
1521 trods de manglende hvælv i midtskibets østende. Under selve arbejdet 
gennemførtes de kirkelige handlinger, hvilket blandt andet bekræftes af, at to 
peblinge fik deres betaling for at træde for orgelmesteren frem til 23. december 
1559, mens een senere betaltes for samme arbejde indtil fastelavn. Formentlig 
har der været rejst et lukke ind til de tre korfag, så man ikke er blevet generet 
af byggearbejderne. Næppe var julen overstået, før man påny tog fat både i kor 
og skib. Esrum kloster måtte fremdeles bidrage til S. Olai fuldendelse; dets 
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Fig. 28. S. Olai kirke. Nordre sideskibs indre, set mod øst. N.E. 1964
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orgel og pulpitur hentedes og opstilledes i marts, hvorefter kasseret inventar, 
herunder Oxekapellets tavle, blev fjernet fra kirken. Endnu i december ned
brød fire karle altre og kørte grus ud i to dage, mens nogle håndværkere i marts 
1561 fik betaling for at »tage de skab af muren« og mure hullet til sammen 
med andre huller (muligvis i resterne af det gamle skib). På samme tid blev 
korstolene fra Esrum tilpasset koret, og dets gulv jævnet med 28 læs sand. 
Da tre stole til borgmester og råd var bestilt, havde kirkeværgen åbenbart en 
sådan oversigt over de resterende småudgifter til istandsættelse af tagene på 
kapel og våbenhus samt planeringsarbejde og jordkørsel på kirkegården, at 
han turde uddrage sit knap to år gamle tilgodehavende for kost og logi til 
Jørgen maler af kirkens kasse. Da han under 17. november havde indført de 
sidste poster, hvoraf nogle gjaldt tilbagelevering af mindre partier sten, kalk, 
tømmer m.m., som forskellige borgere havde udlånt til kirkens bygning 1559, 
og betalt 85 ½ pot rhinsk vin til kirkens behov, leveret fra dengang han fik 
sin bestalling »og til denne dag«, kunne han slutte regnskabet med 1 tønde 
Rostock øl, »som blev drukket, der jeg gjorde regnskab«.

Kirken efter 1561. Da murmester Peder Ipsen af Landskrona sluttede sit 
arbejde 1559 (p. 90), var man nået til vejs ende med det planlagte kirkebyg
geri, og ved den påfølgende møblering 1559—61 bevarede man det liturgiske 
kors middelalderlige udstrækning. Hurtigt blev presset fra menigheden så stort, 
at koret måtte indskrænkes; det skete 15797, da fire pligtkarle gik i gang med 
at opgrave grus og jord, hvor kor[gitter]et før stod og mellem de to piller, som 
det højere opflyttedes (dvs. mod øst). To murmestre lagde gulv i og uden for 
koret7, og dermed havde dette fået sin nuværende udstrækning over to fag af 
midtskibet. Af mindre betydning for interiøret var den borthugning af væg- og 
arkadepillers halvrunde og affasede led, der blev almindelig, efterhånden som 
det faste inventar bredte sig i kirkerummet. Det var formentlig to af den slags 
bueforlæg, Hans Lambertsen fjernede 1587 i forbindelse med opmuring af bæn
kene ved koret, ligeledes »de runde piller udi kirken, han en del afhug og spid
sede dem igen« året efter (jfr. fig. 28), på helt samme måde, som det skete i 
S. Marie kirke, hvor »spidsen« snart er hugget i tegl, snart i sandsten.

De bygningsmæssige arbejder, som i øvrigt gennemførtes efter afslutningen 
1559, har i første række tjent kirkens vedligeholdelse og udsmykning. Ganske 
vist indledte spirets fald 1737 en mindre god periode for kirken, men forfaldet 
fik aldrig lov at regere, og derfor står Helsingør S. Olai mere velbevaret end 
mange andre middelalderlige kirker.

Blandt vedligeholdelsesarbejderne, hvoraf mange er omtalt under de enkelte 
tilbygninger, kan nævnes en grundig gennemgang af vinduerne 1572 (p. 96). 
Fem år senere, da søndre våbenhus fornyedes (p. 99), blev kirken og de to 
nordre tilbygninger »skelnet«7. 1583 fulgte indbygningen af den nye tårntrappe 
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(p. 104), og året efter fik Hans van Dyringen, dønnikemester, 30 daler for at 
dønnike og kalke kirken overalt7; der må her være tale om en indvendig istand
sættelse, thi mester Hans fjernede samtidig murbjælkerne mellem pillerne 
under den store hvælving96. En fornyet gennemgang af vinduerne 15857 (p. 
96) og yderdørenes rødmaling har tilsyneladende afsluttet vedligeholdelsen i 
denne omgang. — Rød farve anvendtes påny 16037 da Povl maler anstrøg 
koret indvendig (korgitteret?) samt begge sider af alle kirkens døre, hvoraf 
syv »på kirketaget« (formentlig i taggavlene), mens 49 af de runde piller (d. e. 
halvrundstavene på vægge og arkadepiller) blev anstrøget med grå oliefarve. 
Året efter repareredes støttepillernes murværk og blyafdækningen blev om
støbt af Berendt blytækker.

Samme år, 16137, som man sluttede kontrakt med spirhugger Fiet Kragen 
om et spir til tårnet (p. 105), var man i gang med et andet stort arbejde til 
kirkens forskønnelse: et kobbertag på højkirkens nordside. Kobberpladerne, 
for godt 4396 mk., kom fra Lübeck, og mester Baltzer (formentlig fra Frederiks
borg) lagde dem op. Det er sandsynligt, at der på den tid allerede har været 
kobbertag på højkirkens sydside, hvorimod sideskibene formentlig har stået 
med bly; i hvert fald var det tilfældet med søndre sideskibs østende allerede 
1590, våbenhuset 1577 og spindeltrappen i syd 16317.

Bortset fra mindre reparationer på bly- og kobbertage vedrører de fleste ud
gifter i resten af 1600-tallet fortrinsvis kirkens inventar. 16997 var der en del 
reparationer på tårnet og dets spir samt hvidtning af kirkens indre. Herom 
oplyste tidligere en †indskrift200, anbragt på eller over orglet, i en gul »cor- 
tusse« eller krans: »Anno 1699 er St. Olav Kirke inden i forset samt Taarnet 
med Spiiret ved Rønne Pedersen og Johan Henrich Campmand som da Vær
ger for Kirken«. Nær ved denne indskrift, anbragt i en grøn laurbærkrans, 
stod en anden: »Anno 1730 er St. Olai Kirke atter inden udi renoveret, vittet, 
alle Vaaben paa nye mahlet og med 4re Iern-stænger forseet ved Jens Beck 
og Hendrick Titsker, som da var Værger for Kirken«53. De våben, der hentydes 
til, var malet på væggene (sml. kalkmalerier), og de fire jernstænger var for
mentlig de jernankre, der ligesom i S. Marie, blev spændt over højkirken som 
modvægt mod hvælvtrykket — man havde jo halvandet hundrede år tidligere 
fjernet træankrene!

Den store ulykke med tårnspirets fald 1737 (p. 106) blev som nævnt indled
ning til en nedgangsperiode for kirken. Hverken spiret eller det sønderslagne 
våbenhus stod til at redde; snart forsvandt også kirkens andet spir, tagrytte
rens (p. 103). Umiddelbart efter stormnatten 1737 var der store og meget nød
vendige reparationer forestående53. Vestenden af langhusets tage blev beska
diget ved spirets og tårngesimsens fald; skadens omfang oplyses af et brev fra 
byråd til stiftsøvrighed, hvor det meddeles, at 20 alen blytag med 8 spær og 
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disses brædder på søndre sideskib var ituslået af spiret, mens gesimsstenene 
havde slået tre store huller i kobbertaget på høj kirkens sydside og sønderslået 
9 alen kobber og 9 alen bly på henholdsvis høj kirkens nordside og nordre side
skib97, som netop ti år forinden havde fået sit tag omstøbt53. Endvidere var 
der afblæst en 4—500 tagsten på nordsidens østende, formentlig fra taget over 
sideskibet eller sakristiet, der ligesom kapellet stod med røde tegltage55. Der var 
meget at tage fat på, men takket være den energiske og rundhåndede værge, 
Daniel Neuhaus, afvikledes reparationerne ude og inde i løbet af 1740’rne56, 
og et nyt våbenhus rejstes(p. 100). Kun tårnspiret magtede man ikke; allerede 
1737 fik tårnet et midlertidigt bræddetag, der skulle beskytte det mod for
fald53 — men dette midlertidige tag stod indtil 1823. Det er muligt, at man 
ved tagreparationerne efter spirets fald måtte nøjes med tegltag på sideskibe
nes vestre del; fra den tid tales der snart om sideskibenes blytag (jfr. Boesen 
p. 100), snart om deres tegltag55, således i årene 1755—63, da alle kirkens tage 
blev grundigt istandsat; førstnævnte år blev kor og hvælv tillige udspækket 
og hvidtet53.

En reparation 1818 på tagværk og tage blev indledningen til en ydre istand
sættelse af hele kirken, og det var i forbindelse med denne, at tårnet fik på- 
bygget et nyt stokværk 1823 (p. 108). Arbejdet, der skete under ledelse af hof
bygmester Hornbech, afsluttedes 1825 med en afskrabning og nyfugning af ud
vendigt murværk, tilmuring af ubenyttede (pulpitur)døre, udskiftning af for
vitrede sten og reparation af sandstensdetaljerne. Samtidig fjernedes gammel 
hvidtning fra lysningen i døre og vinduer, så også disse partier kom til at stå i 
blank mur53. Ved en synsforretning 1826 bemærkedes det, at gulvene, som 
mange steder var nedsunket på grund af begravelser, måtte istandsættes98, 
men arbejdet gennemførtes først 1836—3863 og 184653. I forbindelse hermed 
oplyses det, at de gamle gulve var af sandsten (= ligsten) og mursten af for
skellig hårdhed; målt i midtgangen var der fra kor til vestindgang et fald på 
12 tommer63. De nye gulve inde i kirken blev lagt af brædder, mens en del af 
gravstenene tildannedes og genanvendtes til gulve i kirkens to vestibuler, i de 
to hovedindgange og uden for fire døre. 1837 f. blev også vinduerne fornyet (p. 96).

I 1850’erne gennemførtes den i forbindelse med våbenhuset stærkt kritiserede 
hovedreparation99 (p. 102); den omfattede en gennemgang af tag53 og tagværk 
samt murene, hvori alle senere reparationer med små sten blev udhugget og 
erstattet med munkesten100. 1857 tilmuredes vinduet bag altret, og støttepil
lerne blev tækket med kobber, hvorimod omlægningen af det store kobbertag 
udsattes. Dette arbejde gennemførtes i forbindelse med en ny hovedrepara
tion101 under Herholdts53 vejledning 1882—83, og ved denne lejlighed fik kir
ken atter en spirprydet tagrytter (p. 102). Kobbertaget var før omlægningen 
forsynet med otte små kviste, som blev udskiftet med tagvinduer102; på nordre 
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sideskib er en tilsvarende kvist bevaret.
Disse arbejder satte påny gang i sagen 
omkring tårnspiret, og endelig 1898 
kom der ved H. B. Storck en erstatning 
for det 1737 nedblæste spir (p. 108). Si
den da er der på kirkebygningen gen
nemført en række vedligeholdelsesar
bejder, hvoraf de største vedrørte indre 
hvidtning 1900102, fornyelse af gulvene 
1938, tårnet (p. 108), vinduerne (p. 96) 
og sidst sakristiets omdannelse til lan
demodesal (p. 98).

Døre. Peder maler anstrøg 1585 fire 
døre og tårndøren med rødt7. Den sidst
nævnte er formentlig tårntrappedøren 
fra 1583 (p. 104), mens de fire andre må 
være identiske med de fire yderdøre, 
som 177456 opregnes i forbindelse med 
dørfløjenes maling: 1) den lille kirke
port ved koret, 2) våbenhusporten, 3) 
den store port i mellemste gang (den 
såkaldte brudeport) og 4) den store 
kirkeport under tårnet. Gennem disse 
fire døre i syd og vest har menigheden 
haft adgang til kirkerummet, og der 
har ikke i den nuværende kirkes tid 
eksisteret nogen alment tilgængelig 
norddør (jfr. Oxes kapel, p. 66). Sakristiets døre til kirkegården er af nyere 
dato; de er, som døren mellem sakristi og kor, omtalt p. 98.

1) Den lille kirkeport ved koret, døren i søndre sideskibs andet fag fra øst, 
er den nuværende kirkes ældste indgang. På grund af bygningshistorien må det 
anses for sikkert, at der altid har været en selvstændig dør fra kirkegården til 
langhusets østparti, der stod færdigt længe før vestpartiet, hvor langhusets 
døre i øvrigt findes. I sin nuværende form kan døren dog ikke være samtidig 
med muren, eftersom dens sandstensindfatning (fig. 31) stilistisk må henføres 
til ca. 1575—1600. Indfatningen kan være hugget til denne plads, men der 
foreligger også den mulighed, at den som påpeget af Henningsen (S. Olai p. 61) 
er et levn fra døren til 1577-våbenhuset, der var rigt udstyret med stenhug
gerarbejde (p. 99). Denne antagelse finder muligvis bekræftelse i en oplys
ning om »kordørens« istandsættelse 1754—5556; murmester Hansen Møller fik 
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Fig. 29. S. Olai kirke. Midtskibets vestportal 
(p.96); dørfløj med billedskærerarbejde fra 1699.
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da et relativt stort beløb for »den lille Dør paa syder Side at for sætte og fast- 
giørre nogle hoggen Sten«. Samtidig blev der »til den lille kirkedør« hugget 
en ny stolpesten af kamp og lavet en ny fløj af eg. Andre sandstensdetaljer 
fra det nævnte våbenhus, som 1737 søndersloges af spiret, blev 1742 og 1746 
anvendt til henholdsvis kirkegårdsporten og det nye våbenhus. — En større 
reparation af »den mindste kirkedør på den sydøstlige side« udførtes 177156, 
da indfatningens vestre side, »dørgerissen«, var sunket, så den måtte tages ned 
og erstattes med en huggen kampesten, som endnu udgør vestkarmen. 1964 
blev døren blændet indvendig; men dørfløjen er stadig på plads.

2) Våbenhusporten er ikke kirkens syddør (p. 75), men døren i det foranlig
gende våbenhus (p. 98 f.); om dørpartiet fra 1577-våbenhuset, se under 1).

3) Den store port i den mellemste gang, 1595 kaldet den røde kirkedør, som 
brude går ind af7, er midtskibets vestportal (fig. 29). Døren har stort set be
varet sin oprindelige form, men der kan dog være ændret lidt ved buestikket 
1699 (sml. dørfløje), og 1838 blev der i dets store spejl indsat et ældre relief af 
kirkens værnehelgen S. Olav (jfr. p. 100).

4) Den store kirkeport under tårnet er tårnets vestportal (p. 61). Efter op
førelsen af Oxes kapel synes denne portal at have overtaget den nedlagte nord
dørs funktion, og er derfor muligvis identisk med den 177556 nævnte »store 
kvindedør«. Om reliefsten med Christian V.s navnetræk, se p. 108 f. (sml. dør
fløje).

Bortset fra disse døre, som hører med til den egentlige kirke, blev der i ti
dens løb brudt mange åbninger gennem sideskibsmurene for at skaffe adgang 
til de talrige stole og pulpiturer, der efterhånden opsattes overalt i kirken; de 
tilmuredes som ovenfor nævnt 1825, og alle synlige spor udslettedes i 1850’erne.

Vinduer. 15727 gik Anders glarmester af Holbæk alle kirkens vinduer efter 
og fornyede enkelte i dens tilbygninger, og 1585 udførtes et lignende arbejde 
af Oluf glarmester. 178051 kaldes kirkens vinduer brøstfældige, brændt af so
len, tykke af urenlighed og kalk, der ofte nedrinder over glasset fra de steder, 
hvor vinduerne er indsatte. Man foreslog samtidig at lade alle de nye vinduer, 
hvortil overslag udfærdigedes af glarmester I. Gudecken, skrue fast i stedet 
for at indmure dem, hvorefter det ville være lettere at udskifte de enkelte 
glas. Ruderne i de gamle vinduer var cirka 13 x 9 cm, indfattet i bly og jern og 
fastholdt af jernskinner. 183765 og 184772 bifaldtes planerne om fornyelse af 
alle kirkens vinduer, og de er igen fornyet 1949—59.

Vinduesstavværket, hvoraf en smule endnu er bevaret i det store, tilmurede 
vindue i midtskibets vestende, blev repareret eller fornyet 15797, da Hans 
dønniker fik betaling for at opmure listerne i nævnte vindue.
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D E N  T R E S K I B E D E  K I R K E S  T I L B Y G N I N G E R  M . M .

A f  d e n  nuværende kirkes fire tilbygninger stammer to fra den enskibede 
kirkes tid: Oxes kapel (p. 63) og vesttårnet (p. 60); det sidste er gentagne gange 
blevet forhøjet og udstyret med forskellige afslutninger, første gang 1559 i for
bindelse med kirkebygningens fuldendelse (p. 84). De to andre, sakristi og vå
benhus (p. 98), horte ligesom en tagrytter (p. 102) med til langhusets oprinde
lige udstyr, men kun sakristiet har bevaret sin middelalderlige skikkelse.

Sakristiet103 ligger på nordsiden af langhusets østafsnit og blev forberedt 
allerede ved opførelsen af sideskibsmuren. Dette fremgår tydeligt af forhol
dene omkring det lille trappehus ved nordøsthjørnet af det romanske skib, og 
af sideskibsmurens manglende vindue i tredie fag fra øst (sml. fig. 16). I for
materne91 slutter stenmaterialet sig nærmest til det, der er benyttet i vestafsnit
tets højkirkemure, og murteknikken i sakristiets mure, rudemønster af mørkt- 
brændte kopper, svarer ganske til nordre højkirkemur i vestafsnittet (p. 74). 
En konsekvent vekslen mellem røde og mørktbrændte sten er desuden gennem
ført i blændingsgavlen. Adskillige sten i ydermurene bærer et teglstrygermærke 
(fig. 22. 21), som også kendes fra de yngre dele af S. Marie kirke.

Tilbygningen har diagonaltstillede støttepiller på nordhjørnerne og på flanke- 
murene en falsgesims, hvis underste led består af et udkragende savskifte. Tag
gavlens fodlinie markeres af et savskifte, hvorover der findes ni høj blændinger 
med forskelligartet afslutning: vandret eller aftrappet, spidsbue eller spærstik; 
midtblændingen har siksakmuret bund med en lille cirkelblænding foroven, de 
øvrige blændinger er falsede. Kamtakkerne har bevaret deres gamle afdækning 
med munketagsten, hvorimod taget nu har vingetegl. Oprindelig har bygnin
gen tilsyneladende haft to vinduer, et nordre i den endnu bevarede, store spids
buede blænding, og et østre; i hvert fald omtales der 15727 i forbindelse med 
en gennemgang af kirkens vinduer to i sakristiet, og 1594 blev der fremstillet 
jernrammer med blyindfattet glas til to.

Det indre præges nu helt af den nedennævnte omdannelse til landemodesal. 
Den med bygningen samtidige hvælving har vederlag i murene og retkantede 
halvstensribber. I vestvæggen er der to fladbuede spareblændinger, hvoraf den 
søndre af hensyn til trappehuset er noget smallere end den nordre. En lignende 
findes i nordvæggens vestre del, mens der i den østre er indlagt en skorsten, 
der må have sluttet sig til en †kamin; anbringelsen af skorstenen har medført 
visse uregelmæssigheder i blændingsgavlen, hvor tredie høj blænding fra øst er 
smallere end de øvrige, mens den påfølgende pille er en halv sten for bred. En 
fladbuet piscina med delvis smige karme og afløb ud gennem muren findes i 
østvæggen, nord for den nyere dør; både denne og blændingerne afdækkedes 
1960—61 (jfr. sagn p. 41).
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Sakristiet står i forbindelse med side
skibet gennem en dør, som ikke er op
rindelig, men snarest fra 1594. Det år fik 
Jacob stenhugger betaling for at slå hul 
til en ny dør og eftermuring af den gamle7; 
dørflytningen synes foranlediget af, at der 
blev lavet fem stole næst op til sakristi
døren (sml. dørfløje).

En dør under nordvinduet, der blev til
muret 1960, var udhugget 175356. Uvisst 
af hvilken grund blev et nyt †sakristi104 i 
1840’rne indrettet i Oxes kapel (p. 68), og 
1883 omdannedes det gamle til fyrrum105 
og præsteværelse, det første med adgang 
gennem norddøren, det sidste med adgang 
fra øst gennem en dør på vinduets plads 
(efter tegning af Herholdt)106. Den gamle 
skorsten i nordmuren, der var ude af brug 
1666, da åbningen lukkedes med trædøre7, 
blev på ny taget i brug; muren til side
skibet blev gennembrudt af en nu til

muret, rundbuet åbning for indblæsning af varm luft. Denne indretning ændre
des 1960—61107, da bygningen omdannedes til landemodesal i forbindelse med 
S. Olai kirkes ophøjelse til domkirke.

Våbenhuse. Tårnets underetage med den anselige vestportal var muligvis fra 
begyndelsen indrettet som våbenhus for den enskibede teglstenskirke, men 
noget taler for, at denne tillige har haft et †våbenhus foran syddøren (sml. p. 
72). — Tårnrummet bevarede tilsyneladende sin funktion efter kirkens ombyg
ning i senmiddelalderen, og det er nu kirkens eneste våbenhus. 1727 omtales 
det som vestre våbenhus og 1759 som »Vognskuret«56.

Udover dette vestre våbenhus har den nuværende kirke dog altid haft et 
andet, ud for sydmurens 6. fag fra øst. På dette sted havde man ved kirkens 
opførelse projekteret et våbenhus på helt samme måde, som man i nord for
beredte det kommende sakristi. Hidtil har tre forskellige våbenhuse afløst hin
anden på dette sted, og det yngste, fra 1745—46, har ved en ombygning 1856 
fået et nyt ydre. Det er nu opdelt i materialrum og konfirmandstue.

Foranlediget af, at visse dekorative led og/eller murværk er overgået fra den 
ene bygning til den anden, behandles våbenhusene mod sædvane i kronologisk 
rækkefølge, †l) Nedrevet 1577. Den ældste bygning er omtalt 1561, da den fik 
sit tegltag omlagt og blev repareret på tagværket, samt 1576, da det »gamle«

N.E. 1964

Fig. 30. S. Olai kirke. *Relief af S. Olav (p. 100). 
Opbevares i kirkens våbenhus.
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de udvalgte og købte 140 store og små sten, ialt 54 læs, som bragtes hjem 
via Helsingborg. Heraf forarbejdedes en dør, to vinduer til gavlen, 36 alen 
fodlister, 16 alen kapitællister og 18 alen arkitravlister samt lige så mange alen 
store lister til »næst oven for vinduerne«. Til denne udsmykning kom en langt 
mere kostbar, nemlig tre våben og »den anden hvide sten oven omkring gav
len«, med lister og andet, som er tilkommet. Disse ting leveredes ifølge kon
trakt af Hermen Geritsen (Gertsen) stenhugger 1577109. I forbindelse med ar
bejdet nævnes endnu to stenhuggere, Rumbertth van Køllen (Köln) og Hans. 
Mursten indkøbtes dels i Landskrona, dels af skippere fra Stettin, Harlingen 
og Emden110. 26. juni 1577 kom Peder murmester og hans folk. Snart kunne 
Staffind (Steffen) tømmermand rejse spærene, og i tiden 12. august—40. no
vember rejste to unge, anonyme murmestre gavlen og indsatte de mange hugne 
sten, som hentedes i rådhusgården, samt hvælvede våbenhuset efter rejsning 
af »det tømmerværk med buer ... og andet, som hvælvingen blev muret på«. 
Anders grovsmed leverede ankre, stabler og traller i vinduerne, muligvis de to 
i gavlen. Peder glarmester satte glas i et vindue, Thyge snedker lavede en ny 
dør og Peder maler strøg gavlen med linolie og blyhvidt7.

Det detaljerede regnskab over våbenhusbyggeriet kan suppleres fra yngre 
kilder, og derigennem bliver det muligt at danne sig et lille begreb om udse

N.E. 1964

Fig. 31. S. Olai kirke. Dør i søndre sideskibs 2. fag 
fra øst (p. 95, 100).

våbenhus fik to spær udskiftet7. 
Trods tagets slette tilstand og be
tegnelsen gammel, kan bygningen 
sidstnævnte år kun have været 50 
—60 år, eftersom den tidligst kan 
være opført i forbindelse med vestaf
snittet, der må være blevet indviet 
1521 (sml. p. 56).

†2) 1577—1737. Den reparation, 
som 1576 udførtes på det gamle vå
benhus, kan kun have været en nød
løsning, thi samme år bevilgede borg
mester og råd 200 gl. daler som hjælp 
til det nye våbenhus. Sammen med 
gaven fik kirkeværgen givernes sam
tykke til, at han gjorde aftale med 
to stenhuggere ved navn Hans van 
Erffurt og Hindrich van Meester om 
forskelligt stenhuggerarbejde til vå
benhuset. De tre mand drog sam
men til Tinkerup108 i Skåne, hvor
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endet af den bygning, som en januaraften 1737 med blytag56, hvælving og 
mur blev lagt i grus ved tårnspirets fald97. Det murværk, som stod tilbage, 
fjernedes af murmester Christoffer Boffa56 1745 forud for opførelsen af et nyt 
våbenhus, hvori enkelte af de gamle stenhuggerarbejder, heriblandt våbnene, 
fik plads. Et par andre detaljer synes at være blevet genanvendt andet steds, 
således den nedennævnte S. Olav-figur og den dør, der var inkluderet i sten
huggerne Hans van Erffurt og Hindrich van Meesters kontrakt. I hvert fald 
fik korets syddør (fig. 31), antagelig 1754—55, en sandstensindfatning, der sti
listisk må dateres til 1500’rnes sidste fjerdedel eller o. 1600.

I sin beskrivelse20C fra 1740!rne oplyser Rosendahl, at de tre våben, »i sten 
udhuggen med deres zirater forgyldte og udstafferet med farve« var: »1) Hele 
Danmarks våben, hvorunder Frederic secundi Symbolum: Mein Hofnung zu 
gott allein. 2) Presenterer 2 hænder udaf en sky, som holder kongens [og dron
ningens] navn: [sammenskrevet] F S 1578. 3) Det Mecklenburgske våben, 
hvorunder: Gott verlist die Seinen nicht.« Denne beskrivelse fortæller, at ind
holdet af de tre våben har svaret noje til dem, der er bevaret på Slangerup 
kirkes våbenhus fra 1588 (se Slangerup, Lynge-Frederiksborg hrd.). Det er 
også sandsynligt, at den forsvundne bygning i hovedtrækkene har lignet den 
i Slangerup, selv om de mange alen profillister tyder på en noget rigere udform
ning. Bortset fra de tre våben og de nedennævnte maskehoveder var S. Olai 
våbenhus smykket med en figur af S. Olav. En indberetning til Danske Kan
celli 1743111 beretter, at kirkegårdsporten dette år var blevet ziiret med »Set. 
Olai afbildning, som tilforn har stået over det med tårnet nedslagne våbenhus, 
holdende en hellebard i sin højre hånd og en drage under sine fødder«. Rosen
dahl bekræfter oplysningen om en Hellig Olav figur over den lille dør ved den 
store kirkeport, som også bar indskriften: Går ind ad Herrens porte etc. Psalm. 
100 v. 4,520C (sml. p. 48). I kirkens materialrum, i sydøsthjørnet af søndre vå
benhus opbevares to relieffer, en Olav-figur (fig. 30) og en indskrifttavle sva
rende til beskrivelsen. Der er al mulig grund til at formode, at dette S. Olav- 
relief (sammen med døren) er eneste levn fra 1577-våbenhuset, og i så fald for
mentlig et arbejde af Hermen Gertsen, der som nævnt synes at have stået for 
våbenhusets finere detaljer. Indskrift-relieffet må henføres til en noget senere 
tid, men dog næppe så sent som kirkeportens ombygning 1742 (p. 47). Relief
ferne indsattes 1838, tre år efter portens nedrivning, i spejlet over midtskibets 
vestportal (p. 96). 1883 vedtoges det, at lade dem efterhugge næste år af V. 
Bissen112, og siden da har originalerne ligget i søndre våbenhus’ material- 
kammer.

3) Opført 1746, ydre ombygning 1856. Ødelæggelserne på 1577-våbenhuset 
var åbenbart for omfattende til, at en istandsættelse kunne gennemføres. 1744 
gik man i gang med indsamling af penge og materialer til et nyt56. Ved sogne
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præst Peder Ørslefs omhu, ved godvillige gaver54 fra menigheden og andre 
Guds børn i København, her iblandt det Islandske Kompagni, og især kirke
værgen Neuhaus, der overgik alle med sine 250 rdl.20C, var man 1746 i stand 
til at bygge et nyt våbenhus, som kostede 921 rdl.

Selv om dette våbenhus endnu står, må alle oplysninger om dets ydre ud
formning og dekoration hentes ud af de skriftlige kilder. Tilbage står nemlig 
kun de afkortede, nøgne flankemure af små (Flensborg-)teglsten, med svagt 
fremspringende liséner, over en forhugget og forvitret kalkstenssokkel — for- 
mummet bag en pseudogotisk gavl (p. 102).

Det våbenhus, hvis oprindelige »ansigt« forsvandt 1856, synes på sin vis at 
have været lige så rigt udstyret med stenhuggerarbejde som dets forgænger. 
En af de største poster i byggeregnskabet, godt 116 rdl., vedrørte tilretning og 
forarbejdning af »stenmonumenterne« fra det gamle våbenhus. Der var først 
og fremmest tale om de tre ovennævnte våben, som på ny fik plads over døren, 
samt muligvis de nedennævnte maskehoveder over vinduerne. Derimod har de 
profilerede lister tilsyneladende kun i ringe grad fundet anvendelse, hvilket 
kan skyldes skaderne ved sammenstyrtningen i forbindelse med den alminde
lige forvitring. Blandt materialeindkøbene: mursten, tømmer, sortglaserede 
tagsten m.m. fandtes 36 alen udhuggen kampesten og sandsten fra Skåne. Af 
det sidste materiale forarbejdede stenhugger Johan Steinlein113 »fodgesims« (ca. 
38 alen), arkitrav og hovedgesims (godt 41 alen af hver), to »dragsten« og to 
kapitæler til portalen, fire slutsten til ovalen, godt 19 alen114 karnis til »Frond 
Spissen«, samt en solviser (sml. p. 110). Christoffer Jochum Boffa havde murer
arbejdet56.

Yderligere detaljer om udsmykningen findes fra tiden før ændringen 1856, 
i anledning af hvilken de forvitrede sandstensdetaljer gennemgås100. Foruden 
forskellige profilerede lister i et til byggeregnskaberne svarende antal alen an
føres »heraldisk ornering« over lugen (dvs. ovalen) med de fire slutsten, to 
maskehoveder over vinduerne samt de tre våbenfelter over indgangen. Vin
duerne med maskehoveder figurerer ikke i Steinleins detaljerede leverance og 
er derfor muligvis overført fra forgængeren.

174720C blev de tre våben malet og forgyldt, hvilket tillige med gråstenens 
anstrygning kostede 33 rdl. Over doren anbragtes følgende indskrift: Det for
rige våbenhuses fald skete ved spirets fald d. 27. jan. [fejl for 21.] 1737. Det 
er igen opbygget af Guds børns frivillige gaver 1745. Det er med maling og 
forgyldning ziret 1747. Kostede 33 rdl. Senere tilføjedes: Det er renoveret i 
året 1824100.

I våbenhusets fladloftede indre blev der straks efter opførelsen i 1746, af 
tømmermester T. Westfahl, udskilt to materialkamre, et på hver side af dø
ren, mens resten tjente som våbenhus55. Denne indretning, rejst af udmuret
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bindingsværk56, er bevaret tillige med de oprindelige fyldingsdøre og-lemme (sml. 
dørfløje), og den er stadig i brug til opbevaring af materialer115 (sml. fig. 15).

Ombygningen 1856 var et led i kirkens almindelige istandsættelse, og når den 
medførte så omfattende ændringer i våbenhusets ydre, skyldtes det vel først 
og fremmest sandstensdetaljernes forvitring. I kirkens forhandlingsprotokol 
anførtes således 1852, at sandstensvåbnene ikke kunne nyhugges, men det til
føjedes, at de da heller ikke har nogen arkitektonisk skønhed, som man vil ofre 
900 rdl. på. Sparsommelighed var nok ledetråd ved restaureringen; i et brev 
af 6. september 1856116 skrev Burman Becker efter et besøg i S. Olai, at sand- 
stensornamenterne alt var nedtaget og skulle på auktion. Samme kilde, der ly
ser af indignation over forskellige forhold vedrørende kirkens istandsættelse, 
oplyser, at der i våbenhuset er lavet noget »kludderi« med opdeling i to rum, 
et større og et mindre (er nu borte), og at en murmester fra byen ved navn 
Rasmussen forestår arbejdet — og ingen arkitekt! Hvem, der havde ansvaret 
for den af kirkeinspektionen approberede tegning117 til våbenhusets sydfaçade 
vides ikke, men en sammenligning med sakristigavlen viser, at der er tale om 
en ren kopi af denne. Af 1746-våbenhuset genkendes kun den huggede granit
sokkel med cementerede rester af en sandstensprofil (fornyet under gavlen 
1964) og de nøgne teglmure med deres liséner; flankemurenes vinduer og dør
partiet er samtidige med blændingsgavlen. 1878 var loftet så medtaget og 
utæt, at det måtte repareres og gipses36.

Våbenhusets brug. Ud over hvad der foran er meddelt om våbenhusets an
vendelse til materialkammer, foreligger der oplysninger om tilbygningens brug 
til bogsalg og andet i 1600’rne. Således fik kirken 1603—04 leje af en bogfører 
og en brevmaler7, og det følgende år betalte Hans bogfører 2 sk. i leje for de 
seks dage, hvor han havde bøger til fals7. Heraf kommer navnet »boghuset«, 
hvori Didrik Buxtehudes mor 1671 blev begravet, 2 alen fra »absconseled« 
[skærmen], jfr. Laurits Pedersen, Helsingør I, 442.

Den nuværende tagrytter, der hæver sig på samme plads som forgængerne over 
gjordbuen mellem andet og tredie hvælvfag fra øst, er opsat 1882 efter tegning 
af J. D. Herholdt. Den er ottekantet, med lanterne og et spidst, svagt ind- 
svejet spir. Tømrerarbejdet udførtes af H. Schmidt, og A. Jensen fik tre kro
ner for udfærdigelse af et dokument til indlægning i spiret53.

†Tagryttere. Den ældste rytter, der første gang omtales 15597, var sikkert 
middelalderlig og jævngammel med de tre korfag (sml. p. 110 med fig. 6 c). 1572 
søgte Mogens tømmermand selvtredie i løbet af 6 uger at binde spiret sammen 
med stivere inden i, men det var åbenbart omsonst7. Otte år senere, 5. juni 
1580, oplyste kirkeværgerne, borgmester Frantz Lauritzen og rådmand David 
Leiel, til en forsamling på rådhuset, der foruden borgmester og råd bestod af 
menig almue, at spiret var gammelt og bofældigt, tømmeret råddent, så spiret 
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svajede i storm, og man måtte frygte, det faldt ned, kirken til skade og den 
hele by til spot. Spirets skæbne blev lagt i menighedens hænder, hvorpå 16 
borgere påtog sig at registrere alle borgere i byen, så »hver skal give, hvad ham 
tykkes«7. Det fremgår ikke, om spiret blev fornyet eller kun repareret, men det 
er sikkert, at borgerne ikke ydede det fornødne, thi kirken måtte 1581 sælge 
to huse for 600 mk., som var 150 gamle dl., da spiret». . . wille hielpis oc for
bedris, som oc tha er skeedt . . .«59. Omtrent på denne tid udforte Hans Knieper 
sin tegning af Helsingør (p. 87), og det rytterspir, som ses her, er rent middel
alderligt af form, seks- eller ottekantet, med lanterne kronet af små trekant
gavle og et slankt spir med vindfløj.

Knap halvandet hundrede år senere, 172456, nævner en synsforretning, at 
det lille spir må nedtages, hvis det ikke bliver repareret inden vinter. To år 
efter fik tømmermanden, Bendt Svendsen, betaling for det lille spir af nyt tøm
mer at opbygge, mens Frederik Asmussen tækkede med bly, hvoraf en del 
stammede fra tårnet7. Der har dog næppe været tale om andet end partielle 
fornyelser; til en nyopbygning var Bendt Svendsens arbejdsløn for ringe sam
menholdt med prisen på den nye vindfløj56 (p. 112). Allerede før 1745 (måske 
i stormvejret 1737?) er spirtaget formentlig blæst ned, eftersom vindfløjen 
dette år omtales som liggende i våbenhuset56, og da Boesen affattede sin be
skrivelse (før 1757), stod kun lanternen med klokkerne. Endnu 176155 var der 
ikke rådet bod på skaden, thi årets brandtaksation beskriver det lille tårn, 
»hvoraf spiret for en del år siden er affaldet«, som ottekantet, udvendig på si
derne dækket halvt med bly, halvt med kobber, mens »overdækket« derpå er 
brædder. 177156 fik lanternen en ny træhætte tækket med en ny, rund kob
berplade, jfr. illustrationen hos Laurits Pedersen, Helsingør I, 183.

Forskellige †tilbygninger. Et lille halvtag på nordre side, mellem det store 
tårn og den udbyggede begravelse (d. e. Oxes kapel), fik 1740 stentaget udskif
tet med gammelt bly fra det lille spir (sml. ovenfor)56. Tilbygningen har mulig
vis været en forstue eller et vindfang for de pulpiturdøre, som på kirkens nord
side førte ud til kirkegården. Et skur over døren fra madame Garbens til kirke
gården 176556 og et bræddeskur over en ny, flammet dor 1780 må forstås på 
samme måde56. — Om kirkens benhus, der synes at have ligget frit på kirke
gården, se p. 52.

T Å R N E T  I  T I D E N  E F T E R  L A N G H U S E T S  O P F Ø R E L S E

Tårnforhøjelsen 1559. Tårnet (p. 61), der i begyndelsen af 1400’rne byggedes 
ved den enskibede kirke, led nogen skade ved den treskibede kirkes opførelse. 
Trappen i sydvesthjørnet blev delvis ødelagt og tilmuret ved rejsning af midt
skibets vestre gavl, og søndre halvdel af tårnarkaden blev dækket af midt
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skibets nordvesthjørne (p. 61), mens den nordre halvdel kom til at danne for
bindelse mellem tårnrum og nordre sideskib. Den forhøjelse, som må have 
været planlagt i forbindelse med langhusbyggeriet for at bringe det lave tårn 
i harmoni med den nye, høje kirke, gennemførtes først 1559, da midtskibet fik 
sine sidste hvælv. I afsnittet p. 84 f. er der på grundlag af byggeregnskabet givet 
en skildring af arbejdets forberedelse og udførelse. Gennem dette øgede mur
mester Peder Ipsen af Landskrona tårnets højde med et anseligt stokværk 
(fig. 11); glamhullerne i det gamle klokkestokværk blev tilmuret, og det nye 
fik forneden nogle små, fladbuede åbninger, måske til uret, og foroven til hver 
side høje, fladbuede tvillingglamhuller, som udvendig krones af en lille cirkel
blænding. Over denne etage rejstes et tegltækt sadeltag med syd-nord-vendte 
blændingsgavle, som forsvandt 1613 (p. 105). Ifølge Kniepers tegning (sml. fig. 
26) har disse gavle med deres mange vandrette bånd og småblændinger svaret 
nogenlunde til Slangeruptårnets lidt yngre gavle. Fra det nye klokkestokværk 
blev der skaffet adgang til midtskibets loft gennem en fladbuet, falset åbning, 
som har sin sål lidt over skibets murkrone; den passer slet ikke med tårnets 
nuværende stokværksinddeling, der kan stamme fra en af de følgende for
højelser, men åbningen har efter slidsporene at dømme kun været i brug kort 
tid. Siden har man benyttet en smal åbning under midtskibets murkrone og 
tæt op mod dets nordmur. Åbningen, der er samtidig med midtskibet, men 
lidt udvidet, munder ud i hvælvlommen (sml. fig. 11).

Tårntrappen fra 1583. Ved langhusets fuldendelse blev det nødvendigt at 
ødelægge tårnets oprindelige trappe (p. 78), og det har formentlig været tan
ken at etablere en ny i forbindelse med den planlagte tårnforhøjelse. Efterhån
den som dette arbejde trak i langdrag, har man måttet skaffe sig en midler
tidig adgang til tårnets øvre stokværk. En mindre udgift under året 15837, til 
skipper Lauritz, for nedbrydning af det gamle træværk på det sted, hvor vin
deltrappen nu er opsat, tyder på, at den midlertidige løsning snarest har be
stået i en trætrappe gennem en åbning i hvælvingen.

1582 havde kgl. majestæt nådigst foræret sognekirken et sejerværk, som hen
tedes på Kronborg7; Henrich snedker lavede en ny skive til uret, og 1588 af
regnedes der med Lambert stenhugger for den firkantede stenliste, som han af 
sin egen gotlandske sten indmurede omkring skiven7. Det ligger nær at fore
stille sig den kongelige gave som årsag til den forbedring af tårnets trappefor
hold, som gennemførtes 1583. Ved et stort indgreb i tårnrummet (p. 60), blev 
der i syd indbygget en »vindeisten« (vindeltrappe) med adgang udefra gennem 
en retkantet dør med profileret indfatning af gotlandsk sten og kronet af en 
kartouche med årstallet. Murmester Hans Lambertsen murede trappen, hvor
til der indkøbtes nogle tusind mursten, to trinsten, egestolper, syv trin af tøm
mer (benyttet øverst) plus forskelligt andet, heriblandt (til dør og fontefod)
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103 fod gotlandsk sten, som bragtes til Lambert stenhugger, der fik 7 dlr. for 
tilhugning af fontefoden; han har formentlig også hugget dørindfatningen, 
hvorimod det er mere tvivlsomt, om han har haft noget at gøre med de 30 
vindeltrappesten118, der for 2 dlr. stykket afregnedes gennem kirkeværgen 
Richardus Wedderborn7.

Tårnspiret 1613—1737. Trods forhøjelsen med blændingsgavlene 1559 har 
der tilsyneladende ikke hersket fuld tilfredshed med tårnets anselighed — og 
i hvert fald ikke efter at S. Marie var blevet sat i stand fil den tyske menighed. 
Borgmester Hans Nielsen var 1589 på denne kirkes vegne med til at afslutte 
en kontrakt med Paaske tømmermand om et spir, som rejstes året efter. I den 
tilsyneladende mangeårige kappestrid mellem de to kirker blev dette spir en 
ny spore for sognekirken. På Hans Nielsens befaling sendtes der endnu 1590 
et bud til Ystad for at tage mål af kirkespirets højde7. Alligevel skulle der gå 
en menneskealder, inden sognekirken fik sit spir 1613—14. Hertil skænkede 
Christian IV. en skibsladning fyrrebjælker og 48 tylter brædder119. Den 15. 
september 1613, dagen efter, at der fra kongen var udgået befaling til lensman
den, Alexander Poppenheim, om at lade tømmeret hugge og levere det i Lange
sund120, skrev Helsingørs magistrat kontrakt med mester Fiet Kragen, borger 
i København121. Kontrakten omfattede alt arbejde i forbindelse med hugning 
og rejsning af spiret, som skulle være 75 alen eller endnu længere, hvis mur
værket »det kan tåle . . . som det bedst og skikkeligt kan være«. For dette ar
bejde skulle Kragen have 625 dlr. à 32 skilling lybsk. En vinterrejse til Lange
sund for tømmeret at lade hugge skulle godtgøres ham »som billig og ret kan 
være«.

Stor aktivitet blev nu udfoldet. Næste år hentedes tømmeret i Langesund, 
og andet tømmer indkøbtes sammen med ca. 80.000 mursten som medgik til 
en forhøjelse af tårnet på ni alen (lig. 11); arbejdet udførtes af murmester Morten 
Otte, mens mester Hans stenhugger forarbejdede karnissten til gesims af 31 
bloksten, som kom fra Gotland7. Mestersvenden Hans Engelmand, som tid
ligere havde nedbrudt tårnets tagværk og (klokke)stol, blev på ny hentet til 
Helsingør, hvor han skulle rejse spiret7. Sideløbende arbejdedes der på en vind
f l ø j  (sml. p. 112). 31. oktober 1614122 påbegyndtes arbejdet.

Med forhøjelsen, den anden siden middelalderen, og med Fiet Kragens 75 
alen høje, slanke, kobbertækte spir, havde sognefolkene virkelig fået et tårn af 
anseelse og skønhed (sml. Cornelis Vrooms tegning fra 1645, i Helsingør I, 155), 
og det var ikke uden grund, at spiret (jfr. Boesen) senere smykkedes med 
navnet: Helsingørs jomfru. Hvad udsmykningen angår, synes tegningen man
gelfuld, thi af regnskaberne fra 16347 fremgår det, at spiret havde fire kviste 
med forgyldte knapper og halvmåner, som istandsattes nævnte år. I forbin
delse med en reparation 1724 af spirets kobbertag, som folk havde skudt på
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med kugler, nævnes helt op til det 
syvende loft i tårnet56.

Spirets fald 1737. Det syn, der mødte 
Helsingørs borgere om morgenen den 
22. januar 1737, får man et indtryk af 
gennem pastor Peder Ørslefs97 brev 
til bispen: ». . . Guds strenghed har vi 
seet ... en skræchelig storm, som vi
ste sig i Gaar Eftermiddags af en Vest- 
Syd-West Vind, har behaget at fælde 
det skiønne og Ziirlige Spiir på St. 
Olai Kirke og det i Aftes klokken 
omtrent 7½. Guds Naade har vi er
faret, i det intet huus, intet Meniske 
... er kommet til nogen skade; Spii- 
ret er liigesom löftet fra taarnet, og 
har alleene beskadiget det store Vaa- 
ben Huus . . . Vore Gader ligge over 
alt fulde af Kalk og steen, som er 
nedblæst af alle huuse. Een af Byens 
Væir Möller er og omkast, Skorsteene 
og Plank Værker ere og nedblæst. 
Mange Skibe, som mand nu seer, ere 
bort drevne af Sundet; Gud veed, 
hvorhen?« Det sørgelige billede sup
pleres af Rosendahl20C, der beretter, 
at spiret dalede ned i hjørnet ved 
Hans Petersens stol, hvorfra det af 
vinden væltedes over våbenhuset, 
som blev helt ruineret. Nedre halv
del blev stående mod våbenhuset, re
sten væltede ned på kirkegården. Sam-

Fig. 32. S. Olai kirke. Projekt til tårnets ombygning 
1759, ved Lauritz de Thurah (p. 108).

men med spiret faldt et murhjørne og nogle gesimssten, som gjorde stor skade 
på kirkens tage, hvor 12—14 spær sønderbrødes.

Som beskyttelse for tårnet med urværk og klokker opsattes straks et lidet 
»deksel« (bræddetag), indtil »Gud Vil Röere Kongens Hierte til at faa en Spier 
igien opsadt«. Kobberklædningen fra det nedblæste spir gemtes, hvorimod det 
ubrugelige tømmer kom på offentlig auktion, »og det blev Sandelig Vel Betalt 
... 94 rdl. 2 sk.«97.

Tårnet efter 1737 og 3. forhøjelse 1823. Pastor Ørslef gjorde et stort arbejde 



75 S .  O L A I  K I R K E .  H E L S I N G Ø R  D O M K I R K E 107

for at skaffe hjælp til et nyt spir; han 
indhentede udtalelser fra Færgelavets 
oldermand97 og den engelske konsul51 
om spirets betydning som sømærke, dels 
for den lokale søfart, dels for fremmede 
nationer. Han og »madam Ørslef« for
ærede fire store, hugne sten, som skulle 
lægges i de fire hjørner på tårnet, når 
spiret skulle rejses36. Christian VI. skæn
kede en arv, han havde modtaget fra 
Norge63, og bevilgede 5. december 1738 
et lotteri123. Også fra borgmester og 
råds side blev der gjort en stor indsats; 
allerede foråret 1739 fremsendtes til 
stiftsøvrigheden syv tegninger og over
slag indleveret af håndværkere. Rådet 
gjorde sig til talsmand for, at Philip de 
Lange og tømrermester Johan Georg 
Krejsiger skulle udføre genopbygnin
gen51.

Trods denne livlige aktivitet, som fort
sætter i årene fremover, skete der intet 
praktisk i spirsagen. Tårnets murværk 
forfaldt mere og mere; 1756 tilskrev 
rådet stiftsøvrigheden, at forfaldet var 
så stort, at ingen lokale håndværks
mestre var dygtige nok til at gennem
føre en istandsættelse. Man anmodede 
derfor patronerne om at skaffe en hånd
værker fra Københavns magistrat som 
entreprenør under Thurahs opsyn eller 
nogle, Thurah kendte. Murmester An-

Hude fot.
Fig. 33. S. Olai kirke. Tårnets ydre mellem 1823 

og 1892 (p. 108).

dreas Thim og tømrermester Jens Rasmussen afholdt derpå syn og lovede at 
fremsende overslag og tegning51; det er formentlig dem, der hentydes til i et 
brev fra Lauritz Thurah til stiftsøvrigheden 175951, og hvorom bispen havde 
udtalt, at spiret måtte vente, da kirken ikke engang havde penge til murvær
kets istandsættelse. Alligevel, skriver Thurah videre, lavede han i november 
56, på kongens opfordring56, en ny spirtegning, som også blev henlagt af øko
nomiske grunde124. Efter at han nu fra stiftsøvrigheden havde modtaget et nyt 
brev, var der afholdt nyt syn og lavet nyt overslag. Det gik ud på at istand
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sætte murværket og den indre forbinding med tømmer, således at der kan sæt
tes spir på, thi tårnet ». . . kan gierne og dog med Anseelsse« stå uden spir, 
når »et forlaaren Tag derpaa bliver sat« (fig. 32).

Af Thurahs overslag fremgår, hvor medtaget tårnet allerede var blevet. Det 
dengang 52 alen høje tårn var i syd og nord revnet 33 alen ned fra overkanten 
at regne og helt gennem muren51, det vil sige, at revnerne gik helt ned under 
det middelalderlige klokkestokværk. Samme efterår, som Thurah fremsendte 
sit overslag, blev tårnet på ny synet, denne gang af fire håndværksmestre; seks 
år efter, 1765, fik disse mestre betroet en meget nødvendig og nødtørftig istand
sættelse56. Sandstensgesimsen fra 1613 bibeholdtes, men en løs sten og mur
værket på østre hjørne istandsattes. Til taget anskaffedes nogle spær og læg
ter samt lidt bly, der blev slået for tagvinduerne og på spidsen; muligvis var 
der kun tale om en reparation af det midlertidige dæksel fra 1737 (p. 106)53. 
Dette tag med fire valme126 var antagelig trukket noget tilbage, således at ge
simsens overside kunne tjene som vægtergang (p. 109).

Alle de mange kræfter, som siden 1737 havde været sat ind på at give tår
net et nyt spir, var frugtesløse, og endnu 1820 stod tårnet med sin uanselige, 
tegltækte spids. I dette år, da man måtte rejse stillads for at reparere mur
værket, blev spirsagen taget op på ny. Hofbygmester Hornbech lovede at levere 
tegning til kuppel eller spir70. Ingen af delene blev til noget; i stedet valgte 
man en forhøjelse af tårnets mure, den tredie siden reformationen. Det nye 
stokværk fik som afslutning en gotiserende spidsbuefrise under en stærkt ud
ladende gesims, og tårnet dækkedes med et fladt kobbertag med balustrade 
(fig. 33)65. Efter bygmesterens anvisning blev hele tårnet pudset36. Balustra
den var udført i træ63 og beklædtes senere med blik53.

Spiret 1898. For en årrække slog man sig til ro med tårnet i dets nye skik
kelse, men med balustradens forfald dukkede tanken om et spir frem på ny, 
bl.a. hos J. D. Herholdt 188065. April og december 1884 udførte han fem for
skellige forslag til spir106, men først 1888 åbnede der sig muligheder for at skaffe 
de nødvendige midler til opgavens løsning, og derpå udskrev kirkeinspektio
nen en konkurrence mellem landets mest fremragende arkitekter102. 1892 blev 
spirsagen overdraget til A. Clemmensen", 1896 på ny til Herholdt" og endnu 
samme år videre til H. B. Storck, som leverede tegning til det nuværende 
spir127. Det fik en højde på 45 alen og stod fuldført foråret 1898 (fig. 34). 
Forud for rejsningen blev hofbygmester Hornbechs forhøjelse fra 1823 næsten 
fjernet og en fladbuegesims i lighed med kirkens (fig. 11) opmuret. Om byg- 
ningsindskrift, se vindfløj p. 110.

Efter spirets opførelse er to lave støttepiller taget bort fra vestmuren 1909 
i forbindelse med en reparation af vestportalen72, der ved denne lejlighed mi
stede et sandstensrelief med Christian V.s kronede navnetræk, som havde haft
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plads i det spidsbuede spejl. Alderen på de to støttepiller er ukendt; de er tid
ligst omtalt ved en reparation 174656. Ved en gennemgribende istandsættelse 
af tårnet 1958 genåbnedes nogle tilmurede vinduer.

Tårnets anvendelse. Bortset fra den sædvanlige anvendelse af et kirketårn 
til anbringelse af klokker, sejerværk m.m. og som våbenhus (sml. p. 98), har 
S. Olai tårn og spir — i lighed med andre købstadkirkers tårne — tjent andre 
formål. Her havde tårnvægteren sin plads. Han er omtalt første gang 1622, da 
der blev sat nye kramper på den lem i tårnet, som vægteren brugte7. 1823 an
meldte tårnvægteren, at det lille rum, som forhen var indrettet for ham i tår
net, og hvori han af og til kunne søge ly for den stærke trækvind, han ellers 
var udsat for, ved tårnets sidste reparation (p. 108) var blevet forstyrret, uden 
at et lignende skjul på ny var indrettet. Samtidig gjorde han opmærksom på, 
at der ikke fandtes nogen indretning til udhængning af brandlygten, og at den 
hidtil brugte metode med at udføre lygten fra tårnet på en løs stang (for at 
vise brandens retning), havde store ulemper i stormvejr63. Manglerne blev af
hjulpet og 1881 fik vægteren puds og gips på vægge og lofter i sit kammer". 
Ved spirets opsætning 1897—98 forsvandt dette rum, der i sidste omgang må 
formodes at have haft plads i stokværket fra 1823. Vægtergangen, der i perio
den 1823—1897 må have været den omkring balustraden anbragte gang, som 
1823 skulle efterses med tjære og »hammerskiæl«63, er omtalt allerede 178056; 
på daværende tidspunkt var gangen antagelig en løbebro indvendig i det lave, 
tegltækkede pyramidespir, hvori der må have været et antal vinduer.

Sømærke. Tre dage efter spirets fald 1737 sendte den engelske konsul, Ro
bert Tigh, biskop Worm et brev, hvori han udtrykker håb om, at bispen vil 
sørge for, at spiret bliver rejst på ny. Hertil må der være hjælp at hente hos 
kongen og »fremmede nationer, som i visse tilfælde på visse tider og steder 
kan have megen fordel og underretning af bemeldte spirs højde«51. Spirets gen
opbygning søges da også fremmet ved henvisning til, at det ifølge admiralitets- 
reglementet er et mærke for de søfarende i Sundet51.

Helt ekstraordinært var tårnets medvirken 1877 til forsøg med »en art nye 
faldskærmsraketter, 2½ alen i tværsnit, vejende højst 5 pd«, som afprøvedes 
for artilleriet128.

Tagværker. Oxes kapel, langhuset og sakristiet har bevaret deres oprinde
lige egetagværker; i tidens løb er der udskiftet forskelligt tømmer, og 1865 
blev midtskibet forsynet med et hængeværk65, men i hovedsagen står disse 
tagværker temmelig velbevarede. Kapellets har lodrette spærstivere, to hane- 
båndslag og tre gennemgående bjælker som støtte for en langstol; efter den 
nuværende kirkes fuldendelse fjernedes kapellets selvstændige sydgavl, og dets 
tag blev på kehlspær trukket ind på sideskibstaget.

Langhusets tagværk er for midtskibets vedkommende af type som kapellets; 
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her findes mellem hvælvfagene gennemgående bjælker som støtte for konge
stolperne i en vældig langstol, der blev noget ødelagt, da Herholdt 1865 eta
blerede det førnævnte hængeværk". Ligesom forskellige spor i murværket 
klart opdeler langhuset i et østafsnit på tre fag og et vestafsnit på fem (fig. 24), 
således forholder det sig også med midtskibets tagværk. Der er ikke blot tale 
om et skel i murremme, nummerering og langstol, der er også forskel på spær
fagene øst og vest for skellet; over østpartiet har spærfagene tre hanebånd, i 
vest kun to. I hele midtskibet er de korte spærfødder, som rider over de to 
murremme, tappet ind i en langsgående bjælke, der ligger umiddelbart inden 
for murflugten og er tappet ind i bindbjælkerne mellem hvælvene129.

På overgangen mellem andet og tredie fag fra øst, hvor tagrytteren fra 1882 
har sin plads, står to par oprindelige underspær, som har båret kirkens ældste 
tagrytter (p. 102), der rejstes sammen med østafsnittet. — Sakristiets tagværk 
er lidt anderledes, af krydsbåndstype, og noget mere forskåret end de øvrige. 
Både her og ved langhusets ostgavl ser man tydeligt, at taggavlene er muret 
efter tagværkernes rejsning. — 188472 blev der oplagt faste gangbroer overalt.

Kirken står i blank mur. Midtskib og spir har kobbertag, sideskibene og de 
øvrige tilbygninger tegl. De blyindfattede vinduer er sidst fornyet 1949—59. 
Det indre står hvidkalket med enkelte mindre partier af kalkmalerier (p.112). 
Gulvene består af brædder, som dækker over ældre gulve med gravsten. I nor
dre sideskibs østhvælv er der indmuret en kanonkugle, som blev afskudt fra 
den engelske flåde under forbisejlingen 1801 (sml. Henningsen S. Olai p. 86).

†Solure. 1) 1630 betaltes snedker Johan Rader for et stort brædt til en sol
skive at hænge over våbenhusdøren, og Hans maler for staffering af samme7.

2) I forbindelse med opførelsen af et nyt våbenhus 1746, nævnes en sten- 
solviser (p. 101) med farver anstrøgen og med ægte guld forgyldt56.

Vindfløje. 1) På tagrytteren, med to kugler og fane, hvori 1882, opsat ved 
rytterens fornyelse.

2) På tårnspiret, tilsvarende, men med 1898 og opsat sammen med spiret. 
Ved opførelsen blev der 6. januar 1898 i vindfløjens kugle indlagt et perga
ment med følgende indskrift: »Aar 1897 bygges dette Spir i Kong Kristian den 
Niendes 34. Regeringsaar. Dr. theol. & phil. Skat Rørdam er Sjællands Biskop, 
O.Bertelsen Sognepræst ved St. Olai Kirke og Provst for Liunge-Kronborg 
Herred. Kirkeinspektionen er: Provst Bertelsen, Overdommer, Borgermester 
Rosenstand og Sagfører Skjold-Madsen, Kirkens Værge er Handelsgartner 
Zeiner-Lassen. Efter at Kirken siden 1737 har staaet uden Spir, bliver dette 
atter opbygget, idet Familien Hagenstrøm i Helsingør, en unævnt Giver, Sta
ten og Helsingør Kommune have ydet det dertil fornødne. Spirets Bygmestere 
ere: Arkitekt, Professor Storch, København, og Tømmermester Unmack, Kø
benhavn. Søger det, som er oventil . . . Kol. 3, 1. ff. Filipp 3, 20«130.
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Fig. 34. S. Olai kirke. Ydre fra nordvest efter spirenes fornyelse 1882 og 1898 (p. 102, 108).
Efter fotografi i NMs arkiv.
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†Vindfløje. 1—2) På Kniepers tegning fra ea. 1582 er antydet en vindfløj på 
hver af tårnets blændingsgavle; antagelig opsat ved tårnets forhøjelse 1559. 
Samme kilde angiver tillige 3) en fløj eller hane på tagrytteren, muligvis iden
tisk med den gamle knap, krone og hane, som kobbersmed Andreas Geyder fik 
1726—277, da han lavede 4) en hane, en krone og en knap samt en sol og to 
halvmåner til det lille spir56. 1745 var den nedtaget eller nedfaldet (i den store 
storm 1737?) og henlagt i våbenhuset, hvor den endnu lå 175156. 5) Da tårnet 
fik sit spir 1614, blev det forsynet med en vindfløj. Stangen leveredes af Chri
stoffer smed i Hammermøllen, mens mester Jakob i Kobbermøllen leverede en 
kobberknap, dobbelte kroner og en kobberfløj, hvorpå Casper Halefelt malede 
og forgyldte det hele7. Denne fløj, som faldt med spiret 1737, og som 1767 var 
hensat i forvaring hos sognepræsten, blev solgt 1804125. 6) 1763 lavedes en ny 
f l ø j  til tårnet, som må have kronet det valmtag, der opsattes efter 1737.

†Glasmalerier. Vinduet med det skotske våben, der blev repareret 1585 af 
Oluf glarmester, havde sin plads i søndre sideskib, antagelig i femte fag fra 
øst. Fire år senere »brende« Jens glarmester skjoldet i et våben i det skotske 
vindue, og 1593, da vinduet fornyedes, blev der brændt et nyt våben deri7. 
Det runde »mønstervindue«, i Oxes kapel, der er omtalt 172756, var måske 
udstyret med glasmalerier.

K A L K M A L E R I E R
S. Olai kirkes få bevarede kalkmalerier er fra tiden efter reformationen.

1) På østvæggen fire kgl. våbner fra henholdsvis 1559 og 1602. 2—3) I ski
bets 4. fag, nordkappen og væggen derunder, findes dekorationer fra o. 1550— 
70, som stilistisk falder i to grupper; de afdækkedes af konservator Harald Borre 
1932. 4) På korets vægge fandtes, fortsættende ned i midtskibet adelige †vå- 
benfriser fra 1559 ff.7. Disse såvel som kongevåbnerne restaureredes og opma- 
ledes igen af H. C. Rosendahl 1730.

1) (Sml. fig. 39 og 70). Nederst på det østligste hvælvfags østlige kappe ses 
det kronede årstal 1559, som betegner kirkens fuldendelse (p. 84), og på hver 
side af vinduet rigsvåbnet holdt af to vildmænd. Under det nordre står Chr. III.s 
og under det søndre Fr. II.s navn; mens skriften i vinduesfalsene nu er ulæse
lig, kan man på et fotografi fra o. 1900 se en tilsyneladende senere, forkert op
maling. Iflg. Boesen p. 104 stod her Chr. III.s valgsprog: Unica spes mea 
Christus (»Kristus er mit eneste håb«) samt: F.C.F. III F.R.F.D.F. Fridericus 
II. R.D. etc., der formentlig må tolkes Fridericus Christierni Filius Tertii 
Friedericus Rex Dorotheæ Filius (»Frederik, Chr. III.s søn, Frederik konge, 
Dorotheas søn«). 30. maj 1559 fik Jørgen maler af Landskrona betaling sam
men med svenden »for han malede kongens våben i kirken«7.
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Fig. 35. S. Olai kirke. Kalkmaleri på nordvæggen i midtskibets fjerde fag fra øst. Under afdækning (p. 113).

Længere nede på korets ostvæg, halvt skjult af altertavlen, ses i nord rigs- 
våbnet med våbenmærkerne i krans. Det holdes af to vildmænd, og over det 
ser man en kartouche med Chr. IV.s navnetræk og valgsprog samt årstallet 
1652. [Sikkert forkert opmålet af Rosendahl for 1602]. I syd det brandenburg- 
ske våben holdt af to enhjørninge og i kartouchen herover dronning Anna 
Cathrinas initialer. Under våbnerne kartoucher med blå, ulæselige skriftfelter.

2) Midten af 1500’erne (fig. 35). Midtskibets 4. fag, hvælvets nordkappe ud
fyldes af tre store fantasiblomster. Den midterste og storste blomst udgår fra 
en afkvistet grenstump. Bægerbladene er meget lange og svungne, bladfligene 
krusede. Kronbladene samler sig tragtformet om den høje støvdrager og først 
midt på blomsten drejes bladene udefter i krusninger. De to mindre blomster 
i sviklerne er af samme type, men lidt afvdgende i detaljerne. En buefrise med 
blomster og drueklaser i buetoppene kanter skjoldbuens overside. I den vest
lige svikkel findes et skjold, hvori et sammenskrevet HR danner udgangspunkt 
for et kors med en ophængt slange. Muligvis er det malerens signatur. Ribberne 
har sparremønster. Skjoldbuens to affasninger er bemalet med to snoede blad
ranker. Den øverste snor sig omkring aftrapningens rundstav, som er frem
hævet ved gul maling. Bladene er grå, baggrunden rødbrun. Herpå er malet 
slyngtråde med hvidtekalk. De store blomster er på hvid grund. Farverne er 
dodenkop, grønt, gult, gråt og en lyserød mønje. Buefrisens buer er gule, bla
dene mønje og klaserne grønne.

8
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3) (Fig. 36). Antagelig 1570 er nordvæggen i samme fag dekoreret. Lige 
under skjoldbuen og ind på karmen af det i 1570 blændede vindue findes en 
frise af modstillede griffe omkring kurve. Deres bladhaler er sammenbundne. 
Farverne er rødbrune med højlys af hvidtekalk. Herunder helt ned til arka
den, nu kun bevaret til blændingerne, findes et spiralrankeornament med små 
blade og fantasiblomster i stængelspidserne. Denne dekoration i grå og grønne 
farver er malet på rødbrun bund. Midt på væggen fandtes et udsparet, ovalt 
felt, sikkert spor efter orgelet fra 1560. Dette blev ifølge regnskaberne stafferet 
1570 af Hindrich maler. Muligvis har han samtidig udmalet væggen omkring 
orgelet (se nedenfor). Væggens dekoration har udpræget renæssancekarakter 
(griffefrisen, den mørke baggrund). Hvælvkappens elegante fantasiblomster 
hører derimod til den type, som optræder allerede i Chr. I.s kapel i Roskilde 
og som udgør en væsentlig part af dekorationen i Marie kirke i Helsingør. 
Stilistisk er blomsterne en videre udvikling i forhold hertil og gør en datering 
til århundredets anden fjerdedel sandsynlig. Ifølge bygningshistorien (se p. 82) er 
skibets fem vestre hvælv opført før indvielsen 1521 eller mellem denne og 1557. 
Der er ikke fundet tilsvarende dekorationer i skibets andre hvælv, men en om
hyggelig undersøgelse er ikke foretaget. Af samme grund har man sikkert heller 
ikke fundet spor af våbenfriserne.

4) †Våbenfriser på midtskibsmuren var malet »i linie med gevelvtslugerne« 
begyndende i korets nordside og fortsættende i sydsiden. 13. juni 1559 fik 
Jørgen maler betaling for de 14 våbner, han malede i kirken, og 1561 fik kir
keværgen godtgørelse for kost og seng, som han fra 10. maj til 14. aug. havde 
ydet maleren, mens han malede »voben«7. Våbenfrisen forøgedes i 1600’erne og 
ifølge Rosendahls beskrivelse fra 174020C var der fire våben i hvert fag, som 
nævnt renoveret af ham selv. Senere er de overhvidtet, og man har ikke 
forsøgt at genfinde dem. Desværre er Rosendahls bestemmelse af våbnerne 
ikke altid pålidelig, idet han bl.a. antager, at det i alle tilfælde drejer sig om 
fædrenes og mødrenes våbner, mens det undertiden er mands og hustrus. Be
skrivelsen kan også være forkert (svane for hvid falk og kålhoved for ibskal), 
og det har derfor ikke altid været muligt at bestemme de kvindelige våbner1253. 
Mens man i Marie kirke i Helsingør ved, at de adelsfolk, hvis våben maledes i 
kirken, hver havde givet en rosenobel, har man kun få oplysninger om til
svarende gaver til Olai kirke. Herluf Trolle, Poul Huitfeldt, Hans Lauridsen 
Baden og Hans Skovgaard, ved man med sikkerhed, har givet kontante beløb 
til opførelsen, og man må da formode, at også de øvrige adelsfamilier har bi
draget. Til tak fik de deres våbner malet i midtskibet7.

Ifølge Rosendahls (reviderede) liste bestod friserne af følgende våbner (hvor 
intet bemærkes = fædrene og mødrene), den nordre side af koret: 1) Tyge 
Krabbe [sandsynligvis forkert, våbnerne er Lykke (hjul) og Krabbe. Det kan 
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Fig. 36. S. Olai kirke. Kalkmaleri i midtskibets f jerde hvælvingsfag fra øst, nordkappen. Herunder ses 

vægmaleriet, hvoraf en del er afbildet fig. 35 (p. 114).

være Iver Lykke †1555 gift med Oliva Tygesdatter Krabbe † efter 1563]. — 
2) Tyge Krabbe [†1541] og hustru (våbner: Krabbe og Rosenkrantz). — 3) 
Mette Mouridsdatter [†1558] (våbner: Krognos og Giøe). — 4) Holger Rosen
krantz [†1575] (våbner: Rosenkrantz og Ganz von Putlitz; H. Rosenkrantz 
var gift med ovennævnte M. Krognos). — 5) Peder Oxe (våbner: Oxe og Giøe). 
— 6) Corfitz Ulfeldt [†1563] (våbner: Ulfeldt og Hardenberg, hjelmtegnet på 
det sidste våben »en halv rød ræv med tungen ud af halsen og fire røde og 
hvide roser derom«). — 7) Lauritz Brockenhuus (våbner: Brockenhuus, men 
kun to roser, og Krabbe). — 8) Hans Skovgaard [†1580] (våbner: Skovgaard 
og Flemming). — 9) Anders Bille [formentlig fejl for Steen Bille †1586 og 
hustru] (våbner: Bille og Lindenov). — 10) Mogens Krabbe [†1564] og hustru 
(våbner: Krabbe og Ged). — På den søndre side: 11) Eiler Hardenberg [†1565] 
(våbner: Hardenberg og Rønnov). — 12) Johan Friis [†1570] (våbner: Friis 
og Rrockenhuus). — 13) Mogens Gyldenstierne [†1569] (våbner: Gyldenstierne 
og Bille). — 14) Fru Margrete Svabe [passer ikke med de angivne våbner: 
Sparre og Høeg. Sandsynligvis står de for Anna Sparre †1564; hun var gift

8*
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med ovennævnte Mogens Gyldenstierne]. — 15) Jacob Trolle [†1546] og hustru 
(våbner: Trolle og Skave). — 16) Mogens Giøe [†1544] og hustru (våbner: 
Giøe og Bydelsbak). — 17) Herluf Trolle (våbner: Trolle og Skave). — 18) 
Birgitte Giøe (våbner: Giøe og et krydsdelt våben; det sidste må være en fejl 
i kilden fra 1740. Hendes mødrene våben var Bydelsbak). — 19) Gert Ulfstand 
[†1560] (våbner: Ulfstand og Trolle). — 20) Fru Giøe [fejl for Giørvel] Gylden
stierne [†1577] (våbner: Gyldenstierne og Laxmand). Hun var gift med oven
nævnte Gert Ulfstand. — 21) Poul Huitfeldt [†1592] (våbner: Huitfeldt og 
[courtoisivendt] Blaa). — 22) Fru Margrete Bredda [Breide, †1566] (våbner: 
Breide og Emmiksen). — 23) Hans Larsen [Baden, †1566] (våbner: Baden 
og (Stierne) Juel). — 24) Fru Karen Gyldenstierne [†1616] (våbner: Gylden
stierne og Ulfstand). Hun var gift med ovennævnte Hans Baden; deres søn, 
Christian Hansen Baden, †1618, blev begravet i koret (se †gravsten). — 25) 
Arent von der Kula [naturaliseret 1643, †1658] (våbner: Kula og forment
lig von Issendorf [tre hvide spidser — til skjoldets midte — i rødt]). — 26) 
Fru Anna Vind (våbner: Vind og Skinkel). Hun var gift med ovennævnte 
A. von der Kula.

Hosstående farveplanche viser en detalje af korsets brøderi på den messehagel, som 1560 skænkedes til 
S. Olai kirke af Birgitte Giøe og Herluf Trolle, sml. p. 148. Lennart Larsen fot. 1964.







Fig. 37. S. Olai kirke. Altertavlens storfelt, »nadveren« (p. 122).

INVENTAR

Oversigt. Ifølge de bygningshistoriske undersøgelser kan den nuværende kirkes æld
ste afsnit, de tre ostfag, »koret«, formodes at være taget i brug endnu i 1400’rne, mens 
de fem vestfag, »skibet«, antagelig først blev inddraget i gudstjenesten 1521. For selve 
kirkens indretning med inventar er det af betydning, at den endelige afslutning på kirke
byggeriet, overhvælvningen af midtskibets tre ostfag, først skete efter reformationen, 
nemlig 1559. Takket være den p. 84 omtalte regnskabsbog foreligger der gode oplysnin
ger om »inventariseringen«, men det vides dog ikke sikkert, om koret straks efter refor
mationen blev inddraget i gudstjenesten, eller om dette først skete efter overhvælvnin
gen. Måske har lægmandsalteret i overgangsårene indtil korets endelige indretning med 
inventar 1561 tjent som midlertidigt højalter.

Af de sidealtre, der nævnes i kirken, kan nogle have været fra den gamle, enskibede 
kirke, måske bibeholdt på oprindelig plads (ved nordmuren, som indgik i den nye kirke), 
andre kan være overflyttede og atter andre nyoprettede. Disse altres skabstavler, skårne 
figurer, antependier etc. forsvandt ved reformationen. Kostbarhederne leveredes tilbage 
til stifternes arvinger, overtoges af kirken eller sattes til side (som Ninianstavlen). Fra 
den omtalte »dagbog« kender vi kun slutfasen af altrenes nedbrydning i 1559. Det var fra 
dette år og til 1561, koret fik sit »nye« inventar: Ved brev af 24. november 1559 fik bor
gerne kongens tilladelse til at hente den katolske fløjaltertavle i det nedlagte Esrum klo
sters kirke, og med denne fulgte efterhånden også korgitteret, korstolene (munkestolene), 
en abbedstol, orglet samt en del paramenter (alterklæde m. m.).

Allerede før jul 1559 var altertavlen og korgitteret bragt på plads i Olai, det sidste 
som vestgrænse for de tre østfag; men 1561 betalte kirken for at »mure« alteret og flytte 
tavlen; det skete i forbindelse med, at munkestolene blev hentet i Esrum og sat op i 

L.L,. 1964
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Olai, medens korgulvet samtidig blev omlagt. Nu blev også den tavle, som stod på »høje 
allthere« — altså Olai kirkes egen katolske høj altertavle — og det gamle kor [d. e. kor
gitteret] bragt ud af kirken. Så var det lutheranske kor færdigt, omend hovedsagelig 
indrettet med katolsk inventar; i Esrumtavlens predella havde man dog indsat de to 
små, nederlandske husaltertavler af alabast, som Herluf Trolle og Birgitte Giøe havde 
skænket.

Med hensyn til inventaret i den øvrige del af kirken, fremgår det, at der har været en 
døbefont (formentlig fra den gamle kirke) og en prædikestol (formentlig efterreformato- 
risk); desuden har kirken haft et orgel, som 1560 afløstes af Esrumorglet, der dette år 
anbragtes i højden på midtskibets nordvæg i fjerde fag fra øst, altså lige uden for kor
gitteret. Korbuekrucifikset fra o. 1520 står endnu på sin bjælke i det nedenfor omtalte 
1579-skel mellem kor og skib. Med hensyn til stolestaderne indledes kirkeværgens regn
skabsbog af en fortegnelse over dem, der skulle have stader »kvit« i den nye kirke, som 
de havde haft det i den forrige, da de havde bidraget til kirkens bygning. Bortset fra ma- 
gistratsstolen, hvis bevarede relief viser årstallet 1560, indeholder regnskabsbogen ikke 
meget om de ældste stole. De bevarede gamle stadegavle med årstallene 1560, 1581 og 
1591 tyder på, at kirkens ældste lutheranske stoleværk, af hvilket også stumper er lev
net, blev udskiftet i løbet af 1500’rne.

Fra nu af drejer inventarets historie sig dels om fornyelser af gammelt, dels om an
bringelse af ting (lysekroner, epitafier), som ikke var »på mode«, da kirken nyindrettedes 
efter reformationen. Den støtte øgning af begravelserne og gravstenenes mængde har 
vel bidraget til kirkens forskønnelse, men også til ujævne gulve og — gravlugt.

Jaspar Mattiessens prædikestol 1567 var den første moderne nyanskaffelse, moderne, 
fordi den indførte en ny stilart (selv moderniseret 1624), og året efter hang den første 
mindetavle på væggen, udført i samme stil, den enkle renæssancetavle over Herluf Trol
les og Birgitte Giøes velgerninger, 1576 efterfulgt af en prunkløs tavle over kirkens før
ste lutheranske præst, Peder Samsing. — 1579 sker der atter noget mere indgribende. 
Da flyttedes korgitteret et fag tilbage mod øst, og det tredieøstligste fag inddroges til 
stolestader. Samtidig udvistes der også stolestader i Helligtrefoldigheds eller Oxes kapel, 
og den gamle, os ukendte, døbefont afløstes af den nuværende, af messing. Fra 1583 
kunne lyset i den store smedejernsarm ved fonten sprede mørket i skibets vestende.

1600-årene ser stadig nye ophængninger af epitafier, det ene større end det andet; 
antallet er nu 11. Fra lidt over midten af århundredet til omkring 1750 kommer de store 
præstemalerier til — en tysk skik, lånt fra Mariekirken. Ialt er der ni legemsstore præ- 
steportrætter. — Den ældste af de fire gamle lysekroner er fra 1633, den yngste fra 1662.

Men 1600’rne har også tre vældige fornyelser at vise: 1652 opsattes Claus Brameyers 
og Jens Mortensens korgitter, 1655 fontelukkelsen og 1664 Lorentz Jørgensens altertavle.

Med disse tre betydelige værker var det også slut med de store kunstpræstationer. 
Bortset fra den nu forsvundne barokke orgelfaçade, der udførtes samtidig med, at org
let flyttedes fra sin gamle plads ned på sin nuværende, i midtskibets vestende, har ud
viklingen ikke frembragt inventargenstande af bemærkelsesværdig lødighed, og indret
ningen adskilte sig efterhånden ikke fra den, der kendes fra andre købstadkirker: stole
staders fornyelser efter mere eller mindre individuel smag, ophængning af pulpiturer som 
fuglebure på piller og vægge, ligeledes efter smag og behag og uden større hensyntagen 
til det bestående. Alt dette bidrog vel til at sløre rummets arkitektur, og der skabtes 
et indtryk af trængsel og overbefolkning, men med disse personligt prægede ting, der 
successivt fyldte kirken, fulgte også en lun og hjemlig hygge.

Inventarets farveskala rettede sig selvsagt også efter de skiftende tiders smag; i 
1700’rne og ind i 1800’rne så man derfor lysblå og blåmarmorering herske på stole, mens 
altertavlen blev elfenbensfarvet med meget guld. Fra 1700’rne stammer også fonteluk- 
kelsens skinnende hvidhed og forgyldning; men i 1880’erne trængte egetræsmalingen 
dominerende frem — endnu bevaret på (egetræs)stolestaderne i nordre sideskib.
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Fig. 38. S. Olai kirke. Alterklæde skænket 1738 (p. 120).

1838 reguleredes de højst uregelmæssige stolestader og pulpiturer vistnok første gang 
generelt, og det samme skete for stolenes vedkommende ved sidste hovedrestaurering 
1938 hånd i hånd med en gennemgribende fornyelse. 1899—1900 forsvandt de mange 
pulpiturer og »fuglebure«, og foruden orgelpulpituret fra 1864 er der nu kun et pulpitur 
med sammenstykket brystværn vestligt i nordre sideskib. Måske indeholder dette panel 
levninger af kirkens ældste menighedspulpitur fra 1593. Hvis det tidligere var inventa
ret, der dominerede arkitekturen, er det nu omvendt.

Bortset fra de nye stader — i lyst, blankt eg — og det mørkbejdsede korgitter står 
alt det ældre inventar med gamle, til tider meget jævne farver; men det er forhold, 
man er i færd med at råde bod på.

Alterbord, nyere, af store mursten, bestående af to nord-syd gående mure 
uden sidelukke og med dækplade af eg, alt dækket af tøjklædte træplader. 
Dets †forgængere omtales 1664 i forbindelse med opsætningen af Lorentz Jør
gensens altertavle. Da brød murmester Peter Falck den gamle mur bort, som 
alteret stod på; senere hedder det, at han murede bordet bedre ud og gjorde 
gevelft under, som tilforn var. Heller ikke da havde bordet sin oprindelige 
skikkelse, thi da kirkens egen gamle højaltertavle 1561 fjernedes fra det for 
at give plads for Esrumtavlen, blev det »muret op«7.

†Sidealterborde. I kirken blev de sidste sidealterborde nedbrudt 1560 i for
bindelse med korets nyindretning, i Oxes kapel først 1579 i forbindelse med 
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udvisning af stolestader her. — Onsdag efter Helligtrekonger 1560 havde fire 
mand en halv dags arbejde med »at bride altere af«131, og S. Annedag før jul 
samme år betaltes fire karle, som brøde »the allthere« ud nu sidst i kirken og 
førte grus ud i to dage7. — 12. april 1560 omtales det alter — muligvis læg- 
mandsalteret vest for korgitteret — hvorpå Esrumtavlen først anbragtes (jfr. 
p. 126)7. — I Oxes kapel nævnes 1579 opmuring af det vindue, som »Althere« 
blev udbrudte7. Sml. i øvrigt den historiske indledning p. 40 f.

Alterklæder. 1) (Fig. 38), givet 1738 af sognepræsten Peder Ørslefs svigerfor
ældre132, landsdommer over Lolland-Falster Hans Fischer og hustru Martha 
Brinch, hvis spejlmonogrammer samt årstallet ses på hver side af et krucifiks. 
Sølvbroderi på rødt damask, krucifiksfiguren med naturlig hudfarve, brunt 
hår og skæg; tornekrone, lændeklæde og Golgathahøj er grønbroderet. Ifølge 
inventariet o. 1780125 brugtes det på alteret ved de tre store højtider, nu ude af 
brug; opbevares i kisten i korets sydside. 2) 1958, håndvævet, gyldent, med 
Jesumonogram; på alteret.

Om de †alterklæder kan følgende uddrages af inventarier og regnskaber:
1) Af sort fløjl, nævnt i inventariet 157959 og måske identisk med det, der 

1631133 omtales som gammelt og ubrugeligt. 2) Af en grøn fløjls†korkåbe, der 
kom fra Esrum, skulle der ifølge inventariet 157959 laves et alterklæde; 17167 
synes det anvendt på alterbordet i sakristiet. 3) To små stykker sort fløjl at 
hænge på alteret, omtalt 157959, blev ifølge en senere tilføjelse til dette inven
tarium skænket hospitalet i Helsingør til et alterklæde. 4) Et ostindisk alter
klæde omtales i 1628-inventariet som foræret af en soldat ved navn Matias; 
det er muligvis identisk med det ubrugelige og fordærvede silkeklæde, der 
1631133 lå på bordet i sakristiet, og som endnu anvendtes dér 17167 og da be
skrives som et gammelt, silkesyet bordklæde [med] adskillige farver. 5) Af 
rødt fløjl, nævnt 1631133. 6) Af rødt, »blommet« fløjl med guld- og sølvsnore 
og frynser, omtalt i 1651-inventariet7 som skænket af [rådmand] Iver Peder
sen134, men i 1849-listen125 noteret som solgt. 7) Af rødt damask med silkefryn
ser, nævnt 17167; var solgt 1849125. 8) 175256 købtes lærred og kniplinger til 
et nyt alterklæde, måske det karmoisin damaskes med sølvbort og broderet 
krucifiks som i 1849-inventariet nævnes som solgt.

†Alterduge m.m. 157959 ejede kirken en dug besyet med silke, givet til alteret 
af Hans Nielsen [rådmand]. Samme år omtales et rødt fløjls »corporal« (klæde 
til kalk og oblatæske), som Frantz [Lauritzen] skriver [borgmester 1579] havde 
givet, men som senere foræredes til »doctor pouill superintendent« [Sjællands 
biskop Poul Madsen]. 1620 var der tre duge til alteret, hvortil kom to små duge 
(korporaler) at lægge på alteret under kalk og disk; endnu 174556 omtales en 
lille, broderet dug til at sætte kalken på. 1731125 var tilkommet en hvid alter
dug med rød silkestikning.
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Fig. 39. S. Olai kirke. Altertavle 1664, af Lorentz Jørgenssen, Holbæk (p. 122). L.L. 1964



Altertavle (fig. 39) af Lorentz Jørgensen, med reliefskåret årstal 1664 og op
stillet dette år i juli135 som afløser for den nedenfor omtalte »Esrumtavle«. Det 
mægtige billedskærerarbejde, der måler ca. 11½ m i højden og er »en etage« 
højere end den tilsvarende fra 1652 i Køge S. Nicolai kirke, er ifølge regn
skaberne udført af alterbygger og billedsnider Lorentz Jørgensen [fordansket 
af plattysk Jories] i Holbæk, en meget produktiv billedskærer, der antages at 
være elev af den fremragende Eckernførde-snider, Hans Gudewerth den yngre136.

Allerede 1662 er kirken begyndt at betale på tavlen; dette år opgiver tre 
poster på henholdsvis 30, 45 og 75 daler til billedskæreren. 1663 betaltes »den 
forfaldne termin«, 150 dlr., og samme beløb afdrager kirken de følgende syv 
år, sidste gang 1670, således at Lorentz Jørgensen ialt modtog 1350 dlr. for 
altertavlen.

16647 fik fire pligtskarle betaling i fem dage for at nedtage den gamle tavle 
(Esrumtavlen) og hjælpe den nye såvel som den gamle at opsætte. Maler Mathis 
Hessler fik 10 mk. for at »udhvidte« den nye altertavle (hvad der så menes 
med dette udtryk), gråmale alterfoden og for at male gardiner bagved.

Tavlen svarer i hovedtrækkene til den ældre i Køge og er som denne udpræ
get ornamentalt udformet, dog med bibeholdelse af de arkitektoniske grund
elementer; mens Køge har en lav, postamentagtig »attika« mellem storstykket 
og det gennembrudte topstykke med himmelfarten, er der i Helsingørtavlens 
attika indskudt et regulært storstykke med midt- og sidefelter mellem det lave 
postament og himmelfartstopstykket; den virker derfor slankere, mere opad
stræbende og festligere. Virkningen af de to søstertavler er helt forskellig: 
Køgetavlen står i mørk eg foran korets høje, slanke østvindue, Helsingørtavlen 
står med sin (sekundære) elfenbensagtige og gyldne staffering foran et blæn
det vindue. Herved får snitværkets overdådighed, billedtrængselen en ekstra 
understregning, mens Køgetavlen virker ved sin mørke, næsten kniplings- 
agtige silhouet.

I 19 relieffer, hvor de forreste apostle i storfeltets nadverscene er frifigurer, 
skildres Jesu liv fra Marie bebudelse til hans egen himmelfart; bebudelsen og 
barndomshistorien ses i postamentet, lidelseshistorien i storstykke og attika, 
mens topstykket rummer himmelfarten. Forbindelsen mellem det gamle og det 
nye testamente knyttes fra Adam og Eva gennem Moses over Johannes Døber 
til de fire evangelister; de første fire står som fristatuetter over storstykket, 
de sidste flankerer lidelseshistoriens sidste faser i attikafelterne.

Tavlens postament, der kun strækker sig under storstykkets midtfelt, mens 
vingerne når ud under sidefelterne, indeholder »Jesu fødsel«; postamentfrem- 
springene har relieffer af »bebudelsen« (mod nord) og »omskærelsen« (mod syd), 
overskygget af de store englehoveder under postamentgesimsen.

Storstykket, med brudt og svejet gavl, er opdelt i et nicheagtigt rum med 
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Fig. 40-41. S. Olai kirke. Altertavlen 1664. 40. »Bønnen i Gethsemane«. Sidefelt i storstykket (p. 123). 
41. »Opstandelsen«. Attika’ens storfelt (p. 123).

tavlens hovedfremstilling, »nadveren« (fig. 37), og herunder to postamentagtige 
felter med »indtoget i Jerusalem« og »fodtvætningen«; de to scener er adskilt 
af en ejendommelig pilaster, der skjuler sig bag et stort frugtbundt. Sidefelter
nes relieffer er, mod nord, »Judaskysset« over »bønnen i Gethsemane« (fig. 40), 
og i syd »Jesus for Herodes« og »for Pilatus«. Her findes også det reliefskårne: 
Anno 1664.

Som et topstykke til denne afdeling og samtidig postament for overbygnin
gen er der over en bred konsol en oval, kartoucheagtig ramme med »gravlæg- 
gelsen«, og på en konsol herover sidder en engel og holder gennembrudte, kro
nede skjolde med Frederik III.s og Sofie Amalies initialer. På de flankerende 
søjler med vinranker står småfigurer af syndens ophav, Adam og Eva, under 
store træer. De yderste søjler bærer over gesimsen kartoucher med »hudstryg
ningen« (mod nord) og »tornekroningen« (mod syd), og herover står statuetter 
af Moses og Johannes Døber, lidt større end Adam og Eva.

Attika’ens storstykke er noget mindre end det føromtalte, og i stedet for 
søjler står her frie figurer af evangelisterne (fig. 42) foran pilastre. Storfeltet 
indeholder »opstandelsen« (lig. 41), det nordre sidefelt »Pilatus’ håndvask« un
der »korsfæstelsen«, det søndre »korsbæringen« under »korsnedtagelsen«. Yderst 
på den brudte gesims står der spir med englehoved og viltert slyng, og imellem 
rejser topstykket sig med »himmelfarten« (fig. 43 og 45) i en virkningsfuld 
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Fig. 42-43. S. Olai kirke. Altertavlen 1664. 42. Evangelisten Johannes (p. 123). 43. Detalje fra
topstykket med »himmelfarten« (p. 123).

gennembrydning mellem apostlene på jorden og Kristus, der forsvinder i skyer 
og stråleglans. På toppen står tavlens største figur, en engel med udbredte vinger 
og i hænderne kalk og disk. I de smalle, stærkt fligede og gennembrudte vin
ger sidder engle med lidelsesredskaber.

Ligesom ved Køgetavlen og den tilsvarende i Kalundborg virker Helsingør- 
tavlen, som nævnt, først og fremmest ved sin opbygning, der er lettere og mere 
luftig end andre samtidige billedskæreres, Gudewerth den yngres iberegnet. 
Figurskæringerne og reliefferne er varierende i kvalitet, som man må vente i 
et arbejde af flere hænder, snart med udmærket karakteriserede ansigter snart 
meget jævn; det må dog understreges, at den sekundære staffering, som bidra
ger til at give tavlen som helhed dens festlige virkning, i høj grad forringer 
billedskærerarbejdet; det tykke guldlag tværer detaljerne, de finere furer og 
konturer ud, og for nogle af figurernes øjne — og dermed for hele fysiognomiet — 
er forgyldningen direkte ødelæggende. I tornekroningsscenen har Kristi ansigt 
mistet næsten alle enkeltheder, og i kaifas’ er udtrykket tydeligt forvansket. 
I de barokke altertavler gjaldt det ikke som ved de middelalderlige, at de 
først var færdige, når de havde fået deres staffering; Lorentz Jørgensen har 
skåret sine arbejder til at stå i blankt træ.

Selv om der, som nævnt, er udmærkede og markante træk i tavlens figur- 
skæring, kan Lorentz Jørgensen dog ikke måle sig med renæssancens og sin 
samtids bedste billedskærere som Hans Holst i Køge, Ejler og Abel Schrøder 
i Næstved, for ikke at tale om hans formodede læremester, Hans Gudewerth 
den yngre i Husum. En sammenligning mellem Helsingørtavlen — vistnok 
Jørgensens bedste — og en af Gudewerths store tavler, f.eks. Kappeln i Syd- 
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Fig. 44-45. S. Olai kirke. Altertavlen 1664. 44. Jesus i »nadveren, (p. 122). 45. Apostel i
»himmelfarten« (p. 123).

slesvig137 viser klart forskellen, fordi »nadveren«, »himmelfarten« og til dels 
Adam-Eva er skåret efter samme forlæg; især i personernes samspil i nadver
scenen står Gudewerth uendelig højt over Lorentz Jørgensen, hvis samtalende 
apostle ved jævnføringen reduceres til stive trædukker. Derimod bærer Lorentz 
Jørgensen prisen i tavlens rejsning. Gudewerths stortavler virker overlæssede 
og fortrykte ved siden af S. Olai. En nærmere sammenligning mellem Lorentz 
Jørgensen og Gudewerth vil først blive foretaget i den kunsthistoriske oversigt 
til DK. Holbæk amt; men det skal allerede nu siges, at den omstændighed, at 
begge var medlemmer af snedkerlavet i Husum, og at begge i nogen grad bruger 
samme forlæg, ikke behøver at betyde, at Lorentz Jørgensen har lært hos 
Gudewerth138.

Tavlens nuværende staffering er ifølge en gylden kursivindskrift på posta- 
mentfremspringenes sider fra 1755, da »denne Altertavles Forgylning og La- 
quering« bekostedes af »den welagtbare og welfornem(m)e Mand Sr. Hans Jen
sen Fredboe, Borger og Indvaaner her i Staden samt hans Dydædle Hustrue, 
Mad. Anne Malene Fredboe«. Ved samme lejlighed anskaffedes tøj til gardiner 
til tavlen53. Der er kun anvendt to hovedfarver ved stafferingen, en ganske 
lys, svagt grønlig som b u n d  på rammeværket og guld — i rigelig mængde — 
på figurer og ornamenter, hist og her laseret med lidt rødt. Hverken før eller 
siden synes tavlen at have været udsat for andet end konserverende behand
ling med tilhorende småreparationer139.

1734 blev der bag altertavlen anbragt et panel lukket med to døre, der havde 
knækkede fyldinger og udsavede trekantgavle, og på tavlens bagside opsattes 
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to små skabsdøre til rum i tavlens postament. De store dørfløje er nu fjernede, 
men det bevarede panel er på forsiden malet med samme farve som altertav
lens rammeværk, mens bagsiden står gråblå med blå lister og striber; her, bag 
postamentfeltet, er med sort kursiv malet: »Dette Gulf, bekledning og anstryg- 
ning er af et Gudsbarn til Guds ære bekostet Ao 1734, huorfor Gud velsigne 
ham og hans Familie.«

*Esrumtavlen (Holme-Olstrup tavlen, Holmegårdstavlen, nu i Nationalmu
seet)140 er en sengotisk fløj altertavle fra 1496; som ovenfor nævnt skænkedes 
den til S. Olai kirke, opstilledes her 1559 og tjente som højaltertavle, indtil 
den 1664 afløstes af Lorentz Jørgensens nuværende altertavle. Den vil blive 
nærmere behandlet under Esrum klosterkirke (Holbo hrd., Esbønderup sogn); 
nedenfor omtales dens skæbne fra udflytningen 1559 og videre.

I december 1559 agede bønderne tavlen fra Esrum til Helsingør, og Jørgen 
snedker selvanden fik betaling »for han tog samme tavle ned i Esrum og satte 
den op her i kirken igen« (jfr. indledningen p. 117). Langfredag [12. april] 1560 
betaltes Lucus snedker, »for han satte de alabaster tavler i foden på den tavle 
på alteret, som Herluf Trolle og fru Berethe gav til kirken« (jfr. p. 131). I alt 
fald 1561 stod tavlen på højalteret i koret7.

Samtidig med, at koret indskrænkedes et fag med korgitterets flytning 15797 
(p. 162), fik tavlen formentlig sin første »lutheranske« tilpasning. Da modtog 
Claus maler nemlig besked om at male bogstaverne på de to blade (yderfløjene). 
Hermed hentydes til de lange, latinske versalindskrifter, som nu i stærkt med
taget tilstand ses på de to fløje under endnu mere defekte malerier i røde kar- 
toucherammer øverst på indersiderne, mens bagsiderne overmaledes med en 
nu grumset vissengrøn farve. I sydfløjens kartoucheramme ses Moses knælende 
på en græsbevokset h ø j ;  i flagrende, rød kappe modtager han lovens tavler 
(med hebraiske bogstaver) fra et strålende lys over skyformationer. Fra lysskæ
ret udgår basuner, trompeter og krumhorn. Under rammen en underskrift med 
sort antikva på hvid bund: Decalos p..cepta, Exod. XX (2. Mosebog kap. 
20,2 ff.) og herunder, på latin, Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af 
Ægypten etc. samt de 10 bud.

Nordfløjens maleri er næsten fuldstændig afskallet; kun den nedre rest af 
en kjortelklædt, knælende person er levnet, og af underskriften kun . . .ifixi. 
Af den for største delen afskallede skrift fremgår, at nadverordene har været 
malet her. — 1582 formalede og overstrøg Claus maler tavlen. 1621 eftergik 
Cort snedker den, hvor det behøvedes. At man fastholdt op- og tillukning af 
tavlen til bestemte tider, fremgår af, at Cort snedker, ligeledes 1621, måtte 
nedtage og fly den ene alterdør, fordi den ikke kunne lukkes7.

Endnu en ændring foretoges ved tavlen, mens den stod på højalteret i S. Olai, 
idet tavlens stifter eller donator, den knælende, skægløse og kronragede abbed 
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Peder af Esrum, omskabtes til en lu
theransk præst ved tilføjelse af paryk, 
fipskæg og pibekrave (fig. 46). Paryk 
og pibekrave svarer til dem på de store 
præstemalerier (se disse) af David 
Christensen (†1658) og især til Peder 
Nielsen (†1659); denne »forbedring« 
kan derfor sættes til årene omkring 
eller efter 1650.

Da kirken 1664 fik sin nuværende 
altertavle, opsattes Esrumtavlen ved 
en væg på et par trækonsoller, og Ma
this Hessler fik 6 mk. for at male blå 
gardiner på væggen bag den og for de 
forgyldte bogstaver derunder7. Vist
nok i første halvdel af 1700'rne141 solg
tes den til Holme-Olstrup kirke (DK. 
Præstø p. 736), hvor den atter tjente 
som altertavle, indtil den også her 
kasseredes, o. 1863; på dette tidspunkt 
splittedes inderfløjenes statuetter af 
apostle og helgener: fire figurer skæn- 
kedes til Rislev (DK. Præstø p. 645 
med fig. 5), hvor de opsattes på den 
nygotiske prædikestol, otte havnede 
på Gisselfeld, hvis senere ejer, lens
greve J. C. S. Danneskiold-Samsøe, 
1948 skænkede dem til Nationalmu
seet. Her er de opstillet i en til for
målet udfort predella under en sen
gotisk altertavle fra Fåborg (Mus. nr. 
D 13573—13580). Esrumtavlens egen 
predella eksisterer ikke mere; den er

L. L. 1964

Fig. 46. S. Olai kirke. Fra *»Esrumtavlen« (i Na
tionalmuseet). Relief med abbed Peder forvandlet 

til en lutheransk præst (p. 127).

vel forsvundet under een af de mange flytninger, til dels ødelagt ved indsæt
telsen og udtagningen af de to alabastaltertavler.

†Høj altertavle. 15617 bar otte dragere den tavle hen i klostret, som stod på 
højalteret. Dens udseende og alder er ukendt; hovedfremstillingen har for
mentlig været S. Olav131. Tavlen afløstes af Esrumtavlen.

To små, men fornemme, nederlandske husaltertavler142 (fig. 47—48) med ala- 
bastrelieffer og raffineret staffering i skrabeteknik, næppe meget ældre end 
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Fig. 47. S. Olai kirke. Nederlandsk husaltertavle med alabastrelieffer, skænket o. 1560 af Herluf Trolle
og Birgitte Giøe. Nordre tavle (p. 127).
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Fig. 48. S. Olai kirke. Nederlandsk husaltertavle med alabastrelieffer, skænket o. 1560 af Herluf Trolle
og Birgitte Giøe. Søndre tavle (p. 127).

9
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1560 og vistnok dette år skænket kirken af Herluf Trolle og Birgitte Giøe, 
hænger i yngre fløj skabe på hver side af Lorentz Jørgensens store højaltertavle.

De to tavler, der måler henholdsvis 108x72 og 135x90 cm, viser såvel i 
opbygning som i enkeltheder og motivvalg (akantus, hermer, romerske solda
ter, fauner, putti) den italienske højrenæssance, som denne på dette tidspunkt 
udformedes i Nederlandene, nærmere bestemt Antwerpen. Typisk for tavlernes 
opstalt er de smalle, akantusbræmmede storvinger, der bliver et fast træk i de 
hjemlige tavler før o. 1590, da vor høj renæssance tager sin begyndelse.

Tavlerne består af en træ-opbygning med postament, storstykke, gesims og 
topstykke (oprindelig kronet af en svejet trekantgavl) udsmykket med alabast- 
skulptur: stor- og topstykkernes bibelske relieffer, storfeltets flankerende her
mer, en mandlig og kvindelig, samt de fritstående småbørn på gesimsen.

Reliefferne i storfelterne forestiller, i nordtavlen, kongernes tilbedelse, i den 
søndre Golgatha med Kristus på korset mellem røverne. I det første er tid
ligere perioders ruin eller det »gotiske« interiør afløst af renæssancearkitektur — 
med Josef stående på en lav balkon under en baldakin. I øvrigt afviger ikono
grafien ikke meget fra ældre fremstillinger — Marias krone er en genopliv
ning af romansk og unggotisk manér — ikke engang ved indførelsen af hun
den i forgrunden; dyr og drôlerier var almindelige allerede i sengotiske tavler. 
Også Golgatha-scenen betegner kun et lille skridt fremad på udviklingens vej; 
mængden ved korsenes fod er mere summarisk end i ældre tid, og træk som 
den pegende høvedsmand, den blinde Longinus’ helbredelse m.m. er udeladt, 
men soldaternes strid om Jesu kjortel er bibeholdt. Skønt Maria-gruppen sva
rer til 1400-tallets fremstillinger, er det værd at lægge mærke til, at Maria ikke 
segner i kvide og smerte. Hun bærer sin sorg stående og behersket som en ro- 
merinde. Denne fremstilling bliver herefter den normale. — Topstykkernes re
lieffer gengiver varierede fremstillinger af Gud fader i skyer med verdenskug- 
len (jfr. den tilsvarende tavle i Kettrup kirkes højaltertavle, DK. Tisted p. 
122 fig. 3—4). Af de fire putti bærer een en vindrueklase, en anden et kranium. 
De gennembrudte, spinkle spiraler på topstykkets sider løber på nordtavlen 
ud i fantasihoveder, på sydtavlen omslutter de fauner (jfr. Kettrup).

Tavlerne er restaureret engang efter 1912, ved hvilken lejlighed kvindeher
mens hoved med tilhørende kapitæl fornyedes; topkuglen har (på uvisst tids
punkt) erstattet en oprindelig gavl. Ved denne istandsættelse, om hvilken der 
intet skriftligt foreligger, er stafferingen vel også hist og her blevet opfrisket; 
men den står dog i det store og hele med de oprindelige farver og de elegante 
akantusranker, gyldne på mørkblå, nu næsten sort grund. Disse ranker er, som 
nævnt, udført i skrabeteknik: først blev kridtgrunden lagt med guld, som 
blev overmalet med bjergblåt eller smalte, dernæst frembragtes ornamenterne 
ved bortskrabning af den blå farve. I øvrigt er tavlerne forgyldte.
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Det har utvivlsomt været en meget kostbar gave, Herluf Trolle og hans 
hustru med disse tavler skænkede kirken — og en gave efter allersidste mode. 
Om tavlerne har været bestilt, eller om donatorerne har købt dem af en af de 
utallige handlende skippere i Øresundsstaden, ved vi ikke; men anskaffelsen af 
dem viser den nære og hurtige kontakt med det største nordeuropæiske kunst- 
centrum, hvorfra ægteparret også har anskaffet en tilsvarende tavle fra 1560, 
sikkert deres egen husaltertavle, med »den hellige familie« og på fløjdørene 
malede portrætter af mand og hustru knælende. Nu i Nationalmuseet.

Om tavlernes historie følgende143 : 1560 fik Lucus snedker 8 sk. for at sætte 
dem ind i foden på den tavle på alteret, dvs. i (den nu forsvundne) predella 
på Esrumtavlen, der året i forvejen var opstillet i kirken (p. 126). Da denne 
1664 fjernedes fra alteret og stilledes til side, blev husaltertavlerne udtaget og 
anbragt på deres nuværende pladser. Emanuel snedker fik da 6 dlr. for at 
lave to »huse« til dem, og en pligtskarl betaltes for at holde husene, mens de 
blev indhugget i muren. Skabene blev anstrøget med forgyldning af Mathis 
Hessler, en staffering der senere er overmalet eller opfrisket7. Skabene er nu 
grønne, lågerne udvendig med røde fyldinger, indvendig med grå fyldinger og 
rødt rammeværk oplivet af gyldne, nu stærkt blegede C-bøjleornamenter. Ud- 
svejfet, grønt topstykke med gyldent, spinkelt akantusslyng. Oprindelige buk
kehorns gangjern.

Endnu 1840144 iagttoges den fra katolsk tid bevarede skik at lukke alter
skabsdørene op ved festdage, mens de stod lukkede til hverdag. Boesen omta
ler (p. 102 f.) skikken 1757, og en engelsk rejsende fandt 1824 tavlerne under 
»lock and key«145.

*Sidealtertavle (fig. 49—56). Den såkaldte Niniantavle — S. Nynia (Ninia- 
nus) regnes for Skotlands apostel146 —, der 1821 indlemmedes i det senere Na
tionalmuseums samlinger, stammer fra 1500’rnes første fjerdedel og er udført 
i et tysk værksted. Oprindelig hørte den til den helsingørske skottekolonis 
alter for S. Andreas og S. Ninian, hvis første plads ikke kendes; måske har det 
stået i søndre sideskib (jfr. foran p.41).

Altertavlen består af et ca. 172 cm højt, 126 cm bredt og 18 cm dybt skab 
med relieffigurer samt to par bevægelige fløje med malerier — de to fra første 
færd forkert ophængt, jfr. nedenfor —, er altså et såkaldet pentaptych. Ska
bet, hvis bagklædning er sammensat af fem bagpå råt tilhuggede planker147, 
notet ind i rammestykkerne, der på vanlig vis er zinket sammen på gering i 
forkanten, har skråkantet sålbænkprofil, mens de tre øvrige rammestykker er 
profileret med bred platte uden for karnis. Fløjene er samlet af to eller tre 
planker; rammeværkets vandrette led er her tappet ind i de lodrette stykker 
og fornaglet. Profilen er bred platte, karnis og underskåret skråkant.

Træet er overalt velbevaret og billedskærerarbejdet omhyggeligt, hvad en- 
*9
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Fig. 49-50. S. Olai kirke. *Niniantavlen. Skema. 49. Nuværende stilling. 50. Rigtige stilling (efter 
George Hay). A. Midtskab med de tre relieffigurer. B-C: S. Johannes og S. Barbara. H-I: S. Morten 
og S. Erasmus. D-G: De otte billeder fra Ninianslegenden. D foroven: Ninian afvises, forneden: 
tyredoden. E foroven: Ninian modtages, forneden: opvækkelsen fra doden. F foroven: Ninian vies til 
biskop, forneden: Ninian uddeler almisser. G foroven: Ninian hos forbryderne, forneden: Ninian 

gravlægges (p. 134).

keltheder som øjenbehandling, negle etc. vidner om. Også stafferingen, såvel 
af skabets baggrund — med ret groft udført mønstring i kridtgrunden — som 
på relieffigurerne samt malerierne på fløjene må siges at være velbevaret, især 
efter at tavlen 1964 har været underkastet en omhyggelig konservering i Na
tionalmuseets atelier (ved Verner Thomsen).

Da tavlen for små 150 år siden indkom til museet, underkastedes den, der 
(som protokollen siger) var meget beskadiget, en istandsættelse; men der har, 
hvad figurer og fløj malerier angår, kun været tale om overmaling i ringere ud
strækning samt påførelse af et fernis- eller laklag; thi en undersøgelse ved 
kvartslys godtgør, at i alt fald på malerierne er alle vitale dele urørte.

Reliefferne. I midtskabet (fig. 51), der inden for de lodrette rammestykker 
har to snoede søjler, som bærer en stængel- og bladværksbaldakin, står — på 
et fælles, 19 cm højt fodstykke — en 144 cm høj relieffigur af Skotlands apostel 
flankeret af apostlene Jakob den ældre og Andreas, henholdsvis 121 og 119 
cm høje. Figurerne, der er usædvanlig flade — knap 12 cm i fremspring — er 
fra skuldrene og nedefter bagtil hulede med et godt 4 cm bredt huljern; træet 
er tætvokset, meget ujævnt og ikke knastfrit. Alle tre figurer har stærkt kan
tede og furede ansigter, især Jakob; hans højre hånd med pilgrimsstaven 
mangler nu. Andreas’ kors, som han holder sideværts i venstre hånd, samt 
overdelen af Ninians bispestav er oprindelige.

I baggrundsglorierne læses de tre helgeners navne med gotiske versaler: 
»Santvs Ni(n)ianvs« (med forkortelsesstreg over de to i’er), i Jakobs glorie er 
kun »Santvs« bevaret, mens man over Andreas læser: »Santv[s] Andr(e)as«. 
Også på dragternes bræmmer er figurerne kendetegnet ved deres navne.

Ninian er iført en gylden, i kridtgrunden mønstret korkåbe (pluviale) med 
oprindelig mørkblåt, nu helt sort foer. Langs kåbens kant er indsat små træ
tappe med et kuglerundt hoved af plastisk masse, mens bræmmen indvendig 
kantes af en tovstav. I selve bræmmen og på tværbåndet over brystet står 
med glatte versaler på trambuleret baggrund: »Sant ninianvs bitte«, hvor det 
sidste ord næppe kan opfattes som andet end det tyske bitte [für uns]; hermed 
skulle »stafmalerens« nationalitet være fastslået. Under korkåben ses et med 
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Hg. 51. S. Olai kirke. *Sidealtertavle. Skotternes altertavle (i Nationalmuseet), horende til S. Ninians 
alter, med opslåede inderfløje (malerier af S. Johannes og S. Morten), der er forkert placeret, jfr. 

fig. 49—50).

malet mønster prydet klædningsstykke, der — trods sin ringe længde — vel 
skal forestille dalmatica (der, som fløjenes bispebilleder viser, skal være halv
lang, have ærmer og forneden ende i frynser). Over korkåbens tværbånd stik
ker den nu sortmalede messesærk (alba) frem; den burde komme til syne ved 
fødderne, men det her synlige stykke er nu brunmønstret på gulnet hvid grund. 
På den fremstikkende fod har bispen en nærmest rundsnudet sko; i de purpur- 
farvede handskers håndflade er malet et i en tornekrone indfattet Georgskors; 
lingrene smykkes med (malede) guldringe. I den mørkeblå mitras ophøjede 
bånd snor en tidselranke sig om en stav, og på hver side af det lodrette bånd 
ses to svævende engle. Af de påsatte rosetter er kun een bevaret, af bly. Ven- 
stre hånd fatter om bispestaven, hvis grenværk svarer til skabsbaldakinens. 
Ansigtets farve er naturlig (under laklaget) med ret lys hudfarve og røde kin
der samt et sortagtigt skær på den glatbarberede hage, øjnene lysbrune.

Både Jakob og Andreas har gyldne kapper, hvis eneste mønstre dannes af 
en til bispekåbens svarende bogstavbræmme, Jakobs med: »Santvs Iacob santvs 
santvs Iacobvs«, Andreas’ med »Andrea[s]«. Begges underdragter består af et 
påklæbet »tapet« (fig. 54), der er mønstret i gult, sort eller blåt med spinkle, 
ophøjede kanter og skråskravering. Jakob har brune, Andreas gråblå øjne. 
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I sokkelens smalfelt gentages atter de tre helgennavne, denne gang med 
gyldne minuskler på rød b u n d :  »S(anctus) iacobvs, S(anctvs) ninianvs, S(anc- 
tus) andreas«. På hver side af navnene er der to ens, malede bomærkeskjolde148.

Fløj malerierne. Som nævnt er der malerier på alle fire fløje, både på for- og 
bagsiderne, dels fire legemsstore helgener, dels otte scener af S.Ninians legende, 
men både rækkefølgen af disse sidste og storfigurernes stilling frembyder visse 
ejendommeligheder. Når tavlen er helt lukket, ser man billederne af Barbara 
(mod nord) og Erasmus (mod syd); men mod al sædvane ser Barbara ud af 
tavlen og vender ryggen til Erasmus (fig. 53). Det samme er tilfældet med 
Johannes og S. Morten (fig. 51), der i altertavlens festdagsstilling flankerer det 
nu synlige midtskab med de tre relieffigurer; her ser Johannes rigtigt ind mod 
midtskabet, mens S. Morten vender ryggen til. Det er tydeligt, at der må være 
sket en ombytning af fløjene; hvis man, som allerede George Hay har påpeget, 
ombytter den ydre nordre fløj med den indre søndre, kommer ikke blot de ma
lede storfigurer til at se ind imod midtskabet eller mod hinanden, ligesom gulv
niveau etc. kommer til at harmonere, men der kommer også en fornuftig række
følge frem i de otte Ninianske genrebilleder.

Den nuværende placering er imidlertid oprindelig. Fløjene har aldrig siddet 
anderledes, og med de nuværende (originale) hængsler kan de heller ikke sidde 
på anden måde; der er ikke spor efter andre hængsler eller andet, der tyder 
på, at fløjene er blevet ombyttet under en af tavlens mange omflytninger, hvor
til kommer, at der er oprindelige farver på kanterne. Der er da sket det (som 
man også kan konstatere i kvaderkirkers portaler, hvis bestanddele ikke er 
tilvirket på stedet), at de enkelte dele er ankommet til kirken hver for sig — 
og er blevet sat forkert sammen af en lokal håndværker.

De enkelte maleriers placering er angivet på lig. 49—50. De fire store hel
genskikkelser, alle med rester af gyldne stjerneglorier, er afbildet stående på 
et flisegulv og med en skulderhøj kvadermur som baggrund; over denne for
toner den blå himmel sig, mørkere og mørkere i højden. Som prøve på farve- 
anvendelsen skal S. Morten og S. Erasmus nærmere beskrives: Den første er 
iført vissengrønt slag med purpurfarvet foer og mønstrede, gule kanter. Dal- 
matikaens mønster er zinnoberrødt på gult, mitraen blålig med gyldne bånd. 
Han rækker den byldebefængte tigger, som er i hvidgul, rødbrunt skygget dragt, 
en korsmærket mønt. S. Erasmi slag er teglstensrødt med sart blågrønt foer; 
hvid alba og vissengrøn, blå, næsten sort mitra med rødt mellem spidserne. 
Ninianlegendens otte scener på yderfløjenes indersider og på inderfløjenes yder
sider skal, når fløjene tænkes anbragt i den oprindelig tilsigtede orden, »læses« 
tværs over, begyndende med øverste række. De forestiller: 1) (Fig. 55 a) den 
unge, pilgrimsklædte Ninian nægtes gæstfrihed på et slot, hvis narreskikkelser 
og kandebærende tjener vidner om beboernes verdslige sindelag, ligesom de 
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Fig. 52-54. S. Olai kirke. *Niniantavlen. 52-53. Fløjmalerier af S. Barbara og S. Erasmus (p. 134). 
54. Detalje af S. Jacobs underdragt af mønstret »tapet« (p. 133).

tilgitrede vinduer og træstubbene med de sylespidse kviste giver gårdinteriøret 
et lidet indbydende udseende. 2) (Fig. 55 b) pilgrimmen Ninian modtages på et 
andet, venligt udseende slot af to rigt klædte personer; fire andre ses inden for 
portalen. Bjerglandskab med højt hus i baggrunden. 3) (Fig. 56 a) Ninian vies 
til biskop af pave Siricius, der assisteres af en kardinal og to biskopper. Kirke
interiør med tofløj et altertavle, hvis hovedfremstilling er Maria med barnet. 
Overalt, hvor Ninian optræder med bispehue, har han haft en nu næsten for
svundet stjerneglorie. 4) (Fig. 56b) Ninian besøger forbrydere; tre i forreste 
række sidder i en gabestok, de to med lænkede jernringe om halsen; bagved 
andre tre, af hvilke den midterste har hænderne i stokken, mens den nærmeste, 
med foldede hænder, har halsring i lænke; bag bispen står hans tjener med 
bispestaven.

I nederste række: 5—6) (Fig. 55 c—d) tre mænd stanges til døde af tyre, men 
Ninian opvækker og helbreder dem. Ifølge Ninians legende prøvede nogle tyve 
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Fig. 55 a-d. S. Olai kirke. *Niniantavlen. Fløjmalerier. Fire scener af S. Ninians legende (jfr. fig. δO), 
øverst, a-b:Ninian afvises og modtages, nederst, c-d: tyredøden og opvækkelsen (p. 134).
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Fig. 56 a-d. S. Olai kirke. *Niniantavlen. Fløjmalerier. Fire scener af S. Ninians legende (jfr. fig. 50), 
øverst, a-b: Ninian vies til biskop og hans besog hos forbryderne, nederst, c-d: Ninian uddeler almisser

og hans gravlæggelse (p. 135).
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Fig. 57-58. S. Olai kirke. 57. Svgekalk nr. 1, skænket 1650 (p. 142). 58. Alterkalk nr. 1, skænket 1680 
(p. 140).

en nat at stjæle noget kvæg, som Ninian havde stillet under Guds beskyttelse. 
Tyvenes anfører blev stanget ihjel, men vaktes til live af Ninian. 7) (Fig. 56 c) 
Ninian giver almisse til en byldebefængt tigger; bag ham en anden, ligeledes 
spedalsk; en tredie i gruppen bærer en pilgrimshat som relieffiguren af Jakob 
den ældre og med de samme tegn. 8) (Fig. 56 d) Ninians gravlæggelse i et kirke
rum med altertavle svarende til nr. 3.

Den øvre billedrække skilles fra den nedre af et ca. 8 cm bredt, gyldent bælte 
med påmalet rankeslyng i sort, hvidt og neapelgult.

Malerierne er udført på et ret tyndt kridtlag, der enkelte steder er svagt 
riflet i overfladen; såvel fordybede linjer som den på kridtgrunden malede 
skitses tynde, mørke linjer skimtes flere steder gennem de efterhånden mere 
og mere laserende farvelag; men de er ingenlunde slavisk fulgt.

De efter tidens sædvane sirligt og minutiøst udførte malerier hæver sig ikke 
over gennemsnittet. Der er tale om typisk værkstedsarbejde; flere hænder har 
været i virksomhed, uden at det er muligt at udpege een maler som mester 
for den skikkelse, det billede eller den fløj. Det kniber med at få drejet næsen 
i samme retning som ansigtet, så snart der er tale om profilmalerier, som i det 
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Fig. 59-60. S. Olai kirke. 59. Sygekalk nr. 2 (p. 143). 60. Sygekalk nr. 3, 1777 (p. 143).

hele volder malerne besvær (se f.eks. Ninians fortegnede ansigtsform i grav- 
læggelsesscenen); hænderne er ofte gummiagtige, og karakteriserende ansigts
udtryk har værkstedet slet ikke givet sig i kast med. Malemæssigt set står tav
len derfor på et stadium, som er en generation ældre end billedskærerarbejdet, 
der i alt fald hos Jakob og Andreas har tilstræbt en viss realisme.

Om altertavlens skæbne efter reformationens nedbrydning af sidealtrene 
haves først en oplysning i H. C. Rosendahls beskrivelse20C; her hedder det: 
24. december 1740 blev det gamle katolske alter, som længe havde været pla
ceret over bordet eller skabet i sakristiet på det sted, hvor nu hr. Aagaards 
portræt findes, flyttet »og fast naglet i bemeldte Capelle [Oxes kapel] paa den 
bageste Veg for Gangen [nordre sideskib?]«. 1808 berettede præsten til Oldsags- 
kommissionen, at han havde ladet alteret lukke og forsegle »for at hindre fleere 
Ødelæggelser paa det, af hvilke det har lidt en Deel«. Af korrespondancen ved
rørende tavlens overflytning til museet i København kan nævnes et brev fra 
biskop Fr. Münter af 18. dec. 1819 til den kgl. Commission for Oldsagers Opbe
varing, hvori biskoppen bemærker, at han har skrevet til S. Olai kirke, der 
ikke lægger sig i vejen for »Indsendelse af den i en Sidegang . . . opbevarede 
Altertavle«. Værgen vil få ordre til at »besørge samme ved Skibsfartens Aab- 
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Fig. 61-62. S. Olai kirke. Detaljer af sygekalk nr. 1, skænket 1650 (jfr. fig. 57). 61. Plade under bunden 
med givernavne etc. samt guldsmedestempler (p. 142). 62. Fodtunge’med relief [af Jesus ved søjlen 

(p. 142).

ning i næstkommende Foraar.« Ved ankomsten til København anbragtes tav
len, efter istandsættelse, på Trinitatis kirkes loft149.

†Sidealtertavle(r). Påskeaften 1560 fik syv karle betaling for at bære »the 
belede aff kapelen« bort i »helle gestess« [Helligåndshuset] sammen med stolene 
bag »koret«; det kan ikke med sikkerhed siges, om »the belede« er en- eller 
flertal131.

Altersølv. 1) Altersæt skænket 1680: kalk, disk, ske, oblatæske og vinkande. 
Alterkalk (fig. 58) af almindelig barokform. Den sekstungede fod har på vulsten 
drevne akantusblade og herover seks flade tunger, der mødes under knoppen, 
som smykkes af seks støbte barnehoveder og drevne blade. Nyere bæger. 25 
cm høj, forgyldt. På de fire fodtunger graveret indskrift med versaler og skøn- 
skriftsbogstaver: »Den Aller Høgeste Gvd Til Ere Hans Kiercke til Bepryedelse 
Och Chrestene Mennesrer (!) / Til Nytte, Sahlig Heds Brug Hafver Iohan 
Kiervrt Med Sin Hustru Ingebore Claus Daater Busck / Gifuet Kalck Och 
Disk Til S. Ollai Kiercke I Helsingør Udi De Hederlige Och Høylerde Mens 
M. Gerdt Schomack Sogneprest Och / Provest H. Niels Hansen Monck Och H. 
Hans Hansen Ferø Gvds Ordes Medtienere Her samesteds Anno 1680. D. G. F.« 
I de to sidste tunger graverede våbner hvorunder: »Soli Deo Gloria«; hans: 
med blomst, hjelmtegnet en kvinde med bind for øjnene og blomst i hånden, 
hendes: en vædder, hjelmtegnet en vædder mellem vesselhorn. Ifølge inven
tariet 1714125 angaves vægten (med disken) til 74 lod. En tilhørende sølvske til 
at tage urenligheder af vinen med, 19 cm lang, med stilket skaft og hullet laf 
vejer ½ lod. Den 1680 skænkede disk omlavedes 1773 og forstørredes fra 8½ 
til 12 lod af Andreas Lindberg, Helsingør56. Glat, forgyldt, stemplet A L B 
(Boje 1683).
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Fig. 63-64. S. Olai kirke. 63. Vinkande skænket 1680 (p. 141). 64. Dåbskande skænket 1756 (p. 164). 

Oblatæske, oval, på fire fladtrykte kuglefødder, 16 cm lang, 12,5 cm bred og 
8,5 cm høj, med bølgelister på kanterne. I låget, der kan lukkes med en lille 
krog, et drevet relief af nadveren. Under bunden graveret versalindskrift: 
»Mag. Iohannes Braem Rector Scholæ Helsingorensis. 1680« omkring et våben
skjold, tværdelt og øvre felt lodret delt. I 1. tre laurbærtræer, i 2. tre pile
træer, i 3. en halvfisk. Æskens sider er punslede, profilerne forgyldte, Vægten 
angaves 1714125 til 43 lod.

Vinkande (fig. 63). R u n d ,  profileret fod, pæreformet korpus med bøjlehank, 
der foroven smykkes af støbt englehoved, og næbtud; gækken er en støbt vin
drueklase. 31 cm høj. På korpus graveret to engle, der holder et draperi med 
versaler og skønskriftsbogstaver: »Er Denne Kande Til Sant Olai Kierkes Hel
lige Altars Brvg Af Det Store Borger Compag(ni) Foræret Oc Wed Raadm. 
David Patersen (!) Oldermand Oc Bisiddere Iohan Arelts Willum Faren Hvsen 
Iørgen Engelov Bendix Jensen Jvst Nielsen Christen Brodersen Oc Peder Hen- 
richsen Samt Alle Compagniets Brødre Som Den Bekosted Hafver Ofverlevered 
In Maio 1680«. Forgyldt indvendig samt på enkelte profilled. På fodpladen to 
ens mesterstempler C H (Bøje 1665) for Caspar Hoffmeier, Helsingør; under 
bunden graveret: »92 Lodt«, i ældre inventarier dog angivet til 88 lod125.
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2) Moderne altersæt bestående af kalk og 
disk, den første med Københavns bystempel 
1918 og mesterstempel for Louis Lund.

Berettelsessæt. 1) *Kalk (fig. 57), disk og 
vinflaske (fig. 65) med oblatgemme, skænket 
1650 af Madtz Mortensen [Rosenvinge, tol
der] og Chatrine Christophers daater, udført 
af Helsingør-guldsmeden Jacob Otter eller 
Otto, der har leveret tilsvarende arbejder 
til S. Marie 1641 og Tikøb (Lynge-Kronborg) 
1654. Kalken, 18 cm høj, forgyldt, har seks- 
passig fod fra o. 1600, hvis standkant smyk
kes af rude vekslende med tre lodrette stave; 
resten af kalken er barok. På fodtungerne 
fastloddet støbte relieffer ganske svarende 
til S. Marie kalk: Kristus på korset mellem 
Maria og Johannes, bønnen i Gethsemane 
samt fire halvfigurer: 1) Kristus ved søjlen 
(fig. 62), 2) med svøbe (?), 3) med torne
krone og »scepter« og 4) korsbærende. Rund, 
fladtrykt knop med seks støbte englehove- 
der hvorimellem påloddede volutbøjler med 
akantusblade og hoved foroven. Svært, seks- 

passigt, punslet bæger hvorpå graveret følgende strofe med kursiv langs 
mundingen: »Iesu spes poenitentibus, quam pius es petentibus, quam bonus 
te quærentibus, / sed quid inuenientibus! Qui te gustant esuriunt, Qui bibunt 
adhuc sitiunt, / Desiderare nesciunt nisi Iesum quem diligunt. Iesu decus 
angelicum, / In aure dulce canticum, in ore mel mirificum, in corde nectar 
calicum, / Iesu mi bone, sentiam amoris fui copiam, da mihi per præsentiam 
Tuam uidere gloriam. Anno 1650«. (»Jesus, de angrendes håb, hvor nådig er du 
mod de bedende, hvor god mod dem, der søger dig, men hvad for dem, der 
finder dig! De som smager dig, hungrer, de som drikker, tørster endnu. De ved 
ikke, hvem de længes efter, hvis ikke Jesus, som de elsker. Jesus englepryd, 
blide sang i øret, herlig honningsmag i mund, kalkens nektar i hjertet. Jesus, min 
kære, lad mig føle din kærligheds fylde, giv mig ved din nærværelse at se din 
højhed«). Under bunden indsat en plade (fig. 61) med givernavne, våbner og 
årstal samt Helsingørs bymærke og mesterstempel i o 27150 (Bøje 1662). Den 
tilhørende, ligeledes svære, sekspassige disk har samme årstal, givernavne og 
stempler på randen. Pæreformet vinflaske, 13 cm høj, med skruelåg, der for
oven og ved siderne har tre øskener til en kæde. Oblatgemme i den cirkulære 

N. E.1963

Fig. 65. S. Olai kirke. Vinflaske til syge
sæt nr. 1, skænket 1650 (p. 142).



111 S .  O L A I  K I R K E .  H E L S I N G Ø R  D O M K I R K E 143

fod. På korpus graveret oven
nævnte givernavne og våbner og 
under bunden samme stempler 
som på kalk og disk. I inventari
erne 1714125 og 174556 omtales 
sættet som et sygesæt, kalk og 
disk på 64 lod, vinflaske med 
oblatgemme på 25 lod, hos sog
nepræsten. Nu i den midlertidige 
kirke i Gurrevejens skole.

2) O. 1700. Kalken (fig. 59), 20 
cm høj, forgyldt, har sekstunget, 
profileret fod, cylinderskaft med 
midtdelt, fladtrykt knop, der på 
over- og undersiden har drevne 
tunger; bægeret smykkes forne
den af seks hjerteformede bæger
blade. Under foden og fæstnet til 
denne med to kroge findes en 
sekstunget oblatdåse med skrue
låg. Glat, forgyldt disk med gra
veret cirkelkors på randen. Synes 
l’ørst omtalt i inventariet 1812125.

3) 1777. Forgyldt kalk (fig. 60) i Louis Seize, 16,5 cm høj, med båndomvundet 
laurbærkrans om den cirkulære fod, der har småblade ved overgangen lil det 
indknebne skaftled; kugleformet, lidt fladtrykt guirlandeprydet knop og lavt 
bæger. Under foden stemplet med mestermærket, Lyngsøe, jfr. ndf. (Bøje 
1691), månedsmærke, stenbukken [21. dec.—21. jan.], Københavns bystempel 
[17]77151 og stadsguardeinens mærke, F i oval, med halv guirlande og herunder 
77, muligvis for Frederik Fabricius (Bøje p. 13), tilknyttet faderen fra 1767. 
Forgyldt, ret dyb disk, med båndomvundet laurbærkrans på randen. Under 
bunden to ens mesterstempler (Bøje 1691). Ifølge inventariet 1777125 omgjort 
dette år af Jørgen Petersen Lyngsøe, Helsingør, af et †sygesæt bestående af 
kalk, disk, vinflaske og oblatæske på ialt 56 lod, der var repareret 1656152. 
Domprovstens hjemmesæt.

4) *Syge-oblatæske, fra o. 1700, sekskantet, 4,6 cm lang, 3,8 cm bred og 1,8 
høj, med tre tulipaner graveret på låget. Deponeret i Vestervang kirke.

†Altersølv. Om kirkens forhen så rige samling af altersølv, især fra katolsk 
tid, kan oplyses en del, uden at det dog er muligt at følge de enkelte genstan
des historie nøjere.

N.E. 1963

Fig. 66. S. Olai kirke. Alterbog 1688, skænket 1689 
(p. 146).
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†Kalke og diske. 1—2) Om alterkalke tilhørende S. Ursulas og Hellig Legems 
altre, se p. 41, nr. 6 og 10. 3) En kalk og disk på i alt 32 lod, »som her til dags 
har været brugt i kirken«, solgtes 1573/74 til Morten guldsmed i Køge [ikke 
hos Bøje] for 72 mk.7. 4) Samme år købtes for 115 mk. af Jacob Hansen og 
Jørgen Mahr, fattighospitalets forstandere, een af de kalke med disk på 46 lod, 
som fandtes efter salig Karine Rasmussen153, og som havde tilhørt »de fordum 
afgangne brødre i S. Anne kloster«. Repareret af Lauritz guldsmed7 [nok Lau
ritz Jacobsen, Helsingør, Bøje p. 234]. Måske identisk med det altersæt, der 
blev stjålet 1598 fra sakristiet og atter repareret 1601 af Jacob guldsmed7.
5) 1603 26. nov. blev en forgyldt kalk og disk på 44 lod og med Frantz skrivers 
navn og [bo]mærke på afleveret i sakristiet af arvingerne efter afgangne Bente 
Frantz [Lauritzen] skrivers, der i levende live havde skænket den til kir
ken (inventarium 157959), muligvis som dødsgave efter ægtemanden (†1586 
eller 87)154.

†Oblatæsker. 1) 1559 midfaste fredag [3. marts] fik Laures Olsen penge til 
indkøb i Rostock, 1 dl. til oblater og 8 alb. til en æske hertil7. 2) Et »sølvpyxis« 
til alterbrød med et forgyldt sølvkors på, vægten 14 lod 1 kvint, opbevaredes 
1579 i sakristiet59; muligvis identisk med den æske, der sammen med kalk og 
disk blev stjålet 1598. 3) Inventariet 1620 omtaler et grønt, firkantet fad at 
forvare oblater i, og 4) 1651 nævnes en »sølvkiste« til oblater på 37½ lod, som 
Erik Jacobsen havde foræret7. 5) 1773 omlavede guldsmed Andr. Lindberg 
(Bøje p. 238) et ubrugeligt oblatfad på 8½ lod til et nyt på 12 lod56.

†Vinkander m.m. 1) I inventariet 157959 omtales en kande af »hvidt sølv« 
på 41 lod, »til at hente vin i til alteret«, skænket af Frantz [Lauritzen] skriver; 
omgjort 1585 af Peder Elling guldsmed (Bøje p. 234) for 19½ mk. 5 sk., hvor
til kom 11 lod tillagt sølv for 22 mk. Den nye vægt angaves til 53 lod. 2) 1624 
forbedrede og ændrede Baltzer guldsmed [nok Baltzer Thommesen Odder, 
Bøje p. 235] for 10 dl. 2 mk. 4 sk. en sølvkande, som brugtes på alteret; den 
gamle kande vejede 46 lod, den nye 84½ lod, efter at der var lagt 38½ lod til 
af kirkens penge til forbedring7. — Et krus, antagelig af tin, hvori hentedes 
vin til kirken, fik 1575/76 et nyt låg. 1583 købtes en tinflaske hos Jacob kande
støber for 2 mk.; omtalt endnu i inventariet 16207.

†Sygesæt. Ifølge inventariet 157959 opbevaredes hos sognepræsten en forgyldt 
kalk og disk på ialt 32 lod og hos kapellanen et tilsvarende sæt på 24 lod. Der
imod omtales ikke den forgyldte kalk og disk på 42 lod, der ifølge inventariet 
1714 var forfærdiget 1565, og som nævnes endnu i 1700-tallets inventarier125. 
En sølvflaske på 12 lod blev 1603/04 gjort af Jacob guldsmed for 1 dl. 4 mk., 
hvortil kom 3 lod tillagt sølv for 3 mk. 1629 omgjorde Baltzer guldsmed en 
flaske på 15 lod for 13 mk. 2 sk., og 1634 omlavede Jens guldsmed en flaske 
på 14 lod for 7 dl. 1½ mk. efter at have tillagt 4½ lod sølv7. 1672/73 måtte
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Andres guldsmed [Anders Seiersen,? 
Bøje p. 236] reparere kapellanens fla
ske, mens sognepræstens, som sad i 
bunden af den daglige kalk og disk, 
blev ændret 176156 og senere repare
ret 1776 af Andr. Lindberg53 (Bøje p. 
238).

Alterstager. 1) Gotiske, 81 cm høje, 
med tre store, flade, midtdelte »ringe« 
og små mellemfaldende rundstave om 
det koniske cylinderskaft; ret flade fod- 
og lyseskåle med rundstav henholdsvis 
over og under et hul-led. På lyseskålen 
spor efter tre lysepiber. Stagerne hvi
ler på tre senere udførte løver (fig. 67), 
som sidder på en kugle, hvorom halen 
er snoet, og med løftede forpoter, der 
antagelig har holdt et skjold. Også op
rindelig har stagerne hvilet på løver 
(således omtalt 157959). 1620 noterer 
inventariet kun fem (løse) messingløve
hoveder, som hører til stagerne. 1633 
udførte Thomas rotgeter den sjette155 
for 2½ dl.7. 1776 forbedrede Jens Cron- 
vald begge stager med to store »lyse
piger«, 3/4 kvint plader, gevind og skruer 
samt udbedrede de to underplader og

N.E.1964

Fig. 67. S. Olai kirke. Alterstage nr. 1. Sekundær 
lovefod (p. 145).

gjorde de gamle lysepigge til rette56. På højalteret ligesom i 157959.
2) Toarmet (fig. 68), i 1620-inventariet7 omtalt som en »dobbelt lysestage«, 

og antagelig fra begyndelsen af 1600’rne. Over den flade fodskål, 29 cm i tvm., 
rejser det slanke balusterskaft sig, kronet af en høj benet fugl med graveret 
fjerdragt. 35 cm høj. De to lysearme, der har symmetrisk ordnede akantus- 
blade på hver side af en midtdelt kugle, ender i en stor blomst. Den ene af de 
flade lyseskåle fornyet ligesom antagelig de to lyseholdere. Brugtes 17767 på 
alteret om vinteren; nu ude af brug, i kisten i nordre sideskib.

3) O. 1625—50. Små bordstager, 24,5 cm høje, med fodskål bestående af flad 
fodplade samt kraftig vulst mellem to hul-led og foroven en flad skive; 
skaftet har indknebne led om midtdelt kugle og cylinderformet lyseholder. 
Ifølge inventarierne 1849 ff.125 anvendt på alteret, nu ude af brug; i kisten i 
nordre sideskib.
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Fig. 68. S. Olai kirke. Alterstage nr. 2, bordstage (p. 145).

†Alterstager. I inventariet 1620 omtales, foruden de ovennævnte stager, to 
store alterstager, der 1716 anvendtes i skriftestolene, samt en anden stor stage7.

†Kandelabre(?) 1620 fandtes to par store »kronestager« af jern, hvorom det 
1716 oplyses, at de var »på stående fødder til at flytte« og havde plads i koret7; 
den ene solgtes 1803, den anden før 1849125.

†Lyseslukker, også kaldet »snydehorn« (1666)7 eller »slukhorn« (1745), fik 
1759 et nyt skaft56.

Alterboger. 1) (Fig. 66), alterbog 1688, udgivet ved biskop Hans Bagger, 
skænket 1689 af sognepræsten, magister Gert Schumacher, hvis spejlmonogram 
M G S med solvtråd på baggrund af filigranarbejde ses midt på bindet sammen 
med årstallet 1689. På bogens for- og bagside ens, stiliserede blomster i filigran 
som hjørne- og spændebeslag. Bogens oprindelige bind erstattedes af et sort 
fløjlsbind, skænket af sognepræst Andr. Wøldike (1711—33)125. Nyere skindbind.

2) Guldbergs salmebog 1783, med spænder og beslag overført fra en †alterbog. 
Indvendig skrevet: »Anno 1768 er denne Alter-Bog givet til St. Olai Kirke af 
Rasmus Hansen Mønboe og kiære Hustrue Sophia Hedevig Mønboe Graver 
samme Stæd«. Sort skindbind med enkle, indstemplede guldornamenter langs 
kanterne samt guldsnit på ryggen: »Nye Psalme Bog«. Midtpå et ovalt sølv
beslag, hvori graveret givernes initialer og årstallet: R H M B  o g  S H M B  
1768. På hjørner og sider enkle, retkantede eller fligede beslag samt to hjerte
formede beslag forbundet med spænder. I kisten i korets sydside.
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Ældre fot. i N. M.

Fig. 69. S. Olai kirke. Messehagel skænket 1560 af Herluf Trolle og Birgitte Giøe (p. 148). 

†»Monstranser«11 omtales endnu i regnskabet for 1609, da der købtes to alen 
»carteck« [en slags tøj] til at »betecke« kirkens monstranser med7.

†Røgelsekar, opbevaret i et skab i sakristiet, nævnes i inventariet 157959. 
1797 savnede man et »bekvemt Røgelse-Kar« til at fordrive ubehagelige og 

10*
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skadelige dunster fra kirken, og man modtog derfor overslag over et røgelse
fyrfad af kobber til 6 rdl.51.

*Messehagel (fig. 69, farveplanche ved p. 116), af guldbrokade, fra 1400-tallets 
sidste fjerdedel, skænket 1560 af Herluf Trolle og Birgitte Giøe. Den velbevarede 
hagel, ca. 116x76 cm, er sammensyet af flere stykker ensartet, venetiansk155a 
stof, en gulgrøn brokade med guldindvirket, symmetrisk mønster af granat
æbler, hvis omgivende blade har små, spredt isyede guldtrådsløkker, som i 
æblets midte samles i en tæt klump. På rygstykket er påsyet et stort kors i 
reliefbroderi, udført i et nederlandsk værksted i sidste fjerdedel af 1400-tallet. 
Den lodrette korsarm er smykket af tre gotiske, hvælvede rum over hinanden, 
hvert rum med flisegulv, hvælvpiller og store vinduer, samt herover det neder- 
ste af et tagspir med en perspektivisk vinduesrække, set udefra. I hvert af 
disse rum står en applikeret figur i reliefbroderi, øverst Maria med barnet, 
derefter Johannes med kalk og Thomas med vinkel og bog. De vandrette kors- 
arme fyldes helt af to applikerede, svævende engle med røgelsekar. Mellem de 
prægtige farver er især stærkt rødt, blåt og grønt dominerende på de appli
kerede figurer. Såvel de søjlebårne hvælvingers udformning som vinduesgalle- 
riet og den flettede baggrund, men specielt udførelsen af det lille stykke tag 
over vinduesgalleriet, hvis tagsten er broderet med blå silke og kontureret med 
guldtråd, placerer arbejdet som nederlandsk og tilhørende en bestemt skole, 
hvis broderier findes repræsenteret flere steder i Sverige, således i Trönö, Rätt- 
vik, Neder-Luleå, Hölö, Hög156 og Kalmar157 m.fl.

Over de vandrette korsarme er påsyet to grovere broderede våbenskjolde 
med initialer, antageligt hjemligt arbejde: H[er] H[erluf] T[rolles] røde, hoved
løse trold på gylden baggrund og F[ru] B[irgitte] G[iøes] tre sølvmuslingeskal
ler på blå bund, begge med årstallet 1560 isyet sølvtrådene under skjoldene.

Inventarlisten 1737 meddeler, at hagelen er forbedret i zirat med (beva
rede) »durchbrokken« sølvgaloner samt med nyt underfoer og to (af tre) sølv
hager125. 1849 indsendtes hagelen til Museet for de Nordiske Oldsager158 og 
fik nr. 10888.

†Messehageler. Den ældste omtale i kirkeregnskaberne af en messehagel 
stammer fra 1575/76, da rådmand, senere borgmester Jørgen Mar på kirkens 
vegne solgte en hagel for 100 mk. til »en præstemand ved navn hr. Albrett 
Ramsing«7. Kirkens ældste inventarium 157959 opregner foruden den oven
nævnte bevarede, ialt fem hageler, der alle undtagen een opbevaredes i sakri
stiet: en rød gyldenstykkes [dvs. af guldindvirket stof], der kom fra Esrum, en 
grøn gyldenstykkes, hvorpå salig Hans Perssens våben (muligvis en gave fra 
tolder, fra 1495 rådmand H. P.; jfr. †klokke nr. 2), en rød af fløjl, en af hvid 
damask samt en gul damaskes, der imidlertid var udlånt til S. Marie. 1620- 
inventariet nævner blot fem messehageler, mens der i 1716 gives en beskrivelse 
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N.E. 1963
Fig. 70. S. Olai kirke. Korbuekrucifiks (p. 150) på bjælke fra 1584.

af fire, der må være identiske med nogle af de ovennævnte, men ikke umiddel
bart kan sammenstilles med dem7: foruden den bevarede hagel en »gammel 
messehagel af meget gammelt tøj i guld og røde fløjels blommer«, der før 1737 
var anvendt til reparation af den røde hagel af blomstret fløjl med et af silke 
bordyret krucifiks, som desuden repareredes med sølvkniplinger og videre til
behør; udgik 1767125. Den sidste hagel er i 1716-inventariet7 karakteriseret som 
gammel, forslidt, af guld og blå fløjls blommer. — Ved inventar-gennemgan
gen 1731125 var tilkommet en messehagel af rødt fløjl med guldgaloner. 1762
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skænkede »salig« justitsråd Hans Jørgen Faith — antagelig dødsgave — en 
rød fløjls hagel med smalle guldgaloner og et kors af hvidt broderet sølv-moer. 
1861 købtes en ny messehagel125 og 1928 atter en fra Clara Wæver i København. 
1945 skænkedes en ny hagel til kirken73.

Kirkens signet159 fra 1616, af sølv, ca. 32 mm i tvm., har omskrift med gra
verede versaler i to linier: »Sig[illum] ecclesiæ s. olai helsingorensis 1616«. 
Midtpå en skikkelse der skal forestille kirkens værnehelgen S. Olav; rigtigt 
bør denne afbildes som konge med krone og stridsøkse eller hellebard i hån
den, men her har han fået udseende af en bisp med mitra og krumstav, — 
dog med helgenkongens rigsæble i den ene hånd og som denne trædende på et 
kronet udyr. 1862 blev signetet genfundet på skibsværftets grund og repa
reret72. Ved embedet160. Brugt som grundlag for dette amts titelvignet.

Atter g angst avle. 1700’rne af eg, 32x14 cm, med udsavet topstykke og 60 
huller til tælling af altergæsterne. Sortmalet med hvid kant og hvide tal ved 
taphullerne. Nu ved døren ind til sakristiet i nordre sideskib.

†Messeklokke. I inventariet 157959 nævnes en lille primklokke, der findes i 
et skab i sakristiet.

†Brudetøj. I regnskabet for 1572—737 noteres indtægt af kirkens brudestols 
klæder af nogen, som har brugt dem til deres højtidsdag.

Alterskranke, 1958, efter tegning af arkitekt V. Drosted.
†Alter skranker. 1694 skænkede Eggert Madtzen et »jernlæn« med 13 messing

knapper160; solgt ved auktion 1812125. Herefter anskaffedes et jernrækværk161, 
der allerede 1838 afløstes af en træskranke i retkantet form, med gelænder af 
poleret mahogni, udført af snedker J. Christensen53.

†Bogstole. 1579 gjorde Tyge snedker to nye bogstole i koret, og tre år efter 
udførte Anders snedker endnu en, som stod »for høje alter«; Claus maler ma
lede den grøn7. 1812 solgtes en bogstol ved auktion125.

Døbefonte, se p. 162.
Korbuekrucifiks (fig. 70), o. 1520, muligvis anskaffet i forbindelse med den 

indvielse, der foretoges af biskop Lage Urne 1521 (p. 54). Den højt anbragte 
figur (der ikke er undersøgt på nærmere hold) udmærker sig ved naturalistisk 
udførelse, en meget »åben« tornekrone og lændeklædets (lidt ulogiske) linje
føring, træk, der peger mod det ovenfor givne tidspunkt, hvilket atter finder 
støtte i korsets glatte profiler og evangelistsymbolerne.

Ifølge regnskaberne 1584 blev »det gamle krucifiks, som stod over korsdøren« 
da renoveret og opsat på den store bjælke, som borgmester Frantz Lauritzen 
havde formået Frederik II. til at skænke kirken. Det kostede 15 dlr. at få den 
udhugget og »list hefflet« (profilhøvlet). Claus maler — måske den Claus Jan- 
sen, der 1587 stafferede inventaret i Kronborg kirke — fik 22 dlr. for stafferin
gen og de forgyldte bogstaver7.
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Fig. 71. S. Olai kirke. Sondre sideskib, set mod ost (jfr. fig. 27-28).
V . A . 1 9 4 7
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Krucifiksets og bjælkens nuværende maling stammer i hovedsagen fra 174420C 
og skyldes H. C. Rosendahl, selv om den formentlig er blevet eftergået også o. 
188336. Bjælkens indskrift med gyldne versaler, er sikkert Claus malers opfri
skede; den indeholder et skriftsted på latin fra Johannes III, 16: »Således el
skede Gud verden« etc. Hængestykket og dets indskrift med gylden kursiv er 
derimod en tilføjelse fra 1744; indskriften lyder: »I anledning af forfædrenis 
Kierlige gave er dette Crucifix tillige med Crone-stængerne stafferet af ny og 
forgylt, bekostet af den da værende Kirkerværger velagte Daniel Valentin Neu- 
haus 1744 i Decem. M.«.

Korgitteret (jfr. fig. 27, 28, 71—80), der afgrænser midtskibets to østfag og 
sideskibenes østligste fag, er i rig bruskbarok, med 76 messingbalustre, skænkede 
af en kreds af borgere. Det er, som de reliefskårne årstal over hoveddøren (1652) 
og syddøren (1653) samt balustrenes årsangivelser viser, udført 1652—53. Det 
store arbejde var taget i entreprise af Claus Brameyer, en Hamborgmester, 
der nogle år tidligere havde nedsat sig i Helsingør (omtalt som oldermand bl. a. 
1647)171 og en lokal snedkermester, Jens Mortensen (donator af altertavlen 
1669 i S. Marie kirke). Det meddeles nemlig i en regnskabsnotits fra 1651, at 
de to snedkere fik 100 dlr. for at forfærdige på det nye kor efter borgmester 
Niels Hansens seddel7. Regnskaberne for de følgende år findes ikke mere, så 
det kan ikke oplyses, hvor meget de to har fået hver for sig eller tilsammen, 
ligesom der heller ikke foreligger noget om, hvorledes deres arbejdsfordeling 
har været. Det nye korgitter afløste det nedenfor beskrevne fra Esrum.

Gitterets rige og dybe udskæringer — det gælder både søjler, tværgående 
lister, fyldinger og figurskulptur — står ikke tilbage for den 10—12 år yngre 
altertavle. Ornamentikken er vel lidt mere kompakt, men klædebonnene let
tere og mere flyvende, figurstillingerne mere maniererede.

Den virtuositet, der gør sig gældende i maskerne, i figurernes foldekast og i 
de viltre ornamenter, står i en mærkelig modsætning til ansigtsbehandlingen i 
de nedre partier, der ofte synes at være under lavmålet af, hvad selv en billed
skærerlærling burde kunne præstere. Forklaringen er, at der forneden i panelet 
næsten ikke er eet ansigt, som ikke er forgnavet af drenges knive, mer eller 
mindre opskåret, øjnene udboret m.m. og derpå restaureret på den plumpeste 
måde med gips, så det ser ud, som om flere af dyderne og apostlene er plaget 
af store tandbylder; Peters og Paulus’ vansirede ansigter giver kun et måde
ligt indtryk af det oprindelige udseende, og den eneste mandlige herme i søndre 
sideskibsfag, mellem fire kvindelige, har fået en opstoppernæse af gips. Vil man 
bedømme den oprindelige billedskærerkvalitet, må man gå i højden og be
tragte gesimsens og topstykkernes figurer. Her er meget fint arbejde at se, og 
skikkelser som Jeremias og »Vinteren« er endog særdeles velskårne.

Korgitterets program skal sikkert fremstille menneskeheden i dens forhold til 
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Fig. 72. S. Olai kirke. Korgitter, udført 1652-53 af Claus Brameyer og Jens Mortensen. Vinkelpanelet 

i søndre sideskib (p. 156).

Gud og til tilværelsen; det skildrer de første menneskers fald, slægtens kamp 
for gennem profeterne at genvinde det tabte, håbet repræsenteret af Johannes 
Døberen, forløsningen ved Jesusbarnet, der fremstilles alene med verdenskug- 
len og siddende på sin moders arm, og endelig Jesu lære ved apostlene og evan
gelisterne. Dydeskikkelserne er opstillet som de menneskelige idealer, og de 
fire årstider, i mandsskikkelser, taler om de vilkår, der skal leves under. Men 
programmet omfatter også samfundsforholdene: de tre vigtigste topstykker 
viser kirken repræsenteret ved dens værnehelgen, S. Olav trædende på dragen, 
desuden kongen og riget, gengivet ved rigsvåbenet og de kongelige navnetræk 
og endelig byen ved dens mærke, den sejlende kogge. Det er en teologisk og 
moralsk forelæsning, der ganske svarer til tidens lærde bøger.

Et par steder har det knebet lidt med programmets konsekvente gennem
førelse; der er nogle dyder, der træffes to gange, og mens kong David i et top
stykke i søndre sideskib glider ubesværet ind blandt de gammeltestamentlige 
skikkelser, skal der sikkert en del af den disputatsglade tids spidsfindighed 
til for at forklare tilstedeværelsen af »Tålmodigheden« i det tilsvarende top
stykke i nordre sideskib, imellem årstiderne.
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Korgitteret består af fem fag, et hovedfag, der afskilrer korets to hvælvings
fag fra midtskibet og har dobbelte fløjdøre, samt to dobbelt- eller vinkelfag, 
af hvilke det ene afgrænser nordre sideskibs næstøstligste hvælvingsfag mod 
øst og syd og har dør i øst, mens det andet (jfr. fig. 27—28, 71) skiller søndre 
sideskibs næstøstligste fag fra koret og ligeledes har dør i øst. Alle fag er op
bygget på samme vis: et panel med fodfrise under bølgeliste, opdelt ved på
satte masker, storfyldinger med englehoveder, brusk- og slyngværk, der til si
derne kun har en anelse af pilastre, en midtfigur på konsol og foran de skillende 
rammestykker hermer med vældige masker på skafterne. Over panelets run
dede, bladsmykkede gesimsliste rejser en imponerende række af messingbalustre 
sig (jfr. nedenfor). Gitterets egentlige frise, der brydes af konsoller med store 
englehoveder, er særlig rigt udskåret med englehoveder og slyngværk. Endelig 
har hvert fag topstykker flankeret af figurer og bruskede spir.

Dørfløjene adskiller sig ikke i udsmykning og opbygning fra det faste panel
værk, men åbningerne flankeres af søjler, der uden om en glat stamme består 
af en cylinder med fint skåret, gennembrudt ranke-, frugt- og bladværk, rigest 
på hoveddøren, hvor der er dyr og fugle mellem vindrueklaser. I prydbælterne 
er der skåret småbørn, på hoveddørens søjler med underkrop af bladværk og 
omgivet af dyr og englehoveder, tilsvarende med basuner på syddørens. Ka
pitælerne er korintiserende, med englehoveder. Sideskibsdørenes postamenter 
har på forsiden et stort, stærkt fremspringende englehoved og på siderne gen
nembrudte masker, mens hoveddørens fodfelter er tomme; en konsol viser, at 
der har stået en lille figur her. I frisefeltet over hoveddøren er der to felter med 
»Anno 1652« i laurbærkrans holdt af småbørn og over syddøren et tilsvarende, 
hvori Jahves navn med hebraiske bogstaver og årstallet 1653.

Vandrer man fra nord mod syd og betragter panelets figurer, er det dyde- 
skikkelser, der møder en i nordre sideskibs vinkelfag; de står med deres in
signier på små konsoller, hvor deres latinske navne er skåret med reliefversa
ler: »Temporancia« (mådehold) med kande og muslingeskal, »Prudencia« (klog
skab) nu uden tegn, »Fortitudo« (styrke) i dørfløjen, med søjle, »Justicia« (ret
færd) med sværd og vægt, »Caritas« (kærlighed) med børn, »Fides« (tro) med 
kors og bog samt »Spes« (håb) med fugl og anker. De lodrette rammestykker 
skjules af englehermer med sammenfoldede vinger i stedet for arme.

Resten af panelfyldingerne, tretten ialt, optages af apostlene suppleret med 
Paulus, i hovedfaget mod midtskibet: »S. Iacobus« med muslingeskal på den 
opkrammede hat, nu uden vandringsstav; i hans opslåede bog læses: P T S L; 
»S. Andreas«, som i virkeligheden er Rartholomæus, nu uden kniv, men med 
lukket bog [Andreas står selv i søndre vinkelfag med sit kors]; i nordre dør
fløjs fylding: »S. Petrus« med bog (nøglen borte) — på dørposten Jesusbarnet 
med rigsæble under Maria med barnet —; i søndre dørfløjs fylding »S. Paulus«
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Fig. 73. S. Olai kirke. Korgitter 1652-53. Eva på hovedpanelet i midtskibet (p. 156)
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med bog og sværd; »S. Philippus«, nu uden tegn, men med bog, hvori der senere 
er skåret et par bogstaver; »S. Iohans« med kalk. De lodrette rammestykkers 
hermer er her dydefigurer: Troen, Håbet, Kærligheden, Retfærdigheden og 
Styrken. I det søndre vinkelpanel (fig. 72) fortsætter apostelrækken med: 
»S. Bartolomes« [der i virkeligheden er Andreas, se ovenfor], »S. Tomas«, nu 
uden tegn, men med bog; »S. Matteus«, nu uden tegn, men med bog, »S. Simon« 
med sav. I dørfløjen: »S. Iacobus minor«, nu uden tegn, men med bog; videre 
i panelet: »S. Iudas Tadeus« med højre hånd i hoften og nu tom venstre. Den 
sidste skikkelse med bog i højre og nu tom venstre hånd har mistet sin navne
skrift, men må være Matthias. De skillende hermer er her som i nordre side
skib engle med sammenfoldede vinger (jfr. fig. 75) bortset fra den ovenfor om
talte gipsnæsede mandsfigur (nr. 3 på fig. 72), som traditionen har villet gøre 
til billedskæreren; han er af en i tidens billedskærerarbejder almindeligt fore
kommende mandstype, men gengiver ikke nogen egentlig håndværkertype 
som f.eks. hovedet på Hans Holsts prædikestol i Køge fra 1624 (jfr. DK. Kbh. 
Amt p. 209 fig. 35).

Foretager man den samme vandring, men med blikket mod skulpturerne på 
gesimsen, møder man her årstiderne, fremstillet som mandsskikkelser og lige
ledes med latinske betegnelser: »Ver« (forår, fig. 77), med så-kurv, »Æstas« 
(sommer) med neg og blomster, »Autumnus« (efterår) med vindrueklase og 
frugtbundt og »Hiems« (vinter, fig. 79) fremstillet som en gammel mand i lang 
pels og med ildkar, mens de tre andre årstider er nøgne, med lændeklæde og 
på hovedet laurbærkrans; de står to og to på hver side af topstykker med 
Hellig Olav (i øst) og »Paciencia« (tålmod, fig. 80) med lam (i syd).

Hovedfagets ligurer imellem og til siderne for de tre topkartoucher er Adam 
(fig. 76) og Eva (lig. 73) på hver side af det midterste topstykke, mens Moses 
og Johannes Døberen står yderst ved den søndre og nordre arkadepille. Over 
dørfløjene ses Frederik III.s og Sofie Amalies kronede navnetræk i en oval laur
bærkrans, omkring hvilken rigsvåbnets skjolde sidder i en ring med de tre lø
ver foroven under en stor krone. Våbenkransen flankeres af store putti, hvis 
underkroppe løber ud i viltert blad- og bruskværk; over dørsøjlerne sidder 
småengle, der sikkert har holdt lidelsesredskaber, men kun en af dem har be
varet sit attribut, kalken. I sidetopstykkerne står putti, af hvilke den søndre 
har bevaret sin søjle.

I søndre vinkelfag fortsætter de gammeltestamentlige figurer med »Esaias« 
og »Ieremias« (fig. 78) flankerende et topstykke med en harpeholdende David, 
mens panelstykket i øst viser »Ezechiel« og »Daniel« på hver side af et top
stykke med byvåbnet, foran hvilket der er en tom konsol.

At der har været flere billedskærere om det store arbejde, må anses for givet; 
men den skamferede tilstand, hvori panelfigurerne befinder sig, gør det van- 
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Fig. 74-75. S. |01ai kirke. Korgitter 1652-53. 74. Engel på hovedpanelet i midtskibet (p. 156). 
75. Engleherme i nordpanelet (p. 157).

skeligt at foretage holdbare sammenligninger. Så meget tør dog siges, at figur- 
skulpturen over gesimsen synes at være forskellig fra panelskulpturen, mens 
f.eks. en engleherme på søndre sideskibs østpanel har en noje korrespondent i 
et blidt, velbevaret englehoved (fig. 75) på nordre sideskibs sydpanel. Endvidere 
adskiller de tre sidstnævnte apostelfigurer i panelerne sig ved deres meget mar
kante og grove skæremåde fra de øvrige apostle. Forskellen fremgår især ved 
en sammenligning mellem Jakob minor og Matthæus, der begge er skåret efter 
samme forlæg.

På bagsiden (mod koret) har panelet glatte fyldinger, glat frise afdelt af 
metoper med tre smalle rundstave, og kronlisten har en enkel bladdekoration. 
Svarende til de ydre dørstolper er der indvendig nedadsmalnende halspilastre 
(sml. pulpituret ndf.) med volutkapitæler og opsplittede baser over højt posta- 
mentfelt med skællagte tunger. De oprindelige gangjern, bukkehornshængs- 
lerne, låse og nøgler er bevaret. — Korgitteret, hvis maling er afætset, står nu i 
mørkbejdset eg; kun rigsvåbnet og årstallene har brogede farver.

Om gitteret oprindelig har været stafferet, vides ikke; men bl.a. 1864100 og 
1866" nævnes, at det har været overmalet flere gange. Disse farver blev sik
kert fjernet 1867 i forbindelse med en restaurering af gitteret med tilhørende 
halvporte og opstående løvværk. Måske er det fra denne tid, gipsudbedringerne 
stammer65. Af ældre reparationer kan nævnes, at Jac. Møller 1742 sendte en 
regning; han havde »opskruet« pillerne, istandsat panelværket, havde »forhøjet 
og forbedret« panelet samt gjort to nye piller der56.

Korgitterets messingbalustre og deres indskrifter. På balustrenes nedre, fortyk- 

E. M. 1964
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Fig. 76-77. S. Olai kirke. Korgitter 1652-53. 76. Adam på hovedpanelet i midtskibet (p. 156). 
77. »Forår« på østpanelet i nordre sideskib (p. 156).

kede led findes givernes navne (med versaler), årstal, eventuelt bomærke eller 
våben, indgraveret på den mod menigheden vendende side. De 76 indskrifter 
gengives i rækkefølge fra kirkens nordre til dens søndre mur168.

Mod nordre sideskib: 1) 1652, Leonardt Lavridtz Søn [Grøtcher, handels
mand], Anna Michelsdaater. 2) 1653, C T [Claus Thomesen?]; våben med kom
pliceret initial-bomærke; hjelmtegn: enhjørning. 3) 1653, Iens Pedersen i 
Brvnsred [muligvis for Brøndstræde, nu S. Olaigade], Bendte Powelsdaater, 
Daniel Thorsen, Sise Bennts Daater; bomærkeskjold over skjold med trebenet 
gryde. 4) 1653, Anders Lavrsen Broger [brygger], Marnn Peders Daater; bo
mærke omgivet af laurbærgrene. 5) 1653, Allexander Waddell, Hellena Cud- 
bert (?), David Melwin [senere rådmand], Sara Mvtvm; to bomærkeskjolde.
6) 1653, P G M ,  I M D. 7) 1653, Peder Iensen Grove, K. M. fyrers forvalter, 
Anna Chris[t]enis Daater Langberg. 8) Som nr. 7. 9) 1653, Bennedixs Mar- 
tensen; bomærkeskjold. 10) 1653, Hans Krvse [handelsmand], Marine Chri
stoffer D[atter] Tröner; våben med springende kronhjort, samme i halv figur 
som hjelmtegn. 11) 1652, Clavs Clavsen [overformynder], Sille Hans D[atter]; 
initialbomærke i laurbærkrans. 12) 1652, Peder Lavritzean(l), Margrete Iohans 
D[atter]. 13) 1653, Hans von Hoven, Bodila Niels Dochter; initialbomærke i 
laurbærkrans som nr. 11. 14) 1652, Valentin Korn, Magdalena Beyers, Emmeke 
Hermans D[atter]; alliancevåben; hans med initialbomærke, hendes med tre 
aks; hjelmtegn: tre aks. 15) 1652, Rolof Persen Mön [søkaptajn], Chatarina 
Rolof Persen; tværdelt våbenskjold med en gås eller and i første, et bomærke 
i andet felt; hjelmtegn: en maske. 16) 1652, Andres Søfrensen, Anne Peders- 



127 S .  O L A I  K I R K E .  H E L S I N G Ø R  D O M K I R K E 159

E. M. 1964 E. M. 1964

Fig. 78-79. S. Olai kirke. Korgitter 1652-53. 78. Profeten Jeremias på sydpanelet (p. 156). 
79. »Vinteren« på sydpanelet (p. 156).

dater; blomst i kartoucheramme. 17) 1653, Iacob Albertsen, Rolefien Hein- 
dricks; våben med flakt ørn; hjelmtegn: bomærke. 18) 1652, Hans Iensen, »vr- 
tekremer«, Karene Iensdater; initialbomærkeskjold i laurbærkrans med blom
sterrosetter. 19) 1652, Gallvs [= Gallas] Clavsen, Alheyt Galys Clausen; bo- 
mærkeskjold. 20) 1652, Iürgen Iohans Kramer, Abelge Iürgens Dochter; initial
bomærkeskjold. 21) 1652, Hans Rasmvsen Nicman [sikkert med Henningsen: 
Nieman, brygger], Maren Todesdater; initialbomærkeskjold. 22) 1652, Iacob 
Strachon, Ellse Adamsdaater; initialbomærkeskjold. 23) 1652, Iohannes Mat- 
theas Scotvs, Hellena Arratt Scota; initialbomærkeskjold. 24) 1652, Azer Neil- 
sen, Barabar Erichsdaater; bomærkeskjold. 25) 1652, Segers Albersen [handels
mand], Liesebet Iaspers Dochter; alliancevåben hans blankt, hendes med 
halv flakt ørn; hjelmtegn: bomærke. 26) 1652, Søren Madzen, »forigi Kong. 
Mayt. told skriver i Helsingör«, Karene Niels Dater; initialbomærkeskjold. 
27) 1653, Berent Willvmssen, Tielcke Dircks D[atter]; alliancevåben, hans med 
halv flakt ørn, hendes med bomærke; hjelmtegn: stjerne mellem B W. 28) 
1652, Hans Pyper von Lvbeck, »gewesen Konny. May. Fister [visitør]«, Chri
stine Stevelins von Gripswolde.

Mod midtgangen: 29) 1652, B[orgmester] Iorgen Andersen, Dorothea Michels 
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Daatter; bomærke og Jesumonogram i laurbærkranse (jfr. nr. 11), begge under 
kranse med ens bomærke. 30) 1652, B[orgmester] Iorgen Andersen, Dorothea 
Holgers Datte[r]; bomærke som på nr. 29 og hjerte mellem blomst og hellig- 
åndsdue, i laurbærkranse og under samme bomærkekranse som nr. 29. 31) 
1652, B[orgmester] Niels Hansen, Karen Charissia; bomærke og slange om 
kronet stav, i udstyr som foregående. 32) Som nr. 31. 33) 1652, Clavs vom 
Bvsch, »fød till Hvsvm, betient borgemester och raadmands seede vdi Hel- 
singor w[ed] 22 aar«. 34) 1652, Iacob Holgersøn [rådmand], Margareta Iørgens 
D[atter]. 35) 1652, Rasmys Regelsön [rådmand], Anna Peders Daater. 36) Som 
nr. 35. 37) 1652, Iohan Krvse [rådmand], Anna Stefens D[atter]; Jesumono
gram og forkrænkelighedssymboler, hvorunder lille bomærke, i laurbærkranse 
som nr. 29. 38) 1652, Barber [= Barbara] Marten Ienssenss [Rosenvinges enke, 
toldskriver]. 39) 1652, M[agister] Hans Rasmvssen Faxoe [rektor]; skjold med 
due på slangeomvundet træstub. 40) 1652, M.V.P.R. [for Mathias Velhauer, 
Pastor Regius, slotspræst på Kronborg, sognepræst ved S. Marie]. 41) 1652, 
David Christensøn [sognepræst ved S. Olai], Geeske Friderichs Daater. 42) 
1652, Madtz Mortensen [Rosenvinge, tolder], Catharina Christofersdater. 43) 
og 44) som nr. 42. 45) 1652, Ionas [Clausen] Heinnemarck, »Kongl: Maytt: 
tolder«, Birrette Willembsdatter [Rosenvinge]; to våbner, hans springende 
marsvin (?), hjelmtegn: kors, hendes: Rosenvinge. 46) og 47) Som nr. 45. 
48) 1652, Hermand [Hansen] Holstein Brunopolitanus [tolder], Anna Ifvers- 
daater; bomærkeskjold og skjold med hjerter.

Mod søndre sideskib: 49) 1652, H[r] Erich Hansen [tidl. 1. kapellan ved kir
ken, sognepræst til Græsted], Birgita Olvfs Dater; bomærkeskjold. 50) 1652, 
Iörgen Beier [toldskriver], Dorothea Iohans Dater; to våbner, odder (?), 
samme som hjelmtegn, og hjerte hvorfra tre blomster skyder op, samme som 
hjelmtegn. 51) Som nr. 50. 52) 1653, Iens Thomesen [skriver på Hammermøl
len, Hellebæk], Christine Iens Thomesens. 53) Som nr. 52. 54) 1652, Lavrits 
Madtzon Liim [toldskriver], Kirstine Clavs Daater; indskrift i kartouche, hvis 
øvre volutter løber sammen i maske. 55) Som nr. 54. 56) 1652, Iohan Thomas- 
sen, »Kongl. Maytt. toldschrifver«, Birgitte Heinemarck; to våbner, det ene 
hjelmet, med tre rosetter i vandret bjælke; hjelmtegnet: roset, det andet som 
nr. 45, 1. 57) 1653, Iohann Hansenn [senere rådmand og borgmester], Kierstine 
Iohansdater; bomærkeskjold. 58) 1652, Simon Ionæsön [toldvisitør], indram
met af bladkviste. 59) 1653, Marthinvs Ovw [= Owe], F.H. [vist for Flens- 
burgensis Holsatus, senere borgmester], Anna Clavs Ihnsdaater; våben med 
fra skyer udgående arm, hvorom tre stjerner, hjelmtegn: stjerne. 60) 1652, 
Peder Nielsen Bröger, Ingebaare Rasmvs Dater; initialer og Jesumonogram, 
begge i bladkrans. 61) 1652, Peder Nielsen Aarvp, Anna Knvds Dater; bo
mærkeskjold i krans som nr. 18. 62) 1652, Hans Mekelsen [handelsmand], 
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Fig. 80. S. Olai kirke. Korgitter 1652-53.»Tålmodigheden« i nordpanelet (p. 156).

Bente Biørens Dater; bomærkeskjold. 63) 1652, Herman Gerinck, Chatrina 
Iacobs D[atter]; bomærkeskjold. 64) 1652, Iost Hinrich von Laack; bomærke
skjold. 65) 1652, Iohan Wilders [rådmand], Margareta Simens Datter; våben 
med køllebærende vildmand, samme som hjelmtegn. 66) Som nr. 65. 67) 1652, 
Waerner von Wov [eller Wogen, kaptajn, toldvisitør]; tredelt våben med stjerne 
i felt 1, hjul i felt 2, og i det udelte felt tre egern; hjelmtegn: ørn. 68) 1653, 
Erich Iacobsen, »kirckeverge«, Mette Rasmvs Daater; skjold med initialer. 
69) 1653, Peter Brockman [hollandsk kommissarius], Anna Peters D[atter]; 
våben med forkrænkelighedssymboler omgivet af fem stjerner; hjelmtegn: 
panserklædt arm med timeglas. 70) Som nr. 69. 71) 1652, Iens Mortensen, Ma
ren Sorrendater; bomærke i krans som nr. 11. 72) 1652, Sivert Alberts Backer, 
Kirsten Peders Daater; bomærkeskjold. 73) Som nr. 72. 74) 1652, Hans Hans- 
sen [senere rådmand og borgmester], Iannike Iohansdatter; bomærke og ini
tialer i krans som nr. 11. 75) 1652, Lambert Ebbesen [senere toldskriver], All- 
hed Iohans D[atter]; bomærkeskjold. 76) 1652, Christian Gvnther Hvtzingk, 
»Chirvrgvs, geboren in der Grafschoft Hev [Hoya] in Alten Brockhavsen«, 
Catrina Hans Pipers D[atter].

11
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†Korgitter (fra Esrum). Omtrent samtidig med altertavlen hentedes også 
korgitteret i Esrum, ligeledes skænket af kongen131; det forsvandt ved opsæt
ningen af det nuværende fra 1651. Om overførelsen og ændringerne følgende: 
I december 1559 førte seks bønder »det sprinkel« fra Esrum til S. Olai. Jule
aften fik Jørgen Fincke betaling for at nedtage gitteret i Esrum og sammen 
med Olle snedker at sætte det op i S. Olai i løbet af syv dage7.

1579 resolverede borgmester og råd på grund af mange borgeres klager over 
manglende stoleplads, at »koret« [dvs. korgitteret med de i tredieøstligste fag 
stående munkestole] skulle indflyttes [et fag længere mod øst] »og udi den 
sted, som koret var, at lade godtfolk bekomme stolestader og gøre kirken fyl
dest derfor.« Dette arbejde sattes i gang samme år, Steffen tømmermand skilte 
gitteret ad og flyttede det »een piller op«, mens Tyge, Alexander, Knud og 
Jens snedker udførte det hermed forbundne snedkerarbejde. Fire pligtskarle 
opgravede grus og jord, hvor »koret« før stod og mellem de to piller, hvor det 
skulle stå. Tiloversblevet træ kom på loftet eller brugtes til †dåbsgitter. Herefter 
trådte Claus maler til, og i forbindelse med altertavlen, fontegitteret og orgel
piberne stafferede han også korgitteret. Først var han dog sammen med kirke
værgen i København, hvor de to købte guld, linolie, fernis i en stenflaske, 
mønje, blyhvidt, olieblåt, »stryblå«, zinnober, hvid kobberrøg, blygult(?) og 
»massiekortt«7.

Knap 10 år efter, 1588, er der en regnskabspost7 på to tylter egeplanker, 
som er forbrugt til koret, »der det videre blev udflyt, end som det tilforn var«; 
snedkrene Tyge, Matthis, Henrik og Anders deltog i arbejdet. Der indkøbtes 
to låse til kordørene, 350 mursten og kalk; Hans Lambertsen fik 54 mk. for 
at afhugge det nederste af hvælvpillernes rundstave og for at mure omkring 
koret. Året efter stafferede Holger og Peder maler koret, og der er udgift til 
Tyge snedker og Henrik Romer samt stenhuggere. 1603 maledes koret rødt 
indvendig, og 1618 reparerede Hans thor Brøgge kordøren. 1651 slog timen 
for det gamle gitter7, hvis udseende måske har svaret til det sengotiske (rød- 
malede) korgitter i Køge S. Nicolai (DK. Kbh. Amt p. 206).

Døbefonte. 1) (Fig. 81) af messing162, skænket 1579 af Kronborgskriveren, 
tidligere foged på Dragsholm163, Frantz Lauritzen, der dette år blev borg
mester164, og som formodentlig i denne anledning tillige med sin hustru 1579 ff. 
skænkede kirken en mængde kostbare gaver (se under †alterklæder, †altersølv 
og malerier; jfr. også korbuekrucifiks og †klokke nr. 4).

Fontens lave, svagt udbugende, profilerede kumme hviler på et slankt skaft, 
der fra en øvre cylinder gennem rige profileringer går over i den på fire løver 
(fig. 114) hvilende fodskål. Det hvælvede låg, hvis hejseanordning nu er ude af 
brug165, går jævnt over i et smalt, konisk spir, der foroven omkring ophæng- 
ningsbøjlen prydes af fire stiliserede liljer. På kummen er med versaler i to 
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linjer graveret: »Anno Christi 1579 lod 
Frantz Lavritzen oc hans kiere hustru 
Bente Pofvels daater bekaaste denne 
daabfunt, oc giffvet hannem til S. Olai 
kircke udi Helsingør. Soli deo gloria« 
(»Gud alene æren«). Herefter bomærke
skjold i bånd holdt af hånd. På foden: 
»Vecten er XII hondrit pond«. På låget: 
»Frantz Lavritzen 1579 — skjold med 
Jesumonogram — sit nomen domini 
benedictum« (»Herrens navn være vel
signet«), samt, højere oppe, et Jesumo
nogram. Højde 129 cm, kummens tvær
mål 92 cm. Fontehimlens underside er 
smukt stafferet af Claus maler med 
Jesumonogrammer og rosetter m.m. i 
gyldent og hvidt på rødbrun bund.
Ophængningsstangen, af smedejern, er 
samtidig; dens tre facetterede »kobber
knapper« blev gjort af Anders kedel
smed7, og på den hvælvede slutplade for
oven malede Claus maler Markusløven 
med et skriftbånd, hvis fraktur vistnok skal læses: »Marci ewangelium«. I fon- 
telukkelsen, forsænket i gulvet. Anvendes kun efter særligt ønske. 1583 fik 
Lambert stenhugger 7 dlr. for at hugge »den sten til fontefoden«7; hermed me
nes sikkert den stenkrans, der danner forsænkningens begrænsning.

Angående den til fontelukkelsen og døbefonten hørende »barnestol«, se ndf.
2) Skænket 1929, af eg, en bruskbarok pastiche, skåret af E. Kunis, Hel

singør. Træet stammer fra en bolværkspæl i Helsingør havn166. — På grund 
af pladsforholdene omkring messingfonten anvendes egetræsfonten alminde
ligvis ved barnedåb. I koret.

†Døbefont. 1579 »nedertog« Hans dønniker den gamle font — formentlig den 
oprindelige, der var overflyttet fra den enskibede kirke —, opbrækkede foden 
og tillagde gulvet7.

Dåbsfade. 1) 1690, af sølv, skænket af to Guds børn, »som ikke villet være 
deres Naun bekiendt«, 50,8 cm i tvm., med drevet bladkant og i bunden, i 
kartoucheramme, en graveret fremstilling af Jesu dåb efter Merians billed
bibel (jfr. dåbsfadet i Trinitatis kirke, DK. Kbh. By 2. bind p.303)167. Stemp
let med Københavns mærke og C L M W (Conrad Ludolf, møntguardein) 
1690 samt månedsmærke, men uden mestermærke. I brug.

N.E. 1964

Fig. 81. S. Olai kirke. Dobefont, skænket 1579 
af borgmester Frantz Lauritzen og hustru (jfr. 

fig. 114). På fontelukkelsens sydpanel malerier 
af J. Skovgaard 1899 (p. 168).

11*
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2) Af messing, glat, muligvis det nye messingbækken der 1649 anskaffedes 
for 1 dlr. minus 4 sk.7. 93,5 cm i tvm.

†Dåbsfade. 1) 15957 købtes et stort bækken, som brugtes til at sætte varmt 
vand i udi fonten, når børn skulle kristnes.

2—3) 1627 anskaffedes et messingbækken, og 1636 byttedes det gamle, 
ubrugelige bækken7.

4) Inventariet 16517 nævner et stort sølvbækken på 109 lod, som borgmester 
Niels Hansen og hustru Karen Jonasdatter [Carisi] havde foræret (jfr. fonte- 
lukkelse).

5) Inventariet for 17167 omtaler et lille messingbækken i dåben til uægte 
born. Det solgtes ved auktion o. 1812125.

Dåbskande (fig. 64) af tin, skænket 1756, med cirkulær, profileret fod, der 
har lavt cylinderled, pæreformet korpus med næbtud og bojlehank; i det flade, 
profilerede låg afstøbning af en medaillon med Kristus på korset mellem Maria 
og Johannes og i baggrunden Jerusalem. Omskrift med versaler: »Iesv crevtzes 
todt hilfet avs aller noth«. På lågets underside og under bunden ens stempler, 
mestermærket S S H 1744, Helsingørs bystempel, skibet, samt »crontin«, hen
visende til Svend S. Holm, Helsingør, og det år, han blev mester. På korpus 
graveret indskrift med kursivversaler og enkelte store skønskriftsbogstaver 
flankeret af et bladornament: »Sant Olay Kierkes Graver Rasmus Hansen 
Møenboe Haver paa egen Bekostning ladet Denne Wand Kande forfærdige til 
Daabens Brug Ao. 1756«. 30,5 cm høj (med gæk).

Fontelukkelsen (fig. 82), i søndre sideskibs sydvesthjørne, i bruskbarok, er ud
ført 1655—56 og skænket af borgmester Niels Hansen, mens en del borgere 
(jfr. nedenfor) har givet de messingbalustre, der — som på korgitteret — ind
tager pladsen over panelet og bærer gesimsen. Snedker og billedskærer kendes 
ikke, men efter stil og skæremåde at dømme kan det ikke være Claus Brameyer 
og Jens Mortensen fra det kun tre—fire år ældre korgitter, hvis opbygning i 
øvrigt svarer til fontelukkelsens.

To rigt skårne, frie paneler i øst og nord afgrænser et retkantet rum med 
enklere vægpaneler. Begge de frie paneler har dobbelte fløjdøre af samme op
bygning som det flankerende, faste panel, og i sydvæggens panel fører en dør 
ind til det herværende trappehus.

Såvel de udvendige panelfyldinger som de lodrette rammestykker og gesim
sen er overdådigt udsmykket med snitværk i tidens stil, ikke så stærkt og 
kraftigt som korgitterets, sirligere, men varieret og fuldt af morsomme enkelt
heder; der er vaser, relieffigurer, englehoveder og virtuost skårne masker; over 
gesimsen rager friskulpturer op, og store, stærkt blottede dydeskikkelser flan
kerer dørene.

Som ved korgitteret begynder fontelukkelsens »program« med syndens ind- 
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Fig. 82. S. Olai kirke. Fontelukkelse 1655-56, set fra øst (p. 164).

tog i verden. I panelfyldingerne mod nord står Adam og en yndig Eva; men 
herfra springer man straks frem til det nye testamente med »bebudelsen« i 
norddorenes fyldinger, fortsat med »mødet mellem Maria og Elisabeth« (fig. 83) 
på østdørene og med »barnets tilbedelse« og »Jesu dåb« som frifigurer over dør
fløjene, indfattet i brudte gavlstumper. De to sidste scener er overhvælvet 
af et gammelt, hult træ, der bærer en skykrans med en svævende engel og over 
»dåben« en lysstråle. I fødselsscenen, hvor Maria knæler for barnet i krybben, 
synes Josef i færd med at slagte et lam, som han vel har fået af den hyrde, 
der står med sin stav bag Maria. Fem apostelhermer optager panelernes 
smalle, lodrette rammestykker, hvor disse ikke skjules af de nedenfor omtalte 
stordyder, fra syd: Bartholomæus, Judas Thaddæus, Andreas(?), og to uden 
attributter, den ene, på midtposten i nordre dørlløj (den søndre har her en 

N .  E . 1 9 6 4
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Fig. 83-84. S. Olai kirke. Fontelukkelse 1655-56. 83. Elisabeth (i modet med Maria) på ostdor 
(p. 165). 84. Evangelisten Markus på gesimsen (p. 164).

dvdefigur), sikkert Peter. — Frifigurer af de fire evangelister (jfr. fig. 82) står i 
stærkt bevægede stillinger over lukkeisens hjørner, men de næsten legemsstore 
skikkelser, der står på høje postamenter med musicerende børn og masker på 
hver side af fløjdørene, symboliserer de dyder, der skal føre det døbte barn ad 
de rette stier, i øst Håbet (med anker og fugl) og Retfærd (med sværd og vægt), 
i nord Kærligheden (med børn, fig. 85) og Troen (med kalk); to små dyde- 
relieffer er placeret foroven og forneden på østdørenes midtpost: Mådehold (med 
kande og kalk) og herunder Klogskaben (med slange).

Både på nord- og østsiden over de store dydefigurer ses våben for fontens 
donatorer (hans med bomærke) og navnetræk: »B[orgmester] Niels Hansen 
Anno — Karen Ionasdater Carisi 1655«.

På de 20 messingbalustre findes givernes navne — de fleste borgerdøtre — 
graveret med årstal, undertiden ledsaget af våben eller bomærke — i et enkelt 
tilfælde (nr. 9) med begge dele. De fleste navne168 er omgivet af gren- eller 
løvværk.

Østpanelet, fra syd: 1) 1656, Johann Arburgs, Peter Arburgs, Bertram Ar- 
burgs; over navnene bomærke i bladkrans. 2) 1656, Johannæ Hans Daater, 
Bartholomeus Hansen [børn af borgmester Hans Hansen og hustruer Janike 
Johansdatter Holst og Birgitte Jacobsdatter]. 3) 1656, Dorothea Andersdaater, 
Elsebe Andersdaater Harcks. 4) Anno 1656, Karen Madts Daater [datter af 
tolder Mads Mortensen Rosenvinge og Catrine Christophersdatter]; over nav- 
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Fig. 85. S. Olai kirke. Fontelukkelse 1655-56. »Kærligheden« på nordpanelet (p. 166).

net faderens og moderens sammenskrevne initialer: MMCCD. 5) Anno 1656, 
Christina Madts Daater [søster til nr. 4]; blomsterranker og monogram som 
nr. 4. 6) 1656, Catrine Heinnemarck, Marie Heinnemarck, Anne Heinnemack(!) 
[døtre af tolder Jonas Heinnemarck og Birgitte Willumsdatter Rosenvinge]; 
over navnene våben med springende marsvin, over hjelmen kors (som korgit
ter nr. 45—46—47). 7) 1656, Crestenze Mari Heinnemarck, Birgitte Heinne
marck, Margrette Heinnemarck [søstre til nr. 6]; våben som nr. 6. 8) 1656, 
Anne, Margarete, Karnne, Marne Iohan Hansens Dottre [døtre af den senere 
(fra 24. jan. 1661) borgmester Johan Hansen og Anna Boisdatter]. 9) Anno 
1656, Dorothea Iorgens Daatter [datter af borgmester Jørgen Andersen og 
Dorothea Michelsdatter]; herunder bomærke; over navnet en kartouche med 
en fra skyer udgående arm, der holder et hjerte, hvorpå sidder en fugl. 10) 
MDCLVI, M[agister] Davids Døtter, Sophia DD., Anna DD., Catharina DD., 
Margaretha DD., Elisabetha DD., Dorothea DD., [døtre af sognepræst David 
Christensen og Geske Frederiksdatter].

Nordpanelet fra øst: 11) A. 1656, Anna Martini Ouwen Daater [datter af 
borgmester Martinus Owen og Anna Clausdatter Ihn]; over navnet våben:
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arm fra skyer, omgivet af tre stjerner; hjelmtegn stjerne mellem to vinger 
(som korgitter nr. 59). 12) 1656, Maren Iens Datter, Anne Iens Datter; øverst 
i de omgivende vinranker et stort C sammenskrevet med T S C D. 13) 1656, 
Dorothe Peders Datter Grove [datter af fyrforvalter Peder Jensen Grove (jfr. 
korgitter nr. 7—8) og Anna Christensdatter Langberg]. 14) 1656, Barbara Wil- 
ders, Cille Wilders, Anne Catrine Wilders [døtre af rådmand Johan Wilders og 
Margrethe Simonsdatter]; over navnene våben med køllebærende vildmand, 
gentaget over hjelmen med initialerne I W M S D (som korgitter nr. 65—66).
15) 1656, Helle Wilders, Margrete Wilders, Lucas Wilders [børn af samme for- 
ældre som nr. 14]; over navnene våben og initialer som nr. 14. 16) 1656, Iohan 
Lamberts, Simon Lambertsen, Maren Lambertsd [børn af toldskriver Lambert 
Ebbesen og første hustru Alhed Johansdatter]; herover initialerne L E. 17) 
1656, Anna Fiuren [ovennævnte Lambert Ebbesens anden hustru169]; over 
navnet L E. 18) 1656, Maria oc Barbara Iost Daater [døtre af Iost Hinrich 
von Laack, jfr. korgitter nr. 64]; under navnene, et bomærke (som korgitter 
nr. 64?) med faderens initialer I H V L. 19) 1656, S R M C D, herunder alli
ancevåben i kartouche: det højre visende en papegøje (?) siddende på en arm, 
det venstre: opspringende fisk over tre bølger. Motiverne gentaget som hjelm
tegn. 20) Som nr. 19.

Fontelukkelsen står nu udvendig hvidmalet og forgyldt, svagt laseret med 
rødt, en staffering der stammer fra 175663, men er opfrisket 1899 (jfr. nedenfor)170. 
Hvid er bundfarven, og alle ornamenter og klædebon er forgyldte; også figu
rernes legemsfarve er hvid. En forgyldt versalindskrift i et smalt, gennemlø
bende felt under den egentlige frise meddeler: »Til guds ære og kirkens prydelse 
har det store liigcompagni og færgelavget her i byen ladet denne daabens for
gyldning og laqvering bekostige Anno 1756«. På den ene norddørs ramme læses: 
»Paany forgyldt og lakeret A. 1899«. Indvendig står lukkeisen med grønne, 
røde og blå farver. I fyldingerne under balustrene er der rød båndakantus på 
blå bund (fra 1744?), og i de andre fyldinger er der malerier (fra 1899) direkte 
på træet af J. Skovgaard: Kristus, de 12 apostle og Paulus. At panelet også 
tidligere havde været smykket med malerier af apostlene, fremgår af Rosen- 
dahls beskrivelse20C: 1744 lod (kirkeværgen) D. V. Neuhaus dåben indeni be
klæde, såvelsom gulvet lægge med brædder, som før var sten, og male, nemlig 
i fyldingerne med Kristus og de 12 apostle og gulvet med sorte og hvide fliser, 
så og billedhuggerværket udvendig af snedkeren renovere og reparere ved 
H. C. Rosendahl.

Om det tidligere †fontegitter hedder det 15797: ... og det »splinder«, som 
står udenom (nl. om fonten), er af det som overløb fra koret, og dertil er gjort 
denne bekostning: 6 vognskud til samme splinder at forbedre. Henrik snedker 
fik 12 mk., for han opsatte splinderen om fonten, gjorde nye lister o.a.
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Fig. 86. S. Olai kirke. Prædikestol, leveret 1567 af Jesper (Jasper) Matiessen, med hermefigurer, 
himmel o. a. fra 1624 (p. 170).
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Prædikestol (fig. 86) med reliefskåret årstal 1567, i renæssance, af Jesper 
snedker, med barokke tilføjelser (hermer, himmel m.m.) 1624. — 1568 noterede 
kirkeværgen som indtægt fra borgerne og menigheden 390 mk. 13 sk. 2 alb. i 
»runde pendinge« til at lade bekoste og gøre den prædikestol for, som er sat 
op i kirken i år. Selve stolen kostede i alt 399 mk. 6 sk., hvoraf Jesper snedker 
fik 120 dl. for samme stol, han gjorde på sin egen kost, for lim, søm, maler- 
guld, farve og andet, som han havde bekostet og tillagt7. Desuden nævnes ud
gifter til smedearbejde og til træ (fem vognskud »riisk hollt«, 13 prøjsiske 
(»prudske«) klapholt) m.v., herudover for guld og umage til Peter Vos172, Hans 
Floris (Hans von Andorph’s) staldbroder, for han fornyede de bogstaver på 
prædikestolen 2 dl. 10 styver7 (jfr. Herluf Trolles legattavle).

PrædikestoIens mester, Jasper Matiessen, som han selv skriver sig, var alle
rede 1575 kongens snedker på Kronborg, og 1581 var det »Jesper snedker og 
hans embedsbrødre«, som 16. januar mødte på rådstuen og begærede skrå og 
lav for snedkerne, for hvem Jesper blev den første oldermand173. Om han som 
kongens snedker på Kronborg havde hånd i hanke med alt snedkerarbejdet 
her og i slotskirken, må vel betragtes som uvisst, men han havde i alt fald en 
mængde svende — 1578 hentedes seks i Nederlandene — under sig. 1586 an
sattes han som opsynsmand over værelserne, tapeterne osv. på slottet174.

Takket være den rolle, Jesper snedker kom til at spille og på grund af hans 
betroede stilling, har man foruden prædikestolen i S. Olai villet tilskrive ham 
adskillige andre arbejder175; med fuld sikkerhed kan kun denne i regnskaberne 
belagte stol henføres til hans værksted.

Prædikestolen, der har plads midt i kirken, på sydsiden af den midterste 
(fjerde) nordpille, består af seks oprindelige fag, de fire østligste dannende sider 
i en regelmæssig ottekant, de to vestligste retvinklede og i forlængelse af den 
samtidige opgang (med dør). Til de oprindelige dele fra 1567 hører også den 
svejede underbaldakin under polygonpartiet samt dele af himlen, der nu næsten 
er skjult eller indkapslet i tilføjelserne fra 1624. Dette år blev selve stolen 
udstyret med de karakteristiske hermefigurer.

Storfelterne indeholder arkader, hvis sirlige, bladsmykkede bueslag hviler 
på kannelerede kvartsøjler. Langs arkadens indersider løber et fyldingsbånd, 
der omslutter et rundbuet billed- eller ornamentfelt, og i overhjørnerne er der 
lidet varierede englebørn eller storfligede, endnu gotisk prægede akantustreblade.

Rundbuefelternes fremstillinger er rigsvåbnet og fem forskellige motiver hen
tet fra tidens ornamentstik, uidentificerede, men ikke, som man skulle vente, af 
Vredeman de Vriis; bortset fra rigsvåbnet synes de at være ligeså tilfældigt 
anbragt som valgt. 1) (Fig. 87). I det smalle fag nærmest opgangen er der 
en ren ornamental fremstilling. 2) (Fig. 88). Let påklædt kvinde med (nu 
afbrudt) fane i venstre, hjelm i højre hånd og ved hendes fødder et nøgent 
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Fig. 87. S. Olai kirke. Prædikestol 1567 med hermefigurer fra 1624 (p. 170),
N. E. 1964
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barn. 3) Kvinde med luth og nodehefte, »Musikken«(?). 4) Rigsvåbnet, i faget 
der vender lige mod syd. 5) Diadembærende, nøgen kvinde, der stikker armene 
gennem S-formede kartoucheflige og bærer frugtbundter og guirlander, som 
samles i en løvemaske; herunder en fantasimaske. 6) (Fig. 89). Diadembærende 
nøgen skikkelse (uvisst køn) indkapslet i kartoucheramme, som beriges af 
grenværk og frugtbundter og forneden indeholder en diademmaske.

På gesims- og postamentfremspring er der løvehoveder i vidt forskellig 
størrelse, diminutive i de østligste, småfeltede fremspring. Nogle af hovederne 
er fladere og stivere end andre, med manken lagt som en strålekrans omkring 
hovedet, andre er mere fremspringende og bidske, med åbne mundvige. De 
førstnævnte er de oprindelige, de sidste sekundære. Af regnskaberne fremgår, 
at Hans thor Brøgge 1618 satte syv løvehoveder på stolen samt en liste; det 
løvehoved, der ses tig. 91 til venstre er fra hans værksted. Allerede 1583 er 
der en interessant notits om et englehoved, idet det hedder, at Hans tapet
væver fik 2½ mk. 4 sk. for det englehoved, »som kom på prædikestolen«7. 
Denne Hans tapetvæver er ingen ringere end Hans Knieper, ophavsmanden 
til Kronborgtapeterne; han kom til Helsingør 1577, hvor han døde 1587; sand
synligvis drejer det sig da om en tegning af et englehoved til prædikestolen.

Friseindskriftens reliefversaler gengiver »Luce. XI. Beati« etc. (»Salige de, 
som hører Guds ord« etc.) samt årstallet MDLXVII, mens postamentindskriften 
koncentrerer sig om rigsvåbnet: »Serenissimi Principis D. Friderici Eivs nominis 
Secvndi / daniae norvegiae sclavorvm et gotorvm regis insignia» (»Den høje 
fyrstes, Fr. II.s ... våben«); en del af bogstaverne er ret dårligt skåret; 
som skilletegn anvendes undertiden det fra sengotiske gravsten, klokkeind
skrifter m.v. velkendte ornamentkomma.

De små hængestykker er dobbelt S-formede og kantet af akantusblade, 
og under postamentfremspringene er der bøjlespir om en halvkugle eller en 
godronneret knop.

Underbaldakinen har ribber, der med knap en centimeter gør sig fri af selve 
baldakinen; de er dekoreret med vekslende punkt og tværstreg og mødes 
forneden på en kanneleret kortsøjle med æggestavkapitæl; søjlen står i en go
dronneret skål med hængekvast.

Opgangspanelet er på fire fag afdelt af rammestykker med renæssancens 
vanlige profiler; gesimsen har æggestav og de samme små tandsnit som i stor
felterne og på dørindramningens gesims. Selve døren, i nordre sideskib, er to
fyldings med renæssanceprofiler, øverst forhøjet med et 15,5 cm bredt fyrre- 
brædt176, oprindeligt tværhåndtag med snoet greb og rosetplader mod træet; 
bukkehornsgangjernene, klinkelåsen og nøglelåsen er oprindelige.

Rygpanelets to fag deles og flankeres af fyldingspilastre, den midterste kun 
af halv højde og bærende et skjold med stort, kronet F, som holdes af to fra 
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Fig. 88-89. S. Olai kirke. Prædikestol 1567. To oprindelige storfelter (p. 170, 172).

skyer udgående hænder (med kniplingsmanchetter). I fyldingerne er der rude
rammer om englehoveder.

Af den oprindelige himmel er i alt fald underdelen med gesims bevaret. 
Gesimsen dekoreres af spinkelt ungrenæssance-bladværk, mens lanternes ba
rokke søjler har bladsmykkede skafter og korintiske kapitæler; men himlen er, 
som nævnt, til dels skjult og indkapslet i bruskbarokke tilføjelser, der vanske
liggør en nærmere bestemmelse af gammelt og nyt.

Bruskbarok oppudsning 1624. Om tidspunktet for stolens tilfojelser oplyser 
en gylden (opmålet) fraktur- (og kursiv-) indskrift i opgangspanelets øverste 
felt: »Andre til et got exempel at efterfølge have den ævige Gud til ære og hans 
velsignede Kirke til Prydelse Willum Mortenson fordum K. M. Toldskriver og 
Hans Povelsøn ladet Ao 1624 paa deris bekostning den(n)e Prædike-Stoel Ziire 
og forgylde«. Over døren sidder Rosenvinges våben, lodret delt, med blå rose i 
første og sølvvinge i andet felt (jfr. lig. 90); det flankeres af W M, henvisende 
til den ene af donatorerne Willum Mortensen (senere borgmester, † 1646) og 
omgives af en laurbærkrans stottet af to småengle.

Allerede 1618 har prædikestolen åbenbart været noget forfalden, eftersom 
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Hans thor Brøgge måtte forny de syv løvehoveder (jfr. også ovenfor 1583), 
og der er derfor næppe noget i vejen for at lade indskriftens »Ziire« gå på de 
tilføjede skulpturelle dele, først og fremmest de udmærkede hermer med stærkt 
fremspringende englehoveder — og en enkelt maske — på skafterne. Hermernes 
fordeling er ligeså ejendommelig som prædikestolens storfelt-motiver: hoved
vidnerne er de fire evangelister (jfr. fig. 86), som (jfr. fig. 87) flankeres af 
Jesus salvator og Petrus (med Jesus skubbet helt ud mod trappeopgangen) 
og på den anden side Paulus og Moses. Ansigterne er, bortset fra et par, meget 
varierede, Johannes lidt fedladen, ikke ganske ung og Markus (fig. 93) en 
håndværkertype; han fører tænksom fingeren til panden, og hos ham, som ved 
de andre, titter »symbolet« frem over skulderen. Mens hermeskafterne (jfr. 
fig. 87, 92) i almindelighed indeholder tidens ornamentik, er der en drueklase an
bragt på Lukas’s skaft og en maske på Johannes’s. Ellers er der ikke sket større 
forandringer med selve stolen; døren er blevet forhøjet og har som topstykke 
fået den ene donators våben.

Den gamle himmel blev derimod helt dækket af et nyt, stort barokloft med 
polygonfelt og stjerneudstrålende lister med barokfyldinger; på den gamle 
himmels gesims blev der anbragt gennembrudte topstykker og imellem dem 
ret tarveligt skårne dydefigurer, fra vest: vistnok Mådehold, dernæst følger 
Tro, Håb, Kærlighed, Styrke og Tålmod. Bag disse rejser sig den fem- 
sidede lanterne med bladklædte søjler, der bærer gesimsen, over hvilken 
seks svære, bruskede bøjler samles omkring en halvkugle, hvorpå en kvinde 
med højt hævet sejrsfane knejser.

Staffering. Stolens brogede farver er sekundære olieoverstrygninger af meget 
ringe kvalitet; kun i de allergroveste træk gentager de den oprindelige staffering 
og, på underbaldakinen, de oprindelige motiver: kartoucher, vekslende gylden- 
grå, rød-grå, grå-gyldne om rødt eller grønblåt midtspejl. En prøveafdækning 
på den egetræsmalede dør viser et smukt, stiliseret »træ« med vissengrønne, 
cirkelbuede blade samt bl.a. rødt og sort på profilerne177. — På rygskjoldet 
læses nu, på et efter sidste verdenskrig opsat frisebrædt, Frederik II.s valg
sprog på dansk; dækket af brædtet står den oprindelige indskrift på tysk: 
»Mein hoffnvng zv godt alleine«; rygskjoldet i øvrigt stafferet med regence- 
ornamentik. — Himlens frise bærer med gyldne versaler citat på latin fra 
Johs. 10, 27f.: Mine får høre min røst etc. og, på lanternens frise, på hebraisk, 
Ps. 68, 27: Lover Gud herren i forsamlingerne for Israels kilde. Himmelens 
underside har endnu bevaret en staffering fra 1736, sikkert af H. C. Rosendahl. 
I evangelisternes opslåede bøger sekundære indskrifter, citater fra deres skrifter. 
Angående stolens staffering63 beretter gyldne fraktur- og kursivindskrifter i 
opgangspanelets fyldinger, i nederste fylding bibelhenvisninger signeret: Ro
sendahl Pinxit, i næste: »Aar 1736 d. 30. Octo.« samt følgende fromme ønsker: 
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Fig. 90-91. S. Olai kirke. Detaljer fra prædikestol. 90. Dørens topstykke fra 1624 (p. 173). 91. To 
løvehoveder på postamentfremspringene, til højre oprindeligt, fra 1567, til venstre fra 1618, udført 

af Hans thor Brøgge (p. 172).
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»Tvende hundred Aar i Tiiden 
Er det nu i Danmark, Siden 
Wi slap ud fra Munke-Skik 
Og den sande Lære fik.

Som i Tvende hundred Aar 
Reene medens Verden staar

Gud fremdeles Naade give 
Prækestolene maa blive

ønsker Jørgen Friis«

I øverste fylding står den ovenfor citerede indskrift fra 1624 fortsat med: 
»Dette gudelige exempel er blevet efterfølget, idet een deel af den(n)e Danske 
Menighed . . . fortsat på næstøverste fylding . . . lode til den store Taksigelse 
og Iubel Fæst som vor Aller naadigste Arve Herre og Kon(n)ing Christian den 
Siette anordnede at Helligholdes, den 30. Octobr. Anno 1736, Prædikestolen 
af ny forgylde og staffere ...«.

I kirken opbevares et timeglas på fire glas, af hvilke det ene er itu; sekundær 
træramme med drejede balustre. Det er sikkert det, der i inventariet 1714 
omtales som anbragt »på et udarbejdet og anstrøget jernpostament« og skæn
ket af rådmand Vincent Regelsen125 [rådmand 1711—18]. Engang efter 1757 
blev det nedtaget56.

Om den tidligere †prædikestol vides blot, at Engel snedker 1559 fik betaling, 
for han »standsede« noget på prædikestolen7.

Stolestader. 1938 fornyedes stoleværket i midtskibet; det er udført i blank eg 
efter tegning af arkitekt Volmar Drosted, Helsingør. I de østlige stadegavle 
er der indfældet relieffer fra det stolesæt, der opstilledes o. 1560, og de to øst- 
ligste gavle har bruskbarokke topstykker med S. Olavsreliefîer. Disse gamle 
dele var anvendt i det kasserede stolesæt fra 1838178, endnu bevaret i søndre 
sideskib med lave, glatte gavle og døre med frisefylding; tværbænkene er der
imod afløst af øst-vest gående langbænke med vippesæder og ryglæn med kryds
bånd. Her er desuden bevaret et stykke renæssancepanel i øst. Vægpanelet for
nyedes stort set 186036, men en del barokpanel eksisterer dog. Nordre sideskibs 
stader er i hovedsagen gamle, sammenstykkede og fra forskellige tider, spæn
dende fra o. 1550 til 1938.

Nedenfor vil de bevarede dele blive behandlet i den orden, hvori de forefin
des, først midtskibets, dernæst nordre sideskibs; herefter følger ordningen i 
nordre sideskib, som den var, da H. C. Rosendahl o. 1740 beskrev den.

Midtskibet: O. 1560, reliefferne og de bruskbarokke topstykker. Søndre række, 
begyndende fra øst med den anden gavl:

1) (Fig. 94 a) Rigsvåbnet179, med (nyopskåret?) underskrift i fordybede 
versaler: »Insignia d[omini] Frederici 2 Danorum zs. regis« (»Hr. Fr. II.s 
danernes etc. konges våben«).

2) Kronet renæssanceskjold med Danmarks tre løver og ni hjerteblade.180

3) (Fig. 94e) Kronet renæssanceskjold med Norges løve.
4) Courtoisimæssigt vendt Trolle-våben, lodretstående, men af gotisk form181; 

underskrift i fordybede versaler: »Herlof Trolle Rit« [dvs. ridder182].
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Fig. 92-93. S. Olai kirke. Prædikestol. 92. Detaljer af hermerne fra 1624. 93. Evangelisten Markus
med løven (p. 174).
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5) (Retvendt) Giøe-våben, omtrent som foregående og med underskrift: »Ff. 
Beritte Gøye«.

6) (Fig. 94 c) 1560. Tremastet, kanonbestykket skib med brasede ræer, Hel
singørs byvåben, stærkt beskåret, med underskrift: »[A]nno D(omi)ni MdLx.« 
— 1561 fik Lucas snedker 17 dl. 51 mk. for tre stole, »som borgmester og råd 
sad i«7.

I nordre række er reliefferne, der er mere »moderne« og betydelig flottere 
skåret, end sydrækkens mere tamme og forsigtige snedker har turdet vove, 
følgende, ligeledes begyndende med anden gavl fra øst:

1) (Fig. 94h) Rosenvinge-våben, noget usymmetrisk, men med to lanseåbnin
ger, sandsynligvis for Henrik Mogensen, borgmester 1555—79, † 1583183.

2) (Fig. 94 i) Renæssanceskjold med Leiel-våben184.
3) (Fig. 94 g) Tilsvarende med Baden-våben (jfr. den kalkmalede våbenfrise 

p. 116 nr. 23—24).
4) (Fig. 94 d) Courtoisimæssigt vendt Giøe-våben, slankere end sydrækkens, 

skjoldet skråtstillet og kartoucheagtigt; underskrift med stærkt medtagne relief
versaler i retkantet kartouchefelt: »Birgitta Gøye«185.

5) (Fig. 94 f) Tilsvarende, retvendt Trolle-våben og underskrift: »Herlvff 
Trolle«. Alle reliefferne er formentlig samtidige og udfort 1559—60 (jfr. Herluf 
Trolles riddertitel og magistratsstolens årstal); de står nu, siden 1938 i blank 
eg186.

Endnu en tredie og ældre †Trolle-Giøestol omtales i Rosendahls fortegnelse 
som nr. 19 i midtskibet, altså helt mod vest; den havde ægtefællernes våben

1 2
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og navne samt årstallet 1554. Det var dette år (1. maj), Herluf Trolle fratrådte 
Krogen len.

På de to østligste gavle er sat et bruskbarokt topstykke med et relief af 
S. Olav (jfr. fig. 94 b); reliefferne er ikke ganske ens, men sandsynligvis skåret 
efter samme forlæg eller det søndre måske efter det nordre. Det nordre svarer 
til relieffet over kirkens vestdør (p. 96).

Nordre sideskib. Nuværende ordning. Gavlene til nordvæggens bænke giver 
et lille udsnit af kirkens forskelligartede stoleværk i sidste halvdel af 1500’rne 
og — når dørene medtages — ind i 1600-tallet. De er ret tilfældigt sammen
stillede, undertiden af savede eller afhøvlede på begge sider; men der kan næppe 
være tvivl om, at de ældste gavle hidrører fra kirkens tidligste egentlige stole
værk, selv om pladsen ikke er den oprindelige, og flere af stolene formentlig 
er flyttet mere end een gang. Så sent som 1912 (beretn.) stod gavlen med Fre
derik Leiels navn i nordre sideskibs sydside som nr. 2 fra prædikestolen; men 
1585 fandtes stadet i søndre sideskib i femte fag fra vest, vel den oprindelige 
plads7.

Også endepanelerne er gamle, det østligste, sammenhørende med gavl nr. 1, 
har fint profilerede renæssancefyldinger i fuld højde og med skrå sålbænk, det 
vestligste fire smalfyldinger (skrå sålbænk) over fire høj fyldinger (jfr. fig. 28), 
der er afskåret forneden. Ryglænene er til dels gamle, enkelte har profiler, der 
nærmest må karakteriseres som sengotiske (svarende til foldeværkskistens, se 
kister), og som formentlig har hørt til de ældste stader. Vægpanelet består for 
største delen af vandrette, skruphøvlede planker, i øst dog nyere (fra 1838?) 
efterlignende det vestlige endepanel, men med frisefyldinger.

Stolene omfatter 21 gavle, hvortil kommer *fem (nr. 4—8), der vides at 
have stået i sideskibet, men nu opbevares i bymuseet. Disse gavle falder efter 
deres type i tre grupper. Ældst, fra tiden kort efter reformationen, er typen 
med reliefskårne båndminuskler (nr. 16—17) foroven i den ellers glatte planke. 
Nr. 9—15 samt nr. 21 er tilsvarende, men uden skrift, muligvis alle nyere, af 
ældre, tilhøvlede planker.

Den næstældste gruppe (nr. 18—20, 22—25), hvoraf flere har indskåret års
tal 1581 og derfor vel er fra denne tid, er (nu) ret smalle og har i næsten fuld 
gavlhøjde udsparede (»falske«) fyldinger og foroven i disse et muligvis samtidigt 
tværbrædt, der afskilrer et frisefelt hvori indskårne bomærkeskjolde m.m.

Den tredie gruppe (nr. 1—8), der sandsynligvis dateres af årstallet på »præ- 
stekvindernes« stol, 1594, har topstykker med blad-og-frugt-krans inden for 
akantusvolutter om reliefskåret Jesumonogram i fraktur. På selve planken er 
bevaret et påsat gesimsbrædt med perlestav (sekundære, indskårne navne), 
neden for hvilken der må have været en nu forsvundet pilaster. — De glatte 
gavle (nr. 9—15) danner sammen med forskellige renæssancedøre et indelukke;
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Fig. 94 a-i. S. Olai kirke. Relieffer fra stoleværk o. 1560, indsat i midtskibets stolegavle fra 1938 samt 
barokt topstykke i det ostligste stade mod syd. a. Rigsvåbnet. b. Topstykke med S. Olav. c. Helsingørs 
våben. d. Birgitte Giøe. e. Norges love. f. Herluf Trolle. g. Baden. h. Rosenvinge. i. Leiel (p. 176 ff.).

heri står de to lange, sædepolstrede bænke med smukt udsavede ryglæn, der 
tidligere hørte til skriftestolen i sakristiet (p. l85).

Hovedparten af lågerne eller dørene er tofyldings, overfladisk set ens, men 
til dels med forskellige profiler, der fortæller, at man gennem tiderne har re
spekteret den ældste dørtype og blot »moderniseret« prolilerne. Endnu er een 
af de ældste døre bevaret omend i temmelig molesteret stand (den tredie fra 
vest, nu mærket 69), med de gamle, fine profiler, der omtrent svarer til ost- 
panelets. Mellem gavlene nr. 9—12 sidder de ovenfor nævnte renæssancedøre 
med fladsnitsarkader; den ostligste og yngste har smukke, gamle gangjern og



 
stor lås med trekløverafslutning. Spor af bukkehornshængsler ses på flere af 
de ældre stader. Døren længst mod øst er barok, tofyldings, den øvre fylding 
med hammerudvidelser og pålimet ranke- og maskeslyngværk i fladsnit.

Alt træværket er egetræsådret 1883187, med nummerering fra samme tid. 
Regnet fra øst til vest har nordre sideskib følgende stadegavle:

1—3) Østligst er placeret to stole — en dobbelt degnestol kalder beretnin
gen 1912 dem — af typen med blad-og-frugt-krans (dørene nummereret 83 og 
82). I den østligste gavl er, noget sjusket, indskåret navnet på den højtfortjente 
maler »Henric Rosendahl pin[tor]«, i gavl. nr. 2 indskåret »Thomas . . .«, vist
nok rest af tre borthøvlede linier (hvorfor stolen næppe kan være identisk med 
Rosendahls nedenfor gengivne fortegnelse nr. 17). Gavl 3 har i »gesimsen« to 
indskårne navne: »Iacop Hansøn« over »Hans Krvse«; men mens navnene på 
nr. 1 og 2 er skåret direkte i plankerne, er Jacop Hansøns navn skåret i et 
indfældet brædt (jfr. Rosendahls liste nr. 3). Hans Kruses navn er stavet med 
et renæssance-H og hentyder derfor måske til præsten af dette navn († 1625)188.

4—8) Fem tilsvarende *gavle samt to døre med numrene 79—80 er nu i by
museet. På de to gavle, med døren nr. 79, læses »Hans Nelsen Anno 1626« (jfr. 
Rosendahl nedenfor nr. 6), på to andre, med dør nr. 80, en sandsynligvis op
rindelig indskrift: »Denne stol hører til presteqvinderne til. Si. Olai Kircke 
1594« (jfr. Rosendahl nedenfor nr. 5); endelig har den femte stol i bymuseet: 
»Anno 1594. Iost Hansen« (jfr. Rosendahl nr. 4).

Nr. 9—26 udgøres af en række ensartede gavle, glatte eller med i plankerne 
skårne bomærker og/eller indskrifter. Alle oprindelige topstykker afskårne og 
erstattet af en vandret liste:

9—15) Glatte.
16) (Fig. 95 b), med to udsparede felter, øverst et smalt, med brede nu til dels 

bortsnittede reliefbogstaver, der efter Rosendahls liste nedenfor (nr. 7—9) kan 
suppleres til »s[pe]s« (håb); de minuskelagtige bogstaver, der er af karakter 
som Jesumonogrammet på nr. 17, står over et storre felt med bomærkeskjold 
flankeret af D.C.

17) (Fig. 95 a). Glat, med reliefskåret Jesumonogram (båndminuskler) i felt 
foroven, jfr. nr. 16.

18) (Fig. 95a) smal, med indskåret renæssanceskjold, hvori bomærke flankeret 
af D H189 (Rosendahl har denne gavl som nr. 10 sammenhørende med følgende).

19) Indsnittet renæssanceskjold med bomærke flankeret af I H; under skjol
det stod tidligere 1581 (sammenhørende med foregående, jfr. Rosendahl nr. 10).

20) Indsnittet, pynteligt renæssanceskjold med bomærke flankeret af O D 
under årstallet 1581 (jfr. Rosendahl nr. 11).

21) Glat.
22) Fordybede versaler: »Andris Saxzen« (horer til samme stade som nr. 25).
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Fig. 95 a-b. S. Olai kirke. Stolegavle i nordre sideskib nr. 18, 17 og 16, de to sidstnævnte sandsynligvis 
fra kirkens ældste stoleværk (p. 180).

Andreas Saxen, der var rådmand 1555—1593, havde også en stol i midtski
bet190, noteret af Rosendahl som nr. 12 i mandsstolene, med bomærke, navn 
og årstallet 1583 (jfr. Rosendahl nr. 13).

23) Skjoldform som nr. 20 med bomærke flankeret af B I og under årstal
let 1581 (jfr. Rosendahl nr. 12).

24) Indsnittet renæssanceskjold med bomærke flankeret af årstallet 16 — 00 
og under kursivversaler »Børre Børresen« (jfr. noten til stade nr. 3 og Rosen
dahl nr. 14).

25) Skjoldform som nr. 20 og 23 med bomærke flankeret af A S (= Andreas 
Saxen, jfr. ovenfor nr. 22, der hører til samme stade, og Rosendahl nedenfor 
nr. 13, hvor afskriften også gengiver årstallet 1583).

26) Frederik Leiels ovenfor omtalte gavl (der har været bredere end nu), 
glat, med fordybede versaler: »Min Gvdt tene paa din barmhertighedt oc god
hedt, ladt meg icke beskem(m)is a[d] mine fiender skv[l]le icke gledis offver 
meg — Fredirich Leiiel.«

Stolestaderne i nordre sideskib o. 1740, efter Rosendahls fortegnelse (der er behæftet 
med flere fejl; om afskrifternes betegnelse A, B, C, etc. se note 20).

1—20) Mandsstolene »på højre hånd« (dvs. mod syd), regnet fra øst:
1) Ingen bemærkninger, vel glat.
2) Er nu opgang til det nye af rådmand Bentsen byggede pulpitur og til den island

ske stol (jfr. p. 191).
3) Hans Kruuse samt Jacob Hansen (jfr. nuværende opstilling nr. 3).
4) Anno 1594 samt Iost Hansen (nu i bymuseet, jfr. nuværende opstilling nr. 8).
5) »Denne stol horer præstekvinderne til St. Olai kirke 1594« (to gavle, nu i bymuseet, 

jfr. nuværende opstilling nr. 6—7).
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6) Anno 1626 samt Hans Nielsen (nu i bymuseet, jfr. nuværende opstilling nr. 4—5).
7) Bomærkeskjold med I N og flankeret af årstallet 15 — 93 samt bomærkeskjold 

med A (intet efternavnsinitial noteret) og flankeret af 15 — 93. Under samme nummer 
registreres videre I H S (Jesumonogram) over K R D og flankeret af 15 — 93 samt 
S P E S  (jfr. nuværende opstilling nr. 16).

8) S P E samt bomærkeskjold flankeret af (et omvendt) C og L [fejllæst, jfr. nuvæ
rende opstilling nr. 16]. Ved siden af noteret: Niels Mathsønn Ao 1616.

9) S P E S samt I H S (frakturagtige bogstaver, jfr. nuværende opstilling nr. 16—17).
10) Bomærkeskjolde med D H samt bomærkeskjold med I H og flankeret af 1581 

(jfr. nuværende opstilling nr. 18—19).
11) Skjold med Mickcll Seid/eil [fejl for Mickell Seidell?] 1.66 [andet årstalsciffer 

mangler] over sammenskrevet M S samt bomærkeskjold med O P [fejl for O D, jfr. nu
værende opstilling nr. 20].

Herefter følger i Rosendahls fortegnelse en streg, og for de følgende staders vedkom
mende er bomærkerne angivet uden skjoldindfatning.

12) Bomærke med N M under årstallet 15 — 81 samt bomærke flankeret af B I (jfr. 
nuværende opstilling nr. 23).

13) Bomærke flankeret af A S og årstallet 15 — 83 samt Andris Saxsen (jfr. nuværende 
opstilling nr. 25 og 22).

14) Borre Børresen samt Anno 1600 (jfr. nuværende opstilling nr. 24 samt note 188).
15) Bomærke samt bomærke (afskriften i håndskrift A har indskrifterne nr. 14 og 15 

på samme stol).
16) Asmus Lange samt Bente Frantz Skrivers. [Den sidste, Frantz Lauritzens hustru 

(jfr. dobefont p. 162) havde også et stade i midtskibet, Bosendahls fortegnelse nr. 16].
17) Gudmund Nielsen samt Thomas Iacobsen. Gudmand Nielsen blev rådmand 1584, 

borgmester 1595, †1615. Hvis Thomas Iacobsen er identisk med den Th. J., der blev 
borgmester 1646, kan navnet ikke være oprindeligt på gavlen.

18) Bomærke flankeret af I H og foroven et omvendt S191 samt Povel Leil [rådmand 
1608. Dette nr. er ikke registreret i afskrift A],

19) Bomærke flankeret af C N.
20) Hans Adamsen samt Anne Mickels Daatter (afskrift A føjer hertil årstallet 1634).
1—11) Nørre gang på venstre hånd, kvindestolene:
1) To rundbuede skjolde med våben for Skave og Bydelsbak (Herluf Trolles og Bir

gitte Giøes mødrene våbner). Tilføjelse: Her blev gjort en lukket stol til grev Danne- 
skiold, da han lå i Helsingør som ritmester 1723.

2) Rundbuet skjold med to franske liljer (Lilliefeld) samt tilsvarende skjold med halv
måne og »muselskal« (Baden-våben, jfr. nuværende opstilling i midtgangen nr. 3192).

3) Bomærke flankeret af I L samt bomærke som nr. 19 ovenfor, men uden initialer.
4) Bomærke samt bomærke (ud for nr. 4 noterer afskrift A: Hans Ternino).
5) Bomærke samt Claus Nielsen (muligvis identisk med den C N, der blev byfoged 

1573?).
6) Bomærke samt identisk bomærke (afskrift A har nr. 6 og 7 på samme stol); bo

mærket svarer til et i sondre gang (Bosendahls fortegnelse nr. 1), her flankeret af H N.
7) Sammenskrevet HH over 1605 samt Iacob Hansen (muligvis identisk med den 

rådmand og byfoged J. H., der blev borgmester 1566, † 1578?).
8) David Hansen samt David Leil; David Hansen var rådmand og tolder, † 1599, 

David Leil blev rådmand 1579, † 1589.
9) Steffen Eilbe, sammenskrevet S H over 1623 samt Hansen over Adam D. (Afskrif

terne A og B har her: Diric Niman over bomærke og to H’er og et på hovedet vendt L 
sammenskrevet samt tilsvarende bomærke under D N).

10) B Æ S M E S  samt B O Ker (!) (herunder har afskrift A et bomærke).
11) Bomærke flankeret af P S over Anno 1629.
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Der er bevaret talrige stolestadefortegnelser, således at man vil være i stand 
til at følge enkelte stader og deres ejerforhold gennem længere tidsrum. Ud
lejningen af stole var en af kirkernes vigtigste indtægtskilder helt op i 
1900’rne; endnu 1905 foreslog man forgæves at ophæve udlejningen af kirkens 
lukkede stole, det vedtoges først 191573. Om den gamle stolestadefordeling efter 
gader eller kvarterer, se Laurits Pedersen: Helsingør II, 272.

Det er foran p. 84 f. nævnt, at alle de familier, hvis medlemmer havde bidra
get til den nye kirkes bygning, skulle have deres stader kvit som i den forrige 
kirke. Allerede ved nyordningen 1579, da det tredie korfag — og Oxes ka
pel193 — inddroges til stolestader, hører vi dog om, at borgmester Mogensen 
måtte betale 50 mk. for at få lov at beholde »de stole, som hans våben på står«, 
og efter det kostbare spirbyggeri 1614 kom kirken i en sådan gæld, at man 
måtte henvende sig til kongen for at få en mere lukrativ ordning på stole
stadeafgifterne. I et brev af 16. febr. 161669 bekræftede kongen en af borg
mester og råd foreslået ordning, hvorefter der fastsattes en afgift på 2 dl. pr. 
stol, men kun det halve »ude ved muren«; af hvert stade skulle man desuden 
årlig yde 4 sk. i jordskyld194. Kongen indskærpede samtidig, at mænd og 
kvinder ikke måtte blande sig i staderne, og henviser i øvrigt til den forord
ning, som »for nogle år siden« var udgået om S. Nicolai kirke i København (jfr. 
DK. Kbh. By I, 537).

Det ses af stolestadefortegnelsen 1628133, som med små ændringer går igen 
i fortegnelsen 164863 og fil dels i 1677195, hvorefter der sker større ændringer, 
at af mandsstolene langs »mellemgulvet« nr. 1—22 var nr. 5 kongens stol196, 
hvorefter rådets stole fulgte med numrene 6—7—8. Af kvindestolene langs 
nørre mur (nr. 1—25 samt fire ubrugelige) var nr. 1 skriftestol, nr. 2 til slot
tets piger, mens nr. 4 bestod af tre stader, »som er præstekvindernes« (jfr. 
foran p. 180).

De eneste stole, vi med sikkerhed kan henføre til en bestemt snedker, er 
råds- og borgmesterstolene (jfr. ovenfor), der, som tidligere anført, var udgået 
fra Lucas snedkers værksted; kun byvåbnet er mu bevaret (p. 177, fig. 94 c). Også 
Jesper Matiessen, prædikestolens mester og Tyge snedker, der har udført præ
dikestolen i klosterkirken, har gjort stole. Jesper Matiessen udførte 1570 en 
ny stol tvært over mod prædikestolen7, samtidig med at han reparerede tre 
stole under prædikestolen med nye døre og poster, og Tyge gjorde 1579 en ny stol 
op til rådsstolene7 og 1594, sammen med Anders7, fem nye stole næst op til 
sakristidøren. Alle disse stole er enten forsvundet eller i alt fald ikke til at 
identificere; men fremgangsmåden er typisk lige til reguleringen 1838: så for
nyes, repareres eller males en stol, så en anden, så tre etc., og det er derfor 
ikke underligt, at der 1836 klages over de ud- og indadløbende fronter63, lige
som over gulvets stærkt skrånende flade.
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Utvivlsomt har de successivt fornyede stole været ligeså forskellige i farve 
som i form. 1805 males imidlertid stolene på mellemgulvet alle lyseblå36, 1883 
kommer der »antik« egemaling overalt36. — Lige fra de ældste tider synes der 
at have været lysepiber på alle gavle (s. d.).

1838 gennemførtes den første systematiske sanering af inventaret og dermed 
stolestaderne efter en forudgående plan ved kgl. bygningsinspektør F. F. Friis; 
snedker J. Christensen skrev regning på 336 1/4 kvadratalen panel og 48 stk. 
beslåede døre m.m.53. Den sidste fornyelse, der skete hundrede år efter, er 
omtalt ovenfor p. 176.

Andre stole. I de første menighedsstole indgik den ovenfor omtalte magi- 
stratsstol og »kongestolen« (p. 183 med note). Den første omgav snedker Jacob 
Møller 1734 med et galleri53; 1838 indstillede værgen, at man i stedet for den 
nedbrudte borgmesterstol overlod borgmesteren et nærmere betegnet pulpi
tur til afbenyttelse63. Faste stader havde naturligvis også skolens personale; 
»rektorens stol« var i korets sydside, »hørernes stol« overfor i nordsiden. Midt- 
imellem sad skoledrengene på bænke, hvor de vel dels gjorde sig nyttige som 
sangkor, dels var under behørig opsigt. 1812 blev de seks lange bænke i koret 
til skoledisciplenes brug solgt125. Også brude- og brudgomsstolene nævnes; 
1734 hedder det om mandsstolene på mellemgulvet [midtgangen] med indgang 
fra dette: nr. 1. Tre stader, der besiddes af dem, »som går med [penge]tavlerne 
og bruges til brudgomsstol«. Brudestolen har været vis-à-vis på kvindesiden, 
hvad bl.a. omtalen af Peder Samsings grav viser; den lå mellem hørernes stol 
og brudestolen, under det islandske pulpitur (p. 191)197. De nuværende fire 
brudestole med skæringer af E. Kunis er skænket 1928, de øvrige stole i koret 
er fra 1929 ff. (jfr. Henningsen: S. Olai p. 83).

Uden for menighedsstolene fandtes andre stole. Bortset fra de nedenfor om
talte †korstole fra Esrum og *abbedstolen sammesteds fra også den såkaldte 
barnestol samt degne- og skriftestolene. En af Rosendahl og Boesen nævnt 
munkestol med Frantz Lauritzens navn og årstallet 1555 eller 1559 må være 
en sammenblanding med *abbedstolen, der dog kun bærer et årstal198.

†Korstole og †stole i koret. Som foran (p. 162) nævnt, hentedes korgitteret 1559 
i Esrum klosterkirke og opstilledes i Olai kirke. Den 1. marts 1561 fik 27 bøn
der betaling for at age halvparten af »det kor ud fra Esrom« og senere førte 
37 bønder den anden halvdel ud og hen7. Endelig noterer kirkeværgen, at han 
fredagen næst efter S. Mikkelsdag gav Henrik Monsen [borgmesteren] 8 mk. 
for to alen sort engelsk, som blev skænket til Frederik Christensen, foged i 
Esrum, »for han var os behjælpelig til det bedste, at vi finge det kor her ud 
fra Esrom, som kongen gav til sognekirken«. Lucas snedker, der med sin karl 
havde arbejdet seks dage i Esrum med nedtageisen, satte »koret« [d. e. kor
stolene] op i Olai kirke7. 13. april 1560 havde syv karle fået betaling for at 
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fjerne de stole [i S. Olai], der stod bag koret [d. e. korgitteret] og bringe dem 
over i Helligåndshuset7 (jfr. p. 162).

Alle de her omtalte stole er forsvundet, og vi ved ikke, hvorledes de har set 
ud. Ejendommelige må disse munkestole med klapsæder have taget sig ud i 
Helsingørs borgerkirke; men kirken havde på den tid kæmpeudgifter, stole 
skulle den have, også i koret, og selv om munkestolene var katolske og gam
meldags: man fik dem gratis, og de kunne udskiftes, når man fik råd. Allerede 
1579, da korgitteret rykkedes et fag mod øst (jfr. p. 92), må en del af munke
stolene være blevet til overs. Vi hører intet om, når de forsvinder.

*Abbedstol 1472 fra Esrum. Ligesom ved *Esrumtavlen (p. 126) vil selve sto
len blive nærmere behandlet under Esrum klosterkirke; kun dens skæbne efter 
overflytningen til S. Olai skal omtales her. Hvor stolen først anbragtes i kir
ken, vides ikke; men i 1700’rne stod den i kirkens vestende nede ved fonten. 
1836 foreslås det at flytte »den gotiske kannikestol« fra pladsen foran dåben 
til koret, »hvornæst at udbedre med maling«63. 15. novenber 1849 foreligger 
kvittering fra direktøren for Oldnordisk Museum for modtagelse af stolen, der 
rensedes for oliemaling. Dens nummer i Nationalmuseet er 10887.

Præstestol. Nogen egentlig »præstestol« i gammeldags forstand (til skrifte) 
findes ikke199.

†Præste- og skriftestole. 1666 havde kirken ifølge inventariet7 fire skriftestole, 
af hvilke formodentlig kun de to var i brug: to nye og een gammel skriftestol, 
alle i koret; en gammel stod ved sakristidøren.

1576 omtales skriftestolen første gang, da der købtes 14 vognskud, som kom 
til den store stol, der stod oppe ved den nørre gavl [d. e. østgavlen til nordre 
sideskib], som borgmester Henrik Mogensen befol at lade gøre til en skrifte
stol7. 1585 tales om den tiende lucht [vinduet] over skriftestolen7, 1595 nævnes 
den stol, som mester Søren sidder i og skrifter7. 1637 gav Trine salig Niels 
Madsens kirken en gammel stol, som stod i »den tyske kirke«; snedker Hans 
Buur omgjorde den til en skriftestol, og maler Poul Jensen anstrøg den7. 1745 
nævner inventariet et bevaret skilderi af den gældbundne tjener i kapellanens 
skriftestol125. 1760 måtte skriftestolen og klokkerens stol optages og genan
bringes, for at et lig kunne nedsættes56. 1788 hedder det, at pastor Schebyes 
skriftestol i sakristiet er forandret, så der nu kan indtages mange flere konfi- 
tenter63. Måske hentydes der til anbringelsen af to lange bænke med opstop- 
pede sæder, en på hver side af sognepræstens skriftestol (jfr. stolestader p. 178 f. 
nr. 9—15); en lignende stol fik skriftefaderen, og ved kapellanens skriftestol 
anbragtes to tilsvarende, lange bænke (inventarium 1790)125.

1885 benævntes Oxes kapel, hvorfra et hjørne 1840 var afskilret til sakristi 
(p. 68), »skriftestolen«, ifølge Henningsen (p. 129) fordi skrifteprædikerne før 
altergangen holdtes her.
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Degnestole. De to østligste stader i nordre sideskib, der i beretningen 1912 
(Nationalmuseet) betegnedes som en dobbelt degnestol, bruges nu af kirketje
neren til opbevaring af rekvisitter. Kordegnen har en lille, bred stol med læder
sæde og lav ryg med »øreklapper«, som står østligst i nordre sideskib, umiddel
bart uden for korgitteret her. Sandsynligvis er det den lænestol til skriftefade
ren, der anskaffedes til skriftestolen i Oxes kapel mellem 1787 og 1790 sammen 
med de foran nævnte lange stole i nordre sideskib nr. 9—15 (jfr. Henningsen:
S. Olai p. 136).

Barnestolen (jfr. fig. 120). 1580 købtes træ til en ny stol inden for den store 
kirkedør, som kvinder sidder i, der holder børn til dåben. Henrik snedker fik 
45 dl. på egen kost7. Ifølge H. C. Rosendahls beskrivelse20C var der over barne
stolen, som [kirkeværgen] D. V. Neuhaus 1745 lod »af ny male og forfærdige« 
ved H. C. R. D. [Rosendahl] en tavle, hvorpå meddeltes, at den sammen med 
ovenstående pulpitur (pulpitur nr. 1) var stalferet og forfærdiget 1653 af råd
mand Joh. Wilders [gift med Margrethe Simonsdatter] og handelsmand Claus 
Clausen [gift med Sille Hansdatter Kruse] (jfr. epitaf nr. 8). På siderne var 
der fire våbner samt initialerne IW over MD [vel Rosendahls fejlafskrift for 
MSD] — og CC over SD [vel fejlafskrift for SHD] samt indskriften: Lader de 
små børn komme til mig. Ved den store regulering af inventaret 1838 repare
rede og forandrede snedker J. Christensen »barnedåbsstolen«53, og dens nuvæ
rende udseende skyldes derfor formentlig ham.

På midtskibets vestligste væg, på begge sider af døren og i syd stødende op 
til fontelukkelsen står nu to bænke (fra 1838) i renæssancestil. Panelerne bag 
dem er det eneste, der er bevaret af Henrik snedkers barnestol fra 1580. Pa
nelet syd for døren, 320 cm langt, er opdelt i fem, panelet nord for, 408 cm, 
i seks arkader, hvis kannelerede, joniske (omløbende) pilastre er meget sikkert 
og fint skåret ligesom de rige profileringer forneden i arkaderne. Arkadernes 
rammeværk har overalt været indlagt med intarsia, i pilastrene og forneden 
udgående fra midtovaler, samt i buevinklerne med de i tidlige højrenæssance-ar- 
bejder så yndede »perspektivhuller«, nu i høj grad ødelagt; gesimsen er kraftigt 
udkraget, med gennemløbende frise.

Alt panelværket er nu egetræsmalet (1883) undtagen den blåmalede frise 
med forgyldt frakturskrift, i sydpanelet klumpede bogstaver fra 1883: »Hvo 
som troer og bliver døbt . . . Marci XVI, XVI«, i nordpanelet slankere skrift, 
vel fra 1653, men opmalet: »Lader de smaa børn . . . Marc. X«. Et par prøve
afdækninger viser, at egetræsådringen skjuler personmalerier (hoved med glo
rie og draperet figur med bog).

Pulpiturer (og lukkede stole). Det ældste pulpitur, der omtales allerede 1560, 
er orgelpulpituret, på nordsiden af hovedskibets fjerde fag fra øst (om dette 
se under orgel). Det første menighedspulpitur opsattes 1593 i kirkens vest
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ende over midtskibet og, så vidt det kan ses, strækkende sig over nordre side
skib, hvor stumper af det muligvis endnu er bevaret. 1639 satte man »det nye 
pulpitur« op, vistnok vestligt i midtskibet. Forst senere begyndte de private 
pulpiturer at optræde. Blandt disse var de fornemste uden tvivl generalmajor 
Holcks 1671, pastor Aagaards 1704 og det islandske fra 1705. Men 1726 kom 
der endnu et »nyt pulpitur« på midtskibets sydside mellem koret og Holcks 
stol; det var bygget med det islandske pulpitur som forbillede. Senere nævnes 
adskillige andre større eller mindre »bure«, selv i Oxes kapel (fru assessor Arent- 
zens, omtalt 1734, jfr. begravelse nr. 19)200. I fortegnelsen 1734 nævnes »det 
nye pulpitur« i nordre sideskib200; det lå »næst op til borgmester Ferslefs«, 
var ikke særlig søgt og derfor billigt (3 rdl. årligt)36.

Brandtaksationen 1761 nævner 10 indelukkede pulpiturer (jfr. fig. 96) og 10 
indelukkede stole på gulvet55. Alle disse pulpiturer blev mer eller mindre ned
taget og omdannet ved den store inventarregulering 183853, og fra snedker- 
regningerne kan følgende uddrages: otte pulpiturer »forfærdigedes«, hvortil 
bl.a. leveredes 265 drejede balustre; panel forandredes, og 10 døre forfærdigedes 
til de fem pulpiturer i søndre sideskib og seks dore til de tre i nordre; de fire 
»pulpiturer« under orgelet [altså på det gamle pulpitur fra 1593] fik repareret 
vinduer; 12 »perlestænger« drejedes til 10 pulpiturer og endelig opsattes to helt 
nye pulpiturer med 65 balustre og bagpanel med fire døre; disse arkadebrede 
balustrader, der endnu ligger på våbenhusloftet, anbragtes i hvælvingen [d. e. 
arkaden] mod hovedgangen og i hvælvingen »tværs over nordre sidegang« [hvil
ket vel kun kan forstås som vestligt i nordre sideskib]. 1899 erklærede H. B. 
Storck sig villig til at lede f jernelsen af pulpiturerne, som i syd dækkede for 
fire, i nord for eet vindue106, og 1900 forsvandt de lemlæstede til mer eller min
dre ensartede balkoner omdannede pulpiturer tillige med de to sidste balu
strade-balkoner; tilbage blev kun orgelpulpituret fra 1864 og et sammenstyk
ket i nordre sideskib (jfr. nedenfor)201.

Pulpiturpanelet vestligt i nordre sideskib, der sidder betydelig lavere end 
orgelbrystværnet fra 1864 i midtskibet, er sammensat af et barokpanel fra o. 
1650—60 og to flankerende stumper af et noget ændret renæssancepanel. De 
sidste må ifølge et af de i kronlisten indskårne årstal være ældre end 1620; 
sandsynligvis er her da tale om rester af kirkens ældste menighedspulpitur, det, 
Tyge snedker gjorde 1593. Det barokke panel kan derimod ikke sættes i for
bindelse med noget kendt pulpitur, og man tør derfor ikke afvise, at det har 
tilhørt en »lukket« stol eller et andet inventarstykke. Begge paneler er egetræs- 
malede.

Renæssancepanelet er kun brudstykkeagtigt bevaret og sammenstillet; det 
har nu intet postamentfelt, og gesimslisten er trykket helt ned mod fyldingerne. 
Disse er næsten kvadratiske med ophøjet, dobbeltfalset »spejl« (sml. f.eks. stole
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panelet i Kronborg slotskirke) og flankeres af kannelerede liséner, der vel er 
afbrudte pilastre. Over den kraftigt udladende gesimsliste med tandsnit er der 
en balustrade — der sandsynligvis har været gennemløbende — med slanke 
balustre. På oversiden flere indskårne navne, bomærker og årstal (jfr. ovenfor). 
En prøveafdækning på eet af spejlene viser sort farve. Se i øvrigt nedenfor 
under †pulpitur nr. 1.

Barokpanelet har tre fuldt bevarede fag med postamentparti, storstykke og 
en gesims, hvis frise er erstattet af korte balustre. På postamentfremspringene 
er der småfelter med buetunger øverst og nederst; storfelterne har hammer
udvidelser i hjørnerne, flankeret af stærkt fremspringende, nedad smalnende 
pilastre med bosser på hals og bryst og den for tiden karakteristiske sammen
stilling af tre smårundstave, alt i alt svarende til de store pilastre, der flankerer 
dørene indvendig på korgitteret fra 1654—55. Gesimsen har under kronlisten 
et bredt buet led med den, ligeledes vanlige række af rundbuede nicher, afbrudt 
af til siden seende englehoveder. Prøveafdækning i det sydligste felt viser et 
apostelansigt og, i postamentfeltet, sort marmorering. Selve pulpituret, der 
bl.a. hviler på en trævæg med dør fra 1838, har gulv og vægpanel af gamle, 
brede brædder. Opgang i vestfaget i lukket panel hovedsagelig fra 1838.

†Pulpiturer. 1) Vestpulpituret 1593. Den 13. november 1593 fortingede borg
mester og råd med snedkrene Thiøge (d. e. Tyge, mester bl.a. for prædikesto
len i klosterkirken) og Anders om et pulpitur at skulle gøre udi kirken7. At 
dette har været i vest fremgår dels af, at der 1594 tales om det store, nye vin
due på nørre side ved pulpituret7 (dvs. i nordre sideskib), dels af, at stolefor
tegnelsen 1628 angiver, at det vestligste stade i midtskibet (nr. 22) var under 
»Poppeltuerit«202. Her tales også om stolestader på pulpiturets nørre og søndre 
side203. 1699 blev »den store trappe ved barnestolen« repareret56. På et tids
punkt, måske allerede i slutningen af 1600’rne må man have givet tilladelse 
til indbygning af lukkede stole på det gamle pulpitur. Muligvis er det dette 
pulpitur, det drejer sig om, når der 1722 tales om seks vinduer i pulpituret 
på den søndre side (dvs. på sydenden af pulpituret)56. Fra da af kan man følge 
de forskellige ejere, hvorimellem bl.a. har været den for Fr. IV.s »Dagre
gister« kendte borgmester Bussæus200 (jfr. også kilder og henvisninger). Når 
der 183863 tales om at fjerne de fire pulpiturstole med vinduerne ud til kir
ken, er der sikkert tale om stole på det gamle pulpitur.

I sin beskrivelse o. 1740 meddeler H. C. Rosendahl20C, at der på pulpituret 
»ved dåben« stod: »Anno 1651 haver ærlig og velagte Mand Gregers Madsen, 
Brøgger, Kirkeværger, med sin Kiære Hustrue . . . Bente Mogens Daatter . . . 
paa deres Egen bekostning ladet dette Pulpitur staffere«.

2) 1639. Dette år fik snedker Hans Buur betaling for det nye pulpitur7; det 
fremgår ikke, hvor det byggedes, heller ikke af fortegnelsen 1677195, hvor der 
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Fot. før 1900 i Helsingør bymuseum

Fig. 96. S. Olai kirke. Indre set mod ost med det 1838 fornyede stoleværk og de samme år fornyede
pulpiturer (jfr. p. 184 og 187).

nævnes stolestader på det nye og det gamle pulpitur. Det nye er muligvis det, 
der i stadefortegnelsen 1734200 nævnes sidst, (dvs. vestligst) på midtskibets 
nordside efter generalmajor Mules pulpitur(?)204.

3) 1671. Generalmajor Holcks pulpitur, senere betegnet som generalens eller 
kommandantens pulpitur. 14. marts 1671 anmodede slotsforvalteren på Kron
borg, lensmand over Kronborg len, generalmajor, baron Eiler Eilersen Holck 
om på egen bekostning at måtte opbygge et »polpetur« imellem de to »pilarer« 
ved lians stol, hvilket anbefaledes af præst og borgmester195. Beliggenheden
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angives at være mellem to piller »imod« prædikestolen, senere: imellem tvende 
piller ved slotsstolen (der 1677 var nr. 5 i midtskibets søndre række, identisk 
med »Kongens stol« i 1628-fortegnelsen133, mens nr. 6—8 var »Rådsens stole«, 
jfr. p. 183), dvs. i midtskibets fjerde fag fra øst på sydsiden. I forbindelse med 
opførelsen af et nyt pulpitur 1726 umiddelbart øst for »generalens« pulpitur 
nævnes, at det gamle pulpitur (d. e. Holcks pulpitur) fik fire skillerum. Det 
var da gået ud af slægtens eje og udlejedes; senere kaldtes det Kreibergs pul
pitur efter kongelig stempelforvalter Henrik Kreiberg, der 1748 fæstede den 
anden part af salig generalmajor Holcks pulpitur, som salig Camerer Henrici 
havde haft i lejefæste36.

Ifølge Rosendahls beskrivelse (o. 1740)20C fandtes på pulpituret de Holckers 
og Høegers fædrene og mødrene våbner og herunder: H[r] E[iler] H[olcks] 
F[ædrene] oc M[ødrene] — F[ru] E[lisabeth] H[øegs] F. oc M. og på begge sider 
af »våbnen« dette vers, sign. A B (»holdes for at være Anders Bordings værk«):

»See Eiler Eilersen af Holckes Stamme baaren 
Af Guds indblæste Dyd, Dan Kongens høy udkaaren 
Og velbestalter Helt, Her General Major 
Til foeds, Collegii, Militz-Assessor stoer 
Samt Hendes Mayestets hoyloflig Regimentes 
Dragoners Øverste af Dronningen hand kiendtes 
Paa faste Cronborg hand tolv Aar var Guberneur 
Og Amtmand til det Len, som er ved Helsingør 
Til Kiergaards-Holm og til Elkier var hand Herre 
Hand med sin Elskelig og dydig Hiertens kiære 
Den ædle Øyens Lyst, Elisabetha Høeg,
Hvis Dyder svæved høyt langt over Gran og bøeg 
Har dette Pulpitur fornemlig til Guds Ære 
Og Kirkens høye Ziir til Kirken ladt forære 
At de som dette læs, skal mindes udaf det 
Hvem Holk og Høeg de var, som var paa denne sted 
At den Høy Edle Holk er til Friherre vorden 
Har dertil fanget Gods, er sat i Ridders orden 
Og over gandske Fyen til myndig Høvding giort 
Det vel er høyt, men kand dog ey forundres stort 
Hans helte Dyders Løn ey mindre bør at være 
Men det er meere sært, at saadan Magt og Ære 
Ey blæser hannem op i hierte mod og hue 
Ney, Holck var Dannis før, men er det meere nu.

A. B.«

4) 1704. Pastor, senere provst, jfr. præstemalerier nr. 6, L. C. Aagaards 
pulpitur. Blandt de bevarede bilag vedrørende S. Olai findes »Magister Lars 
Christensen Aagaards, forrige sognepræsts begæring og forslag til et pulpitur, 
dateret 1. december 1703«56. Pulpituret, der må have været et af de mere frem
trædende, siden det nævnes af Boesen (p. 109), havde plads vestligt på midt
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skibets søndre side, hvor pulpiturernes rækkefølge (jfr. f. eks. fortegnelsen 
1754205) fra øst var: 1) »Det nye pulpitur« (fra 1726 jfr. foran p. 187), 2) Holcks,
3) en stol over søndre gang, 4) Edvard Kruses, og som nr. 5) Aagaards; som 
sådant: »nr. 5 på søndre side« betegnes det også i en regning fra 1769 fra sned
ker Lorentz Jacobsen for reparation med nyt loft og skillerum56. I Rosendahls 
beskrivelse omtales det som følger: På det blå anstrøgne pulpitur lindes: Ao 
1704. I de 2 forreste fyldinger er malet 2 våbner; i det ene er oven over hjel
men en engel, midt i en engel med en bog i hånden, hvori står skrevet: Et 
ævigt Evangelium, nedenunder står L. C. A. (Laurids Christensen Aagaard) . . . 
Det andet viser oven og midt i »en Hauge« (således håndskrift B) eller »en Hau- 
frue« (således A). Derunder A D B (Anna Dorothea Brochmand). — 1760 fæ
stedes afdøde jomfru Aagaards pulpitur over søndre gang til Erick Lykke for 
5 rdl. årligt36.

5) 1705. Det islandske pulpitur. Den 20. april 1602 forbod Christian IV. frem
mede købmænd at handle på Island og gav København, Malmö og Helsingør 
eneret på denne handel. Det da oprettede islandske kompagni bestod til 1786 
og betænkte gennem årene S. Olai kirke med betydelige gaver (jfr. kirkegårds- 
portal p. 47 og dørfløje nr. 3 og 5 samt Laurits Pedersen: Helsingør II, 
231). Om pulpiturets tilblivelse oplyser et brev af 11. juni 1705 fra pastor 
L. C. Aagaard til borgmester og råd: Det islandske kompagnis interessenter fra 
København, skriver han, som i mange år har givet gaver til kirken206, har ofte 
ønsket »en vis sted« ved deres gennemfart til andagt ved modbør, at de ikke 
skal indtrænge til andre Guds børn i deres stole. For de penge, de giver, vil 
præsten nu gerne opsætte et pulpitur. Han foreslår pladsen mellem de to piller
i kirken [midtskibet] til nordsiden, af hvilke den ene slutter sig til koret og den 
anden er prydet med borgmester Laurids Rhods epitaf, »såsom derved ingen 
stole deres lys frarøves«. Peder Samsøes tavle vil han flytte et par alen207.

Snedker Rendix Andersen fik pulpituret i entreprise; hans »memorial« af
6. november 1705 viser, hvad der er forbrugt af materialer208 . 5. juni 1706 
kvitterede Oluf Andersen for 26 rdl. for arbejde, guld, olie og farver til pul
pituret »at forgylle, malle og stafere«51.

Pulpituret fik den af provsten angivne plads med opgang fra et rømmet stole
stade i nordre sideskib (jfr. p. 181). Dets udseende kendes fra Rosendahls 
beskrivelse, før eller efter at han 1744 anstrøg det på loft, vægge og det bageste 
panel med perlefarve, marmorering og sort, da snedker Lorentz Jacobsen 
havde forfærdiget det med et panelloft over og afdelt det bagtil med behørigt 
panel56. Beskrivelsen20C lyder: Indskrift »Dette Pulpitur er indrettet Gud til 
Ære, Kirken til Ziirat og een taknemmelig Erkiendelse imod det Loflige Island
ske Compagnie fra Kiøbenhavn, for deres vedholdende Gavmildhed imod denne 
Kirke«. — Her i mellem på den midterste fylding det islandske våben, en for



192 H E L S I N G Ø R 160

gyldt stokfisk med krone og dernæst: »Som skal aabnes for dem at bruge, 
naar deres Vei falder her forbi. Gud velsigne imidlertiid altiid baade deres hen 
og hiem reyse for Christi Skyld — 1706«. — I de øvrige fyldinger er malet: 
1) Et skib med alle sine sejl udslagne og drives af bølgerne hid og did. 2) Spes 
(håbet) med et anker i den ene og en fugl på den anden hånd. 3) Patientia 
(tålmod) med udslaget hår, havende et kors i den ene og en bog i den anden 
hånd [må være troen]. På døren til indgangen: »Aabne Jesu du mit Hierte / 
Som ieg aabner denne Dør / Bedring giv af det ieg lærdte / Himlen sidst mig 
aaben giør.« »De som fare ned paa havet i Skib, som bruge deres Handel i stor 
Vand raabte til Herren i deris Nød« etc. »Ps. 107, W. 23, 28, 29, 30, 31«20e.

1766 fastnaglede Lorentz Jacobsen døren tillige med bistadet for trappen til 
pulpituret56. Ved kompagniets ophævelse overgik pulpituret til kirken, som 
lejede det ud. 1794 meddelte kirkeværgen, at det såkaldte islandske pulpitur 
var ledigt efter pastor Schebys død63.

Ligesom der har været pulpiturer overalt i kirken, således er også »de 
lukkede stole« skudt op som paddehatte. Mens nogle af pulpiturerne kunne 
have deres berettigelse, fordi man vitterligt fra dem havde bedre oversigt end 
i stolene på gulvet og hørte bedre, ligesom de gav plads for andre på gulvet, var 
de lukkede stole, dvs. stole med panelværk, vinduer eller gitterværk, samt egen 
lås og nøgle, kun et udslag af honnette ambitioner. Naturligvis måtte ejeren af 
en lukket stole både betale for dens op- og udførelse, samt en årlig leje — det 
gjaldt også pulpiturerne —, men efterhånden som de lukkede stole formerede 
sig, synes man tillige at have krævet visse andre betingelser for en tilladelse. 
Således ansøgte Jens Svendsen Beck, der selv var kirkeværge, 1728 om i for
bindelse med indrettelse af et begravelsessted at måtte opbygge en »indlukt 
stol« i søndre gang ved muren mellem etatsråd Kinchels lukkede stol og op
gangen til »det nye pulpitur«; men samtidig ville han gerne have etatsråd With 
til at sætte glasvinduer oven om sin 1722 opførte stol97, så hans påtænkte stol 
kunne få godt lys. Til gengæld lovede han at skænke den af ham og hans hustru, 
Dorothea Pedersdatter, bekostede blok, »som skal stå ved toldbroen«36; det 
anbefaledes, og Withs stol fik vinduer 1728. På samme måde anmodede maler 
H. C. Rosendahl, kirkens grundige beskriver og inventarets restaurator, 1737 
om fornyet tilladelse til at bygge en pulpiturstol: som jeg haver foretaget mig 
til Guds ære og hans velsignede hus til prydelse at renovere og reparere alle de 
»Epitaphiummer«, som findes udi St. Olaj kirke, på min egen bekostning . . .
2 à 3 hvert år, som Gud giver tid og kræfter til . . . hvortil i år allerede er gjort 
begyndelse63.

De lukkede stole rejste sig undertiden på steder, hvor de virkede generende. 
Således nævnes det 1729, at Lodvig Lodvigsen fæsteren indlukt stol på mellem
gulvet (midtgangen) nr. 25, som hans afdøde svigerfader Rønner Petersen har 
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Fig. 97. S. Olai kirke. kirkekiste nr. 2, anskaffet mellem 1651 og 1666 (p. 194).

opbygget på egen bekostning. Den står lige over for barnestolen og betager 
synet for dem, der frembærer børn, så at de hverken kan se prædikestol eller 
alter97; endnu 1775 reparerede Lorentz Jacobsen den »lugte stol«, som er lige 
for barnestolen56. Det har næppe været alle, der har været ligeså beskedne som 
kommissær Robert Tigh209, der 1744 købte stolene nr. 12 og 13 på den søndre 
»Vey«, fordi han ville bygge en lukket stol på nr. 12—14, som ikke kunne bruges, 
da »præsten derfra ikke kan ses eller høres«. Det anbefales af kirkeværgen, selv 
om der også søges om tilladelse til at brække hul i muren ud til kirkegården36. 
Den slags »huller« til stole- og pulpiturdøre har der været mange af. 1765 repa
rerede Lorentz Jacobsen Mad. Garbens stol i søndre gang nr. 16. Døren ud til 
kirkegården repareredes, og der sattes nyt »skur« over den56. 1780 anstryges 
en ny, flammet dør samt et »bræddeskur« over samme dør; samtidig maledes 
pulpiturdøre på nordre side56. Disse dørhuller er nu tilmurede tillige med andre 
døre til stole og pulpiturer og skjult under skalmuring, således at ethvert spor 
er forsvundet (jfr. p. 96). En af grundene til, at kirkens ældste dør, den lille 
syddør nær koret, er bevaret åben, er måske, at den har givet adgang til en 
lukket stol.

Kister. 1) Første halvdel af 1600'rne. Jernbeslået, 69x53 cm og 114 lang, med 
svagt buet låg, delt i to dele, der kan åbnes selvstændigt, nu med hver sin 
pengetragt; oprindelig havde den venstre halvdel to pengeslidser. Til de to 
hængseljern svarer to låse, kun een taskelås bevaret. De to nøgler beroede 
henholdsvis hos borgmesteren og sognepræsten210. I inventariet fra 1651 næv
nes tavlekisten »til de fattiges og kirkens penge«7. På hver kortside er der et 
jernhåndtag. Indvendig er kisten tværdelt i to lige store dele, venstre del er 

13
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Fig. 98. S. Olai kirke. *Jernkistens lås, detalje (jfr. fig. 99).

atter tværdelt i to rum svarende til de oprindelige pengeslidser. I højre halv
del ligger en træbakke med skrå sider til opsamling af de nedfaldne penge. 
Egetræsmalet med sølvbronzerede jernbeslag, på sokkel med udsavet sarg. Øst 
for korgitteret i nordre sideskib og fastgjort i gulvet med en jernlænke om 
håndtaget i venstre kortside. Tidligere i sakristiet.

2) (Fig. 97). Anskaffet mellem årene 1651 og 16667, jernbeslået 81x73 cm og 
114 lang. Kisten har buet låg og tværgående jernbånd, tungede, svagt drevne 
og graverede med barokranker. På kortsiderne store, fornemme bærehåndtag. 
To låsekramper, men kun een hængelås, en samtidig cylinderlås, bevaret. Spor 
af pengeslids i låget. Indvendig sidder en stor lås med stang og seks hager. 
Låsekassen er prydet med spejlmonogram og bladornamenter. I kistens højre 
side er en læddike. 1745 brugtes kisten til opbevaring af hospitalets doku
menter56. Nu bruges den til alterklæderne og til forskellige papirer. Øst for 
korgitteret i søndre sideskib.

*Jernkiste, (fig. 98 og 99). O. 1625, 56x56 cm og 109 lang. Udvendig yder
ligere beslået med lodrette og vandrette jernbånd, der er naglet fast. Et snoet 
håndtag på hver kortside. Forsiden har to hængselbånd, kun een taskelås be
varet, og et stort (falsk) nøgleblik, uden lås under. Det rigtige nøglehul er 
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Fig. 99. S. Olai kirke.* Kirkekiste af jern, nu i Nationalmuseet (p. 194).

skjult under et forskydeligt stykke af de krydsede vandrette og lodrette bånd 
midt på låget, der bevæges på seks hængsler. Den imponerende lås fylder hele 
lågets underside. Rammen er dekoreret med punslede slanger og enkelte ma
sker. Låsens jernfjedre er besat med flade bånd og dækkes af et bredt, udskå
ret bånd tværs hen over mekanismen. Båndets spiralslyng er symmetrisk om 
nøglehullets indvendige, tildækkede udlosningsanordning. I den første spiral 
står en turbanklædt mand, og i den næste et lirbenet, vinget fabeldyr med øgle
hals og elefanthoved. Den lange snabel fortsætter i den tredie og sidste spiral. 
Låsens 15 hager bevæges af nøglen ved et sindrigt system af stænger, som 
påvirker hagerne succesivt. Disse griber ind under kistens indadkragende, 
kraftige overkant. En lignende, men meget mindre jernkiste lindes i Kolding 
museum211. Tilsvarende ornamentik på jernarbejder kendes fra Tyskland og 
fra Sverige o. 1625212. Siden 1887 i Nationalmuseet (nr. D. 2360). Den angives 
at have tilhørt S. Olai kirke.

†Kister. 1) 1579 købtes en ny »dantzker« kiste [fra Danzig] for 8 mk. til for
varing af alterklæder7. Den stod i sakristiet. 2) 1580 nævnes, at Claus maler 
malede et skrin »som kirkens stol og K. M. breff ligger forvaret udi«7. 3) 1762 
købte man en jernbeslagen egekasse til kirkens beholdning og dokumenter53. 

1 3 *
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4) »Lille tavlekiste eller skrin, som er 3/4 alen lang af egetræ med fornøden be
slag, hvorudi hospitalets indsamlede penge« lagdes. Den nævnes 1793, som 
»hidtil brugt«51. 1812 »forauctioneredes« den125. 5) Endelig anskaffede man i 
1855 en ny »stiftskiste« af jern99.

»Foldeværkskiste«, se under skab nedenfor.
Vægskab (fig. 100) 1680 (årstallet dannet af de øverste sømhoveder), tæt 

naglebesat låge og ramme, rigt udformede gangjern, hængsler og nøgleblik. 
Samtidig lås på lågens inderside. Det glatte spærrebånd midt over skabet med 
taskelåsen er sekundært. Udvendig måler skabet ialt 129x100 cm, indvendig 
er det 122 cm højt og 42 cm dybt. Oprindelig med tre hylder, nu kun to. Ska
bet er sandsynligvis identisk med det beslåede egeskab, som snedker Johan 
Rigter 1680 fik betaling for til sakristiet, i stedet for det gamle som tyvene 
havde opbrudt7. To af vægnicherne i sakristiet har samme mål, som skabet. 
Ved sakristiets ændring i 1840 kan det være flyttet til sin nuværende plads i 
korets sydvæg.

Skab med skydedør, samlet i nyere tid af sengotiske foldeværkspaneler fra 
o. 1550, 101 x88 cm, længden 170 cm. Venstre kortside har eet stort folde- 
værksfelt (sikkert det ældste), forsiden tre og højre kortside to felter. Folde
værkets stave ender i treblade både foroven og forneden. På venstre panel et 
rhombeformet nøgleblik, på forpanelet i venstre side et mindre, hjerteformet 
nøgleblik, men ingen låse bevaret. Skabet er nu egetræsmalet og en linoleums- 
plade er lagt på oversiden. I  nordre sideskib ved døren til sakristiet.

†Skabe. Hans snedker lavede 1591 to skabe i koret til bøger7. 1743 forfær
digede Lorentz Jacobsen et skab at sætte bøger i56.

Pengeblokke. 1) (Fig. 101) nybeslået 17457. Firsidet med tætsiddende vand
rette jernbånd og pengetragt foroven, 122 cm høj. To taskelåse, den ene har 
indgraveret Frederik V.s monogram, den anden, med småblade på naglehove
derne, nævnes som ny 175056. I søndre sideskib ved fjerde pille fra vest.

Over blokken hænger en sortmalet skrifttavle, 66 x 84 cm, i enkel profil
ramme; forgyldt fraktur: Ebr. 13,16. »Glemmer ikke at gjøre vel . .«, herunder 
skimtes ældre skrift, formodentlig det vers, D. Neuhaus 1745 lod male under 
en malet tavle, »som præsenterer historien om enkens skærv: Hvad du af 
Christen Kierlighed, i Kirkens Blok her legger ned, Du visselig maae vente, 
Een Capital du samler paa hos Gud, som du igien skal faae, med Frugt og 
Renters Rente«20C.

2—3) To omtrent ens. O. 1700, antagelig to af de tre blokke med lås for, 
som ifølge inventariet 17167 brugtes for kirkedøren til kollekten. Cylinderfor
mede på tre høje, svungne ben. Låg med pengetragt og hængseljern til hænge
lås. Af de tre sølvbronzerede vandrette bånd er eet af jern, de andre kun en 
profilering i træet. To vandret udstikkende drejede bærehåndtag (kun eet be- 
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Fig. 100-101. S. Olai kirke. 100. Skab 1680, i korets sydvæg (p. 196). 101. Pengeblok nr. 1, 
nybeslået 1745 (p. 196).

varet). Under egetræsmalingen spor af mørkerødt, sort og blåt. 73 cm høje. 
Ude af brug, i søndre våbenhus’ materialrum.

†Pengeblok, 1665. Over en 1740 omtalt fattigblok20C var en tavle med for
gyldte bogstaver: »[In] N[omine] D[ei] 0[mnipotentis]. Denne blok her neden 
staar, oprettet for de arme, minder hver, som her fremgaar, mod dem sig at 
forbarme. Forbarme dig og giv, hvad evnen steder til, i det og andet liv, Gud 
det belønne vil, Anno 1665. A.S.S. A.P.D.« Ifølge Henningsen S. Olai p. 138 
står bogstaverne måske for Anders Sørensen og Anne Pedersdatter (se korgit
teret, balustrene mod nordre sideskib, nr. 16).

†Blok på Toldbroen 1728. Kirkeværgen Jens Svendsen Beck og hustru Do- 
rothea Peders Datter lod sætte en pengeblok på Helsingørs toldbod ved spring
posten »tilfælles« for kirken og de fattige. Til gengæld fik de en lukket stol i 
kirken. Over den jernbundne blok hang en tavle ’hvis ene side præsenterer 
S. Olai kirke, som den var, førend det store spir nedblæste. Der ligger en fat
tig for våbenhusdøren, derved ståer vers: Min ven du ej forglemme at give 
til de arme. / Så skal Gud visselig sig over dig forbarme.‘ (Boesen p. 68). På
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tavlens anden side stod på latin, tysk og dansk: ’Velkommen kiere ven! fra 
fremmed land og steder / kast dog om evnen er en skærv i blokken ned. / Af 
Gud som for sit huus og fattige dig beder / Lev også vel du skal og her beløn
net blive / det ønskes hiertelig at Herren vil det give. J.S.B. D.P.D.’20C. Af 
blokkens »indkomme nyder kirken den 3. og de fattige den 4. part« (1734)200. 
Både blok og tavle repareredes ofte213. Blokken nævnes sidste gang 1788214.

Pengebøsser, nu ude af brug. 1—2) To ens fattigbøsser på tavle fra 1880’erne. 
Rektangulære blikbøsser med pengetragt på låget. På en opretstående, sort- 
malet trætavle står med hvidmalet antikva »De Fattiges Kasse« og citat fra 
Tim. 6,18. 3—4) To ens cirkulære egetræsmalede blikpengebøsser leveredes af 
blikkenslager Boysen 1889117. Alle i våbenhusets materialrum.

Pengetavler. 183553 betaltes W. Schneider for fire mahognitavler, af hvilke 
de to findes i kirken, den * tredie i bymuseet. De er alle enkle, med buesvajet 
rygbrædt, drejet håndtag og skydebrædt med lås og pengetragt over skuffen.

*1) (Fig. 102), 1666. Af eg, sikkert den, der omtales i inventariet 1666 
»med et forgyldt billede« og skænket af borgmester Jørgen Buhr7. Rygbrædt 
med reliefskåret Olavfigur på forsiden. Bagsiden har indlagt alliancevåben under 
indlagte bogstaver I.B.A.H.D., hvoraf kun H er bevaret, henvisende til 
Jørgen Buhr og Anne Hans Datter. Over intarsia-ornament, på hvilket det 
drejede håndtag sidder, er skåret 1666. Foroven på rygbrædtet spor efter 
klokkeholder. Skuffen har på oversiden intarsia nærmest rygbrædtet. Skyde
brædt med lås og pengetragt. Nu afrenset. I bymuseet.

*2) Enkel, grønmalet. På rygbrædtet sorte skønskriftsbogstaver: »Til St. 
Olai sogns skole«. I bymuseet.

*3) 1807. Udsavet rygbrædt, hvorpå er malet »for Døv Stu(m)me«. Grønmalet, 
med forgyldning på profiler og langs de udsavede kanter. På skuffens forside 
malet 1807. I bymuseet.

†Pengetavler. Fra regnskaber og inventarier kan følgende uddrages: 1580 
betaltes Mathis snedker for en ny tavle til kirken og Michill maler for den 
at male og forgylde7. 1612 nævnes de lemlæstede skibsfolks tavle. 1666 om
tales en tavle i sakristiet med tre figurer og een med en hvid sølvklokke, som 
Jens Mortensen (jfr. korgitter p. 161) havde foræret7. 1812 var der 10 tavler 
til ombæring, heraf to med sølvbjælder125. — Ombæringen af tavler ophørte 
i S. Olai 1905. Jfr. Henningsen S. Olai p. 140.

Nodestol. I Oxes kapel står et nodestativ af mahogni med forskydeligt (drejet) 
skaft og stoppeskrue af træ. Det er en af de to syv alen lange nodestole, som 
præsten 1817, i anledning af reformationsfesten, anskaffede som højst nød
vendige til brug for musikvennerne, à 8 rbd.51.

Dørfløje. 1) Mellem sakristi og kor (jfr. p. 98), sengotisk. Dørfløjen består af 
fire planker, der på den indvendige side mod sakristiet sammenholdes af to
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Fig. 102. S. Olai kirke. *Pengetavle fra 1666 (p. 198).

forskelligt profilerede, vandrette revler samt gangjernene. Forsiden dækkes af 
ni vandrette planker (med sekundær kantramme efter døråbningens form), 
fæstnet ved store nagler, der er vegnede på indersiden. Her sidder en stor, sen
middelalderlig kasselås af træ med »rundstav-hals«. Låsens rigel går gennem et 
udstemmet hul i døren ind i en krampe fastgjort i vangen. Hullets forkant har 
været sprængt ved vold. På forsiden en rund, buklet plade med glat dørring samt 
hjerteformet nøgleblik, der foroven og -neden løber ud i akantusagtigt blad. 
Egetræsmalet. 1598 fik Thyge snedker 1½ mk. for en egedør til sakristiet, 
antagelig en reparation, efter at en tyv var brudt ind her og havde stjålet 
noget altersølv7 (jfr. p. 144).

2) Til tårntrappen udvendig (jfr. p.  104), indersiden rimeligvis fra 1583, 
ydersiden fornyet i 1700’rne. Den groft tømrede inderside består af tre plan
ker, der foroven og forneden sammenbindes af en vandret revle med affasede 
kanter, samt ved gangjernene to kortere, indstemmede revler og midtpå en 
faset lap. Det ene gangjern ender i et hjerteformet blad med lille »tungevolut«. 
Samtidig, rektangulær lås, med to modstående buetunger, fæstnet med spyd- 
bladsjern. Dørfløjens yderside, antagelig fornyet i 1700’rne, er »flammet«, dvs. 
beklædt med kantprofilerede, sparrestillede brædder fæstnet med mange jern
nagler; det tungede beslag midtpå har mistet ringen. Blåmalet. Ifølge regn
skaberne7 fik Henrik snedker 1583 3 dl. for at lave tårndøren, som af Poul 
sejermester blev beslået med 150 søm og forsynet med en dobbelt lås og et 
håndgreb. 1585 anstrøg Peder maler den med rødt.

3) (Fig. 29). 1699 (1839). I midtskibets vestportal, den såkaldte brudedør 
(jfr. p. 96), med ornamenter fra 1699, 1839 overflyttet til en ny dørfløj. Ifølge 

L.L. 1961
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Rosendahl20A’ C stod følgende indskrift over døren: »Denne Kirke Dør er forfær- 
diget og bekostet af det lovlige Kiøbenhavns Iislandske Compagnies frivillige 
Foræringer Ao. 1699«. Det oprindelige, halvrunde dørfelt, der foroven er kan
tet af en båndomvunden bladvulst, er smykket af C 5 under krone holdt af 
svævende engle med palmegrene, alt på baggrund af akantusblade. Foran ge
simsen tre englehoveder. De dobbelte dørfløje fra 1839 har diamantfyldinger 
som kirkens øvrige indvendige døre, med overflyttede korinthiske pilastre på 
yderkarmene og midtsprossen og herunder en maske, hvis tunge fortsætter i 
blomsterfestons og med kvaster forneden. Blåmalet. 1757 fik brudeporten en 
†taskelås med overfald56.

4) 1746. I våbenhuset, i væggen til de to materialkamre, der indrettedes her 
174656 (jfr. p. 101 f.), sidder to døre og herover to lemme, alle med ensartet 
profilerede og brede indfatninger, store eenfyldinger med konkavt afskårne 
hjørner samt oprindelige bukkehornsbeslag, klinkefald og låsetøj. Egetræs- 
malede hvorunder skimtes blåt.

5) 1846. I den store kirkeport i tårnets vestmur (jfr. p. 96) en dobbelt dør
fløj, antagelig fra 184653, med flere små diamantfyldinger samt to og to smal
fyldinger med udskårne palmetter (jfr. Henningsen S. Olai p. 50). Blåmalet. 
Over døren sad indtil 1909 (jfr. fig. 21 og p. 108) en kvadratisk sandstenstavle 
med en kronet barokkartouche, hvori Christian V.s navnetræk; forvitrede rester 
nu på våbenhusloftet. Over døren stod tidligere ifølge Ørslef20B: »Denne Kiirche 
Dør er forfærdiget af det løflige Kiøbenhauns Iislandische Compagnies frivillige 
Foræringer Ao. 1699 og repareret Ao. 1734«. Stablerne til †dørfløje ses ind
vendig i tårnrummet.

Hovedparten af kirkens øvrige døre indvendig stammer fra inventarregu
leringen 1838 ff.63.

Pulpiturer, se efter stolestader p. 186.
Orgelværk (fig. 103), opsat 1865", leveret af Marcussen og søn, Åbenrå, og 

efter kontrakten 1863 bestående af 26 stemmer med klokkespil, to manualer 
og obligat pedal, for ialt 6000 rdl. Ombygget 1955—56 af orgelbygger Wilh. 
Hemmersam, Åbenrå, der forøgede stemmernes antal til 30. Orgelfaçade og pul
pitur byggedes 1865 efter tegning af arkitekt J. D. Herholdt215. Det hviler på 
2x4 ottekantede fyrretræsstolper, beklædt med egebrædder; fodstykkerne var 
oprindelig dækket af panel (omkring hver gruppe på lire søjler), som fjernedes 
1938, og nye baser tilføjedes. Façaden er i nygotisk stil, med klingende piber 
undtagen i yderfagene. Gitterværket forneden skyldes en ombygning 1956 
(arkitekt Rolf Graae).

†Orgelværker216. 1) Allerede 1559 har kirken haft et †orgel. 23. dec. betaltes 
to peblinge for at træde for orgelmesteren7.

2) 1560217 erstattedes dette af et orgel (med pulpitur), der sammen med en 
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Fig. 103. S. Olai kirke. Indre, set mod vest, N. E. 1964
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altertavle og et korgitter (jfr. p. 126 og 162) hentedes i Esrums nedlagte klo
sterkirke. Olle snedker fik 11 mk. selvanden for at tage det ned i Esrum og 
sætte det op i kirken. Bælgene repareredes eller fornyedes. Olle og Niels lavede 
et panel på pulpituret og en trappe i koret, og Niels murmester huggede hul 
i muren, hvor det skulle fæstnes. Det anbragtes efter middelalderlig skik nær 
koret, dvs. på nordvæggen i midtskibet over prædikestolen, og her havde de 
skiftende orgler deres plads indtil 1726. Opgangen var enten ad trappen i koret 
eller gennem det lille trappehus i hjørnet mellem sakristi og nordre sideskib 
(p. 72) med udgang over sideskibshvælvet i tredie fag fra øst ad en nu tilmuret, 
fladbuet og falset dør med skråt affaset øvre forkant (jfr. p. 82), hvorfra en 
bro må have ført hen til orglet. — Endnu samme år som orglet opsattes, for
bedredes det af Laurits orgelmester med en »bævende« stemme.

3) 1570 afløstes det gamle Esrum-orgel af et nyt, udført af Hans orgelmester 
i København, dvs. Hans Brebus, vistnok en nederlænder, med hvem der slut
tedes kontrakt i Helsingør nævnte år218. Betalingen var 600 dl. rund mønt 
(samt 12 mk. i drikkepenge til hans tre svende), hvoraf en del indsamledes 
blandt byens borgere219. Lokale håndværkere lavede det grovere arbejde, der 
kun kunne udføres på stedet. Gert tømmermand selvanden huggede den fod 
sammen, som værket skulle stå på, fæstnede den i muren og huggede »det lille 
hus tilsammen uden på hvælvingen som bælgene ligger i«, satte tre døre i og 
blændede vinduet i midtskibsmuren. Materialer til selve orgelværket indkøbtes 
i Helsingør og sendtes til København sammen med de gamle piber, der vejede 
250 pd. Da orgelmesteren havde udført værket i København, transporterede 
færgemanden ham »hid med sit redskab og med værket, og hvis andet dertil 
hørte«. Efter opsætningen synedes arbejdet af den kongelige »orgelist« Arnold 
de Fine, Kbh. Henrik maler malede og stafferede værket i 12 uger for 60 dl. 
rund mønt, med hjælp af en mestersvend, nogle drenge og hustruen. Materia
lerne leveredes for største delen af kirken, malerguld, fint »meydeborg« guld, 
sølv til at forsølve piberne, samt groft guld. Til fløjenes beklædning anskaffedes 
49 alen lærred. — 1575 indsatte Hans Brebus på egen bekostning endnu en 
stemme i orglet. 1579 foretog organisten, Caius Snerdisch, en mislykket »for
bedring«, der måtte bringes i orden af Hans Brebus. Samtidig forhandledes 
med Claus maler om anstrygning af piberne, hvortil indkøbtes materialer i 
Kbh. Allerede 1582 måtte Hans orgelmager atter til at renovere værket og 
igen 1602, ved hvilken lejlighed det forøgedes til 17 stemmer220. »De nye fløje« 
maledes af Anders maler. 1604/05 synes pulpituret at være fornyet efter entre
prise med Hans orgelmester.

4) 1625. 1624 forligtes med Hans orgelmager i Kbh., dvs. den kgl. privi
legerede orgelbygger Johan Lorentz221, om at forny og forbedre orgelværket for 
600 dl. curant og 4 rosenobler. Året efter modtog han yderligere 62 dl. 2 mk. 
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Fig. 104. S. Olai kirke. Maleri, »den gældbundne tjener«, skænket 1579 (p. 206).

for de 14 nye piber og 2 nye stemmer, der var over hans fortingning. Rasmus 
billedsnider fik 166 dl. for sit arbejde på orgelværket og det nye panel, som 
hæftedes til det gamle. Maleren Casper Halefelt stafferede orgelværket for 120 
dl. mønt og 2 rosenobler. Af en beskrivelse fra 171920A fremgår, at orglet bar 
årstallet 1625, og at pulpituret var smykket med 16 †malerier, de syv frie 
kunster og de ni muser222, alle med latinske navne samt citat fra salme 57, 
8—12: Mit hjerte er trøstigt, etc. Maleriernes rækkefølge var: 1) Grammatiea,
2) Dialectica, 3) Rhetorica, 4) Musica, 5) Arithmetica, 6) Astronomia, 7) Geo
metria, 8) Caliope, 9) Clio, 10) Melpomene, 11) Thalia, 12) Urania, 13) Euterpe, 
14) Erato, 15) Polyhymnia, 16) Terpsichore, hvorefter fulgte »Deum in chordis 
et organo. Soli deo gloria. Ao. 1625« (»Gud i strengene og i orglet. Gud alene 
æren«). Det istandsatte orgel gik imidlertid hurtigt i forfald. Allerede 1648 
sendte organisten Hans Buxtehude »patronerne« en klage63, der mundede 
ud i en bøn om forbarmelse over det svage og syge, »ja, hylende« orgel. Ryg
positivet var ganske stumt, overværket bedre, men dog ringe indvendig og 
bælghuset udsat for regn og sne. Johan Lorentz påbegyndte derfor en repara
tion 1649, men døde 1650; arbejdet fortsattes herefter af hans mestersvend 
Gregor Mülisch223.

1672 afsluttedes kontrakt63 med orgelbyggeren Peter Carstens, »boende i 

N. E. 1964
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Wiborg«, om en reparation, bl.a. fornyelse af en ventil til pedalen. 1677/78 
købtes en klokke, som brugtes ved orgelværket. 1725 karakteriseredes orglet 
som så aldeles brøstfældigt, at det inden årets forløb ville blive ganske ubruge
ligt, og en kollekt sattes igang for at skaffe midler til en reparation224.

5) 1726 sluttedes akkord224 med orgelbyggeren Lambert Daniel Karsten 
[Kastens]225, som da arbejdede med opstilling af orglet i Holbæk, om en fuld
stændig reparation samt flytning af orglet fra »sit gamle, meget ubekvemme 
sted oven over prædikestolen hen i vestenden af kirken«. Orgelbyggerens »sa- 
larium« var 500 rdl. Det gamle orgelværks »struktur« (dvs. façade og pulpitur) 
blev da genopsat her, men højere oppe end det nuværende orgel, og det store 
vestvindue bag orglet tilmuredes midtpå226. Blikmageren Johan Georg Höhne 
fik 4 mk. for to bliktrompeter (jfr. ndf.), og monsr. Rosendahl forgyldte nogle 
stjerner som sit bidrag til kirken. 1730 nedtog og genopsatte snedker Jacob 
Michelsen Møller en del zirater m.m., og billedhuggeren monsr. Hübner op
satte bl.a. Fr. IV.s navn og krone med tilhørende zirater. 1731 lavede snedker 
Johan von Hohlen en ny »afdeling« på orgelværket med to døre. Et rødt saf- 
fian-skind til de forgyldte navne opsattes på orglets registre. Endelig noteres 
i rgsk. 1732 vognmandsfragt for at bringe de to billeder, »Kong David« og »Le- 
viten« til Helsingør, samt maleren, Lars Rosenbergs, regning på 125 rdl. for 
orglets forgyldning og maling227. — Nogle manuskripter fra 1738—4020B-C gi
ver en fuldstændig beskrivelse af orglets udseende: »Allerførst og øverst står 
midtpå to vildmænd, som holder et skilt, hvori kgl. danske våben, de tre blå 
løver i guldfelt, derover C 4. og en kgl. krone forgyldt. Neden for oven på de 
store piber står på den højre hånd Fides og på den venstre Spes. I samme linie 
alleryderst på de store piber står på højre hånd kong David med sin harpe og 
på venstre en engel med en basun (jfr. ovfr.). Midt på er en stjerne med små 
klokker. På begge sider af »Stern Simbel 2de Cherubim med Trompeter, som 
kan bevæge sig, når der spilles«. Over begge døre eller indgangen er et udskåret 
bræt, hvorpå står til højre side C 6 og på venstre S. M. i træk med forgyldte 
cifre på zinnober grund med krone over. På brystværket foran er et stort skilt, 
som holdes af to løver med kgl. krone over, hvori Fr. IV.s navn i træk forgyldt 
på zinnober grund, som holdes af to løver. På begge sider forved i fyldingerne 
er først: H:ørs våben, som er et skib (forgyldt) med sin sejl og flag. Derved 
igen på begge sider det islandske våben, som er en hvid fisk med guldkrone 
på rød grund. På begge sider heraf i de to sidste fyldinger står med forgyldte 
bogstaver på sort grund 1) til højre: »Udaf samptlig Helsingøres Indbyggeres 
og det Iislandske Compagnies i Kiøbenhavn frivilligt gode Gave indsamlet og 
udgivet af Kirkens Præster. A.W. (Andreas Wøldike) og I. B. (Jacob Brøn- 
lund)«. 2) til venstre: »Er dette Orgelverk Ao 1726 herhid forfløttet og af Grund 
repareret, ved L. D. K. (Lorentz Daniel Karstens, orgelbygger). Ligeledes 
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Fig. 105. S. Olai kirke. Allegorisk maleri 1630, hørende til organist C. Hunnius’ begravelse (p. 207).

Anno 1730 nymalet og forgyldt ved L. R. B. (Lars Rosenborg(!), maler)«. 
Nedenunder disse seks fyldinger står med store, forgyldte bogstaver på sort 
grund: »Aldt det som haver Aande, lover Herren Halleluja: Psalm: CL.« — 
Orgelværkets »forflytning, forbedring, maling og anstrygning kostede ialt 912 
rdl. 3 mk. 7 sk.«

1786 fik orglet en ny reparation for 591 rdl. ved orgelbygger Daniel Wroblew- 
sky, boende Skidenstræde 175, Kbh. Af overslaget fremgår, at orglet havde 
12 stemmer i hovedværket, i »brøstværket« og i pedalen hver 8 stemmer samt 
to manualer. Trods reparationen var der allerede året efter fejl ved orglet, 
men tilkaldte uvildige sagkyndige forsvarede orgelbyggeren med, at orglet var 
meget forslidt i alle dele51.
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1803—04 repareredes værket »så godt 
som af nyt« for 910 rdl. af J.N.Scheer117, 
der døde under arbejdet og afløstes af 
eleven Georg Rapp51. Atter 1837 istand
sattes orglet af orgelbygger F. H. Ra- 
mus63, men ved et senere eftersyn 1849 
ved samme orgelbygger konstateredes, 
at orglet bl.a. havde den alvorlige, op
rindelige bygningsfejl, at vindladerne 
var for små. Endelig 1854 erklærede 
hoforganist Liebe orglet for kassa
belt100.

Salmenummertavler, ialt ni, skåret og 
tegnet af E. Kunis, Helsingør 1930.

†Salmenummertavler. Kirkens ældre 
tavler kendes fra regnskaber og inven
tarier. 1716 var der fire salmevers
tavler125, 1812 var anskaffet seks tavler 
og 700 hvide brikker med nummer 
på125. Snedker N. Lundros leverede 1819 
seks malede og forgyldte nummertav
ler53. Ældre fotografier viser store salme
nummertavler med skydenumre.

»Den sorte tavle«284, fra 1600’rne (?), af sort marmor, oval, 75x79 cm. Ifølge 
traditionen blev her skrevet navnene på dem, der havde forbrudt sig mod den 
gældende moral og ret285. Navnet slettedes, efter at den forsmædelige havde 
stået offentligt skrifte for menigheden. Lignende tavler synes i øvrigt ukendt her i 
landet, og da tavlen ikke er omtalt i kirkens arkivalier286, foreligger den 
mulighed, at det blot har været en mindetavle, hvis tekst er forsvundet. 
På søndre sideskibsvæg, mellem 3. og 4. fag fra øst.

Malerier 1) (Fig. 104) o. 1579. Lignelsen om den gældbundne tjener. Olie på 
lærred, opsat på træ, 101 x 134 cm. Skænket 1579 af Frantz Lauritzen og hu
stru Bente Poulsdatter, samme år som de gav døbefonten o.a. (se p. 162). Den 
enkle, forgyldte profilramme stammer fra 1744, da H. C. Rosendahl restau
rerede maleriet20C.

I forgrunden under en baldakin ses kongen og hans folk, som gør regnskabet 
op. Foran kongens bord knæler den gældbundne tjener. På bordets sider står 
på latin: Herre hav tålmodighed med mig (Matt. 18,26) og: Således skal også min 
himmelske fader gøre mod eder . . . (Matt. 18,35). Den parkagtige baggrund 
er delt i to afsnit af en søjleherme. I den venstre del griber den gældbundne 

N. E. 1964
Fig. 106. S. Olai kirke.

Riffelmaleri 1730, set fra venstre (p. 208).
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tjener sin medtjener i struben, i for
grunden gribes han selv på kongens be
faling af to knægte; i baggrunden til 
højre kastes han i fangehullet. En til
svarende billedopbygning, men med 
afvigende detaljer, lindes i et epitafie- 
maleri fra 1601 i Flensborg Marie- 
kirke227a. Farverne er brunlige og 
grålige (arkitekturen) og figurerne er 
hvidklædte. Ægtefællernes to skjolde, 
hendes med Jesumonogram, hans med 
sammenskrevet F. L. S., årstallet og 
valgsproget S[it] N[omen] D[omini] 
B[enedictum] (jfr. døbefonten) er for
gyldt. Billedet hang ifølge inventariet
1740 over skriftestolen20C (p. 185). 
Herfra flyttedes det i begyndelsen af 
dette århundrede228 og hænger nu over 
døren til våbenhuset.

2) (Fig. 105), 1630. Allegorisk minde
tavle over organisten Christian Hun- 
nius, musiker hos Christian IV., død
27. april 1630, 59 år gammel, efter 21 

Fig. 107. S. Olai kirke. 
RifTelmaleri 1730, set fra højre (p. 208).

N. E. 1964

års tjeneste ved Olai kirke. Begravet »herunder« (jfr. nedenfor). Maleriet har 
hans hustru »Ursula Wilms Tochder . . . aus Ehlicher Trew zum getechtnisz 
machen lassen«.

Olie på træ, 125x95 cm, i enkel profilramme med skabelonmalede ornamen
ter og forgyldte indskrifter. Øverst står »overskriften«: »Speculum Hominis 
Christiani« (»det kristne menneskes spejl«), flankeret af religiøse sentenser på 
latin: »død i synd, levende i Kristus« og »jeg tåler trældom og død, håber på 
frihed og liv«. Nederst den tyske giverindskrift med fraktur.

Billedfeltets nedre del optages af en stenmalet ramme omkring et sort felt 
med latinske disticha om menneskets forlosning fra synd og død ved Guds 
hjælpende hånd. Samme motiv er fremstillet ved allegoriske figurer i maleriet. 
Midt i billedet prøver en kjortelklædt mand, måske afdøde, at svinge sig til 
himmels. Ved hans fødder er helvedeshullet, »infernus«, hvori en fordømt sid
der sammen med djævelen og døden. De to sidste holder fast i manden med 
en lænke om begge hans ben. På det ene står »fiducia« (»selvbevidsthed«), på 
det andet »mortis reliquiæ« (»dødens levninger«). Mandens venstre arm tynges 
af en sten, som er bundet til håndleddet. På armen står »incredulitas« (»van
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tro«). På hans krop står »justitia christiana« (»kristen retfærdighed«). Hans 
højre, bevingede arm med »fides« (»tro«) gribes af en arm med »verbum« (»or
det«) udgående fra en sky. Over ham flyver to englebørn med kranse og palme
grene, under dem står: »vincenti corona iustitiæ dabitur« (»den sejrende skal 
modtage retfærdighedens krone«). I venstre side står Troen med krucifiks og 
kalk, i højre Håbet med fodlænke og anker over skulderen. I den landskabe
lige baggrund er til venstre en tårnagtig bygning, »mundus« (»verden«), til 
højre en tempelagtig, »illecebrae« (»forførelse«). Landskabet er holdt i brunlige 
farver med hvide skyer. Troen og afdøde har lyslilla kjortler. Håbets kappe 
er kraprød, helvedeshullet ildrødt. Billedet hang oprindelig på kirkens 
søndre side, formentlig over Hunmus’ begravelse20C. Da våbenhuset 1737 
ødelagdes, blev mindetavlen nedtaget og flyttet til »muren ved dåben«20C. Nu 
i våbenhuset.

3) Kongernes tilbedelse, olie på træ, 60x80 cm. Til højre foran Josef står 
Maria og holder barnet frem mod den forreste knælende konge, der rækker det 
en kalk med penge. Mellem denne og den anden konge, hvis lange, røde kappe 
holdes af to børn, ses negerkongens turbanklædte hoved. Bag kongerne en del 
af deres følge. En stentrappe op til en søjleprydet bygning danner den mørke 
baggrund (jfr. Kegnæs. D. K. Sønderborg p. 2396 efter samme forlæg, der også 
er brugt i andre kirker).

4) Johannes Døberens martyrium, olie på træ, 60x80 cm. På en trappe til 
venstre står Herodia og Salome, hvis slæb bæres af en pige. En lille, hvid hund 
springer ned ad trinene mod den knælende svend, som holder Johannes’ af
huggede hoved over et kar. Bag ham en gruppe mænd i orientalske dragter 
og rustninger. En stor, ulveagtig hund står i billedets højre forgrund.

Nr. 3 og 4 er ifølge Henningsen S. Olai p. 142 skænket 1747 af sognepræsten 
Peder Ørslef. Sandsynligvis af samme maler efter forlæg fra o. 1650—1700.

5) Riffelmaleri (fig. 106-107), med malet årstal 1730 på bagsiden, en datering, 
som svarer til andre kendte riffelmaleriers (se f.eks. sagregisteret til DK. SJyll.). 
Det »konstige Skilderie som repræsenterer Kaarsfæstelsen og Opstandelsen«, 
skænkedes o. 1730 af generalmajorinde Anna Muhle, datter af assessor Jacob 
Arentzen til ophængning over døren ind til Oxes kapel, hvor faderens store 
begravelse var (se denne). 115x95 cm. Set fra venstre Kristus på korset med 
en knælende Maria Magdalene til venstre og en stående, hændervridende Maria 
til højre, mens Johannes mærkeligt nok er udeladt. Bag det højtrejste kors 
uvejrsskyer, i baggrunden Jerusalem. Set fra højre viser maleriet opstandel
sen. I en stor, lys sky stiger Kristus med sejrsfanen op fra den åbne sarkofag. 
To skræmte soldater nærmest graven flygter i løb. Den højre svinger sin sabel 
og dækker sig bag sit store, runde skjold; den venstre, med spyd, strækker 
højre hånd i vejret. I forgrunden to andre soldater, den ene sovende, den anden 
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sidder forskrækket. Den samtidige profilramme har foroven et udskåret dra
peri. Nu over døren på korgitterets østside, midtskibsfaget.

6) Luthers brystbillede, anskaffet i anledning af reformationsfesten 1817229, 
78x57 cm. Olie på lærred. Samtidig ramme. Trekvartprofil, højre hånd holder 
lukket bog. Pastor K. Jørgensen havde »på et særeget sted« fundet et »over
måde gammelt« Luther-portræt. Maler Lorentzen [muligvis akademidirektøren 
C. A. Lorentzen] kopierede det »helt fortræffelig lignende«. Billedet ophængtes 
på en af pillerne skrås over for prædikestolen51. Nu over døren til Oxes kapel.

†Malerier. Ifølge inventariet 1757 fandtes syv skilderier og to afridsninger 
over tårnet (sml. p. 108)56. I rgsk. fra 1776 oplyses, at to billeder repareredes: 
Kristi Sved i Urtegården og Marie bebudelse56.

Præstemalerier. Det ældste af kirkens ni præsteportrætter er fra o. 1646, det 
yngste fra 1749. Alle malet med olie på lærred. De brede profilrammer (nr. 2—5 
med bølgelister) er sortmalede med forgyldte, latinske indskrifter. Præsterne 
er alle i helfigur, bærer ornat med pibekrave, og står ved et bord med een eller 
flere bøger; magistrene holder magisterhatten i hånden eller har den liggende 
på bordet. Tre af billederne er signerede.

Det i Danmark i 1600’rne usædvanlige helfigursportræt af borgerlige perso
ner er sandsynligvis i den danske S. Olai hentet fra præstemalerierne i den ty
ske Mariekirke. Tilsvarende malerier kendes i Sønderjylland280, ligeledes in
spireret fra Tyskland. Som type er portrætterne en blanding af adelens ane- 
billeder og epitafiemalerier. Det er embedsportrætter hvor kun præsten selv 
afbildes, hans familie nævnes højst i indskriften281. Oprindelig hang maleri
erne i sakristiet. H. C. Rosendahl renoverede i 1740 alle portrætterne20C.

1) (Fig. 108), o. 1646 Peder Rasmussen Lange, magister, født i Helsingør 
1589, kaldet til S. Olai 1611, førstepræst og provst 1625, † 25. april 1646. Om- 
kringløbende versalindskrift (således at underkantens indskrift står på ho
vedet). 190x95 cm. Billedets nedre halvdel meget ødelagt; den røde borddug 
og flisegulvet opmalet. Præstens hoved med det sorte skæg og hår og de brune 
øjne er det bedst bevarede. I nordre sideskib ved sakristidøren.

2) Kopi 1741. David Christensen, magister, født i Helsingør 1607, i ni år 
kapellan, førstepræst i 13 år. Gift med Gedske; ti børn, † 7. dec. 1658, 51 år. 
Dette billede lod den efterladte enke Gedske Frederiksdatter, datterdatter af 
Peter Severinsen, doktor og tidligere læge i København, opsætte. Store skøn- 
skriftsbogstaver og versaler. 197 x 128 cm. »Skilderiet af D. C. var opråden og 
aldeles borte, hvorfor [kirkeværgen D.] Neuhaus, Kremmer, lod et nyt male og 
rammen forbedre og istandsætte 1741«20C. Ifølge Henningsen sandsynligvis 
nymalet af Rosendahl. Den lille, skæggede præst står ved et bord med eet 
synligt tyndt rokokobordben. På bordet ligger en stor, opslået bog med dansk 
tekst: »Thi jeg ved . . .« Job. 19,25. Måske har den dårlige kopi, hvor præsten 

14
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Fig. 108-109. S. Olai kirke. 108. Præstemaleri nr. 1. Peder Rasmussen Lange, †1646 (p. 209). 109.
Præstemaleri 1666, nr. 4. Henrik Henriksen Goische, †l671. Signeret H. Pop (p. 210).

er blevet mærkelig vanskabt, bidraget til historien om, at han gik igen på grund 
af uorden i regnskaberne. Billedet flyttedes 1749 fra sin plads i sakristiet og 
blev »opsat ved den islandske stol bagved opgangen«20C, dvs. i nordre sideskib, 
hvor det endnu hænger.

3) 1666. Peder Nielsen, født i Helsingør 21. aug. 1622, ordineret til præst 8. 
sept. 1647, kaldet [til førstepræst 16]48, † 9. aug. [16]49. Hans E. Faxø opsatte 
maleriet for sin velynder og gode ven [rektor Faxø blev gift med Peder Nil- 
sens enke] 14. okt. [16]66. Store skønskriftsbogstaver og versaler. 191 x 103 cm. 
Ifølge Lund Portr. og museumsberetningen 1912 (ved Jørgen Olrik) signeret: 
H. Pop i nederste højre hjørne282, men denne signatur er ikke genfundet. Af 
Hans Pop (†1676 ell. 1677), der har signeret det følgende (fra dette temmelig 
forskellige) præstebillede, og som vides at have udført et maleri af dronning 
Sofie Amalie, kendes ellers ikke bevarede arbejder. Bag den fedladne præst 
ses et grågrønt klæde, borddugen er grøngul. Foruden de røde skosåler lyser 
kun en næsten Rubensk karnation op i den mørke farveholdning. Hår og skæg 
er rødblondt. I nordre sideskib.

4) (Fig. 109). 1666. Henrik Henriksen Goische, magister, førstepræst i Hel- 
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Fig. 110. S. Olai kirke. Præstemaleri nr. 5. Gert Albertsen Schumacher, †1691 (p. 212).

singør og provst i Lynge-Kronborg herred, kaldet til kapellan 1653, til første
præst [16]60, til provst [16]61. På egen bekostning lod han i levende live dette 
udføre. 27. aug. 1666. For at leve i døden, levede han som en, der skal dø og 
døde <20. juli> 16<71, 52 år>. Store skønskriftsbogstaver og versaler. 191 x 136 
cm. På nichen i kulissearkitekturens baggrund står: »Nec timide nec tumide. 
Ætatis 45 Anno 1666, d. 25. juli.« (»Frygt ikke, men blæs dig heller ikke op. 
I hans alders 45. år«). Ved bordets fod et gråt i gråt malet skjold, hvori en

14 :
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opslået bog med tre V’er under fugl. På hjelmen et bomærke med de sammen
skrevne initialer H.H.G. Under våbnet står »Simplicitas veritatis sigillum« 
(»oprigtighed er sandhedens segl«). Signatur: H. Pop, på sokkelen (jfr. nr. 3). 
Farverne er holdt i gråt og lyst teglrødt. I nordre sideskib.

5) (Fig. 110). Gert Albertsen Schumacher, magister, født i Roskilde 1641, kal
det til præst i Kregme 1665283, præst og provst i Helsingør 1671. »Levende vilde 
han, at dette skulle gøres, for at det for ham selv og andre kunne være et spejl 
på død og udødelighed og et vidnesbyrd«. †<23. febr.> 16<91, 49 år og fire må
neder gammel). Store skønskriftsbogstaver og versaler. 190x125 cm. Schu
macher peger i en stor opslået, dansk bibel på Pauli første epistel til Korin- 
thierne. Det usignerede billede er malet af en meget dygtig kunstner, som
— ved hjælp af det store lyseblå forhæng og den brunrøde skitseagtige Kri
stus i baggrunden — har skabt et raffineret farvespil mod den sorte præste
kjole, mandens lange, brune hår og skæg og mod de lyse handsker med tomat- 
farvet foer. Handskernes farver gentages i bogbunken på bordet. I nordre 
sideskib.

6) (Fig. 111) o. 1711. Laurids Christensen Aagaard, magister, født i Ribe 16. 
jan. 1656, død i Helsingør [af pest] 21. juli 1711; med sin hustru Anna Doro- 
thea Brochmann havde han ni sønner og syv døtre. Kaldet til kapellan i S. Ka- 
tharinæ kirke og præst i Seem 29. nov. 1680. Af Christian V. forflyttet til Fre
deriksborg 13. juni 1690, hvor han var vicepræst til 1696, da han udnævntes 
til førstepræst i S. Olai og provst i Lynge-Kronborg herred. Skriveskrift, nav
net med store skønskriftsbogstaver. 179x121 cm. Præsten står foran et stort 
rødbrunt forhæng. Hans lange hår og hageskæg er rødblondt. Bordtæppet, 
hvorpå to opslåede, håndskrevne bøger, er af blåt fløjl med guldfrynser. I 
nordre sideskib.

7) 1712. Johannes Schrøder, førstepræst i denne kirke — faderen var præ
sten [Hans Andresen Schrøder] med tilnavnet Faxø — født i Faxe; rejser til 
»Germanerne, Bataverne og Anglerne«. Præst i 27 år, død 11. aug. 1712 [af 
pest, forkert opmalet for 1711] i sin alders 61. år. Latinsk distichon. Store 
skønskriftsbogstaver og versaler [opmalet af Rosendahl]. 208x141 cm. Op
slået håndskreven bog med dansk tekst. Som den første af de portrætterede 
har Schrøder gråt, pudret og buklet hår. Bag ham et rustrødt forhæng, som 
halvt skjuler en reol med store pergamentsindbundne bøger. Karnationen er 
hvidlig med stærkt røde læber. I søndre sideskib.

8) 1737. Andreas Wøldike, født 29. aug. 1687 i Sommersted, Haderslev amt, 
kaldet 11. dec. 1709 til hjælpepræst ved Kronborg og den tyske kirke, 22. aug. 
1711 førstepræst ved den danske kirke, 4. maj 1733 provst ved Holmens kirke 
i København, 15. juli 1735 biskop i Viborg, †13. okt. 1770. Store skønskrifts
bogstaver og skriveskrift. 207x135 cm. På en hylde i reolen bag præsten: 
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Fig. 111-112. S. Olai kirke. 111. Præstemaleri nr. 6. Laurids Christensen Aagaard, †1711 (p. 212). 
112. Præstemaleri 1749 nr. 9. Peder Ørslef, †l 748 (p. 213).

»A. C. 1737 ætatfis] 50« (»i Kristi år 1737, alders 50«). På nederste hylde 
»Pinxit M. C. Thrane«283A. En kopi af billedet findes i Viborg domkirke. Rustrødt 
forhæng med våbenskjold foran de mange brune bogrygge. Bordklædet er lyst 
blåt. I søndre sideskib.

9) (Fig. 112). 1749. Peder Ørslef, født 4. jan. 1698 i landsbyen Ørslef nær Århus. 
Først kaldet til kapellan i Korsør kirke. Herfra forflyttet til Holmens kirke, 
hvor han var i adskillige år, indtil han på kongens bud kom til Helsingør og 
blev førstepræst i S. Olai, her i 15 år til sin død 10. juni 1748. Skriveskrift 
med store skønskriftsbogstaver. 203x135 cm. Grå og rustrød baggrundsarki- 
tektur, rødt bordtæppe. Foruden den hvidpudrede paryk er også karnationen 
ligesom hvidpudret. Ifølge Rosendahl blev Peder Ørslef »afskildret efter hans 
død efter et braselet [dvs. et miniaturebillede] og med ramme samt med in
skription indsat 20. juni 1749 på det sted, hvor biskop Wøldike stod |i sakri
stiet], og de andre portrætter blev forfløttet indtil David Christensen, kom ud 
i gangen«20C. I søndre sideskib.

Lysekroner230. 1) (Fig. 116). Skænket 1633. »Holt det løfte du giør i nød — 
det er din ær naar du est død. uiuit post funera uirtvs (ɔ: efter graven lever 
dyden). Iens Pedersøn. Dorothea Mortensdaater. Anna Andersdaater. Anno 
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Fig. 113-114. S. Olai kirke. 113. Lysearm nr. 3, skænket 1623; detalje (p. 219). 114. Døbefont 1579;
detalje fra foden (p. 162).

1633.« Indskriftens rimede sentens kan måske ses i sammenhæng med fyrfor
valter Jens Pedersen Groves (jfr. epitaf nr. 5) opfindelse af vippefyret 1626— 
27231, der sikkert har reddet mange sømænds liv232. Stor barokkrone med 2x8 
lysearme, hvis midtstykke er delfinformet, og hvis inderste oprulningsender 
afsluttes af kvindehoved på de øvre arme og skægget krigerhoved på de nedre. 
Otte bruskede volutprydarme under skaftets øvre balusterled; stor, fladoval 
hængekugle med fordybet versalindskrift samt profileret hængeknop. Topfiguren 
er en flakt ørn, som fastholdes af ophængningsstangens rødmalede hånd233. 
På den røde, snoede smedejernsstang sidder 12 grønne kugler med påmalede, 
forgyldte boller samt nederst to smedejernsrosetter. Den store roset har spi
raljern og forgyldte fladjerns-udløbere, der springer ud fra en forgyldt træ
klokke og samles om en spiralsnoet midtstang. Den øverste og mindste har 
baldakinformede volutjern og ender i en hånd, der flankeres af spiraljern med 
to småhamre, muligvis smeden, Caspar Finckes mærke (jfr. ndf.). 1744 staf
ferede og forgyldte H. C. Rosendahl lysekronernes ophængningsstænger på kir
keværgen Daniel Valentin Neuhaus’ bekostning234 (jfr. korbuebjælke p. 152). 
Vestligst i midtskibet.

2) Dødsgave, skænket 1651. »Anno 1651 hafver erlig wiis oc welfornerne 
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Fig. 115. S. Olai kirke. Lysekrone 1662 (jfr. fig. 118); detalje af lysearm (p. 218).

mand s. Lavridts Christensen fordvm borgemester her vdi Helsingør oc hans 
s. hvstrv Margareta Hans daaters samptlige arvinger gifvet denne krone til 
s. Olai kirke gvd til ere kirken til beprydelse oc andre til it got exempel.«

Kronen, der er nævnt i skiftet over borgmesterens bo 9. juli 1651235, omta
les dèr som en stor krone på 10½ lispund, vurderet til 52½ daler; i marginen 
er bemærket, at den er skænket kirken af samtlige arvinger, og at beløbet der
for ikke skal medregnes i den endelige sum.

Kronen, der er kirkens mindste, har 2x10 lysearme med akantusbladsmykket 
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Fig. 116-117. S. Olai kirke. 116. Lysekrone nr. 1, skænket 1633 (p. 213). 117. Lysekrone nr.3, skænket
1653 (p. 216).

midtstykke samt 10 knoppede prydarme fæstnet til skaftets fladovale kugle
led. Stor hængekugle med den graverede versalindskrift og lille granatæble- 
hængeknop. Topfiguren er en flakt ørn, der nu mangler de to vinger. 1775 re
parerede Mikkel Kirk en lysearm på den mindste krone56. Ophængningsstan- 
gen og rosetten svarer til nr. 1, men øverst har den endnu en firbladet sme
dejernsblomst samt umiddelbart over den nedre blomst et trevinget smede- 
jernsslyngværk (fig. 119), som muligvis er udført af den kgl. kleinsmed Caspar 
Fincke eller dennes søn Morten, idet der fra den ene vinges fantasiblomst ud
går to små hamre, som jævnligt findes på Finckes arbejder. I vingernes vo- 
lutter er indflettet to plader hvorpå malet forgyldte versaler med arvinger
nes236 initialer, 1) AK M H D for Arent Kruse og hans hustru Maren Hans- 
datter, og 2) S N G for sal. Niels Graa (?), samt de indflettede initialer 
C C D for Christence Christensdatter [Graa]. Østligst i skibet, over for Lau
rits Christiansen Rhods epitaf, nr. 6.

3) (Fig. 117). Skænket 1653. »Til guds ære oc s. Olai kirckis zirat er dene 
crone forærit af erlig oc welfornem(m)e mand Ifver Pedersøn førige skrifver 
paa Cronborig oc raadmand her i Helsingør oc hans kier hustrue erlig oc gud- 
frøgtige matrone Marine Peders daater anno 1653«. Stor barokkrone med 2x10 
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Fig. 118. S. Olai kirke. Lysekrone nr. 4, skænket 1662 (p. 218).

lysearme, alle med muslingeskalformede lyseskåle og de nedre arme både ud- 
og indvendig udløbende i fantasi-rovfuglehoved, mens de øvres volutslyng 
ender i kvindekroppe. Topfiguren, en engel i fodsid dragt, med oprakte 

N. E. 1963
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arme og nu uden attributter, antagelig sværd og palmegren. Det kraftige 
skaft har mellem fladtrykte pæreled kugleled samt stor hængekugle hvorpå 
den graverede versalindskrift (enkelte store skønskriftsbogstaver), samt lille 
vindrueklase som hængeknop. Ophængningsstangen prydes som de øvrige af 
kugler samt af syv firesidede smedejernsblomster bestående af volutter med 
fladjernsblomster, nederst over ophængningshånden en seksdelt; måske er 
den fra Caspar Finckes værksted. Midterst i midtskibet.

4) (Fig. 118). 1662. Skænket af ni unge karle fra ligkompagniet for deres drikke
penge237. Ifølge indskriften på hængekuglen: »Af ofvenschrefne nie vnge karle 
Gvds ære søgis — St. Olai kirke och coers zierat forøgis — andre til goed exempel 
det at formere — hafver die denne Crone dertil ladet forære. Pindsdag anno 
domini it tuesend sex hundred tredsindstiufve och toe«. — I et brev af 2. april 
1661 havde de anmodet borgmester og råd om at bevilge kronen ophængt i 
koret. Den store, fornemme krone, antagelig et tysk arbejde ligesom kirkens 
øvrige lysekroner, har otte smågrenede lysearme, der hver omslutter en fugl i 
det ydre slyng og en engel i det indre (fig. 115). Hver arm bærer to lys med blom
sterkalkformede lyseskåle og herimellem et kugleled, hvorpå står figuren af en 
ung mand med hellebard. På de otte kugler er med versaler og enkelte store 
skønskriftsbogstaver graveret givernes navne238: 1) Peder Christensen, 2) Jo
han Hansone (de to der på kompagnibrødrenes vegne har underskrevet an
søgningsbrevet), 3) Hinrich Diedrichsøn, 4) Michel Jorgensen, 5) Niels Ander- 
son, 6) Bendix Brodersen, 7) Pieter Hansone, 8) Eggert Matzen. Den niende 
givers navn står graveret på skaftets øverste kugleled: Lavrids Pederson 
Grimmeloche. De otte volutsvungne prydarme, der forneden løber ud i kvinde
kroppe, bærer foroven putti og små vasespir. Det rigtprofilerede skaft ender i 
stor hængekugle, med den graverede indskrift (store skønskriftsbogstaver) 
samt hængekogle omgivet af hermebøjler. Som topfigur ses S. Olav med spyd 
og rigsæble i hånden og trædende på en drage, der bærer et kronet mands- 
hoved239. Ophængningsstangen prydes af seks smedejernsrosetter, hvoraf de 
fem øverste hver har fire dobbelte volutarme udgående fra og samlet i en 
klokkeformet træskål og med forgyldte løver i lladjern som udløbere, den ne- 
derste roset har seks volutarme med fladjerns-fantasiblomster og -udløbere.
1741 blev ophængningsstangen nedtaget, »afsløvet« og ferniseret for 1744 atter 
at blive forgyldt og stafferet »af Consul Robert Thieg med flere Guds Børns 
villige Gave«20C. I koret.

5—6) Nyere, i sakristiet og Oxes kapel.
†Lysekroner. Allerede 1585 omtales en lysekrone i koret i forbindelse med 

en reparation, og i inventariet 1651 nævnes en gammel, ubrugelig jernkrone7.
Lysearme. 1) (Fig. 120). 1583, af smedejern, kaldet »arm-« eller »jernløchten«, 

udført af Poul seiermester, der fik 2 dl. »for en rosen og to stabler«, hvortil 
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N.  E. 1963

Fig. 119. S. Olai kirke. Lysekrone nr. 2, skænket 1651; detalje af ophængningsstangens
smedejernsslyngværk (p. 216).

anvendtes 7 lispd. stangjern for 3½ dl. Lambert stenhugger satte to sten i 
»armløchtenn« (dvs. dèr, hvor lygten fæstnedes i væggen), og stablerne indmu
redes ved hjælp af bly7. Den drejelige lysearm består af tre stykker stangjern, 
der danner en trekant, og heri er indskrevet en cirkel med et trekløver. Yderst, 
under den †lygte, sidder en antagelig oprindelig smedejernsroset med små 
båndjern og »støvdragere« omkring en spiralsnoning. Lyseskålen med de Higede 
blade er nyere. På oprindelig plads, »ved fonten« anbragt lige foran »dåbssto- 
Iens« rygpanel, midt under vestpartiets søndre lisén, hvor †S. Gertruds alter 
(jfr. p. 41) synes at have stået240.

2) Nævnt i inventariet 1620 og sikkert stammende fra århundredets første 
tiår7. Den store, drejelige arm, af messing, er fæstnet til en profileret messing
skål i væggen. Den har tre lysepiber, er vandret-svunget og smykkes med 
drevne akantusblade, der ved armens midtled løber ud i delfinhoveder, samt 
i armens indre slyng af et narrehoved, som ganske svarer til det på nr. 3 i koret 
(se ndf.). De to små, akantussmykkede volut-lysearme bærer flade, tallerken
formede lyseskåle, mens den tredie og midterste lyseskål på to profilled, lige 
over lysearmen er formet som en blomst og antagelig udført 1757 af gørtler 
Johan Gottlieb241. Her foran sidder et symmetrisk, blankt messingskjold. På 
oprindelig plads ved prædikestolen, anbragt på dennes rygskjold242.

3) Skænket 1623, og antagelig fra dette år. Af messing, drejelig og svarende 
til nr. 2 især narrehovedet (lig. 113), men i øvrigt ved udformningen af det 
akantusbladsmykkede midtstykke mere overensstemmende med en lysearm i 
S. Marie fra 1597. Nu to småarme243 med lysepiber, men spor efter en tredie, 
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placeret mellem de to andre, i forlængelse af den store arm (jfr. inventariet 
1666). Denne krones af en kvindelig, stående engel, der har tabt sit attribut 
fra den højre, løftede arm, mens venstre holder et symmetrisk skjold med re
liefversalerne : »Spes mea vnica christi« (»mit eneste håb står til Kristus«) samt 
initialerne »C S« og »1623« på hver side af en stang, der skyder op mellem blom
ster, og som omslynges af en slange og krones af en fugl. På oprindelig plads, 
der 1651 var »ved korsdøren«, dvs. den sydøstligste fritstående pille i koret7.

4) Skænket 1726, men den profilerede messingskål med hånden ca. 100 år 
ældre, hvorimod den vandret udgående, ~ formede arm, i renæssancestil med 
akantusblade, enten er repareret mangfoldige gange eller helt fornyet i slut
ningen af 1800’rne. Nyere lyseskål til elektrisk lys. Vægskålens graverede kur
sivindskrift: »Donum Andr. Bussæi Cons. et uxoris Mettæ Wederbourn An. 
1726« (»rådmand A. B. og hustru, M. W. s gave år 1726«). I våbenhusets ma- 
terialrum, tidligere i sakristiet.

5) Antagelig fra o. 1700, men skænket 1764 af Niels Børresens enke125 og 
to år efter opsat ved sakristidøren på en drejet blok56. Den vinkelbøjede arm, 
af drevet og punslet messing, har ret ens væg- og lyseskåle med hvirveldrejede 
bukler, vægskålen desuden med en krans af buetunger på punslet baggrund. 
Lysearmens vandrette del er punslet med små, tætsiddende »rustikkvadre«, 
mens den øvre del, over en midtdelt, buklet knop, er snoet; på forsiden på- 
loddet en lille plade til ophængning af †giverskjold. På oprindelig plads på 
korvæggen øst for sakristidøren.

†Lysepiber. Før de store lysekroner skænkedes kirken, oplystes denne, for
uden af enkelte lysestager, af lysepiber på stolestaderne. 1576 lavede Henrich 
kleinsmed således 12 piber til at sætte vokslys i, og samme år omtales lys til 
de piber, der står på »pillerne« [d. e. stolegavle] i kirken7. 1595 lavede Matz 
kleinsmed en lysepibe på en messingskål og satte den på mester Sørens skrifte
stol; dernæst sattes en lysepibe uden for korsdøren, og der lavedes piber til 
Karine Hofmans stol, og stagen på Bente David Hansens stol (jfr. p. 184) fik 
to piber7. Samme år lavede kleinsmeden tillige to jernpiber på den lysestage, 
som stod på prædikestolen og satte den på pillen »næst bag« rådsstolene. 1634 
malede Christen skålefarver 68 knapper på pillerne sorte og lysepiberne røde, 
mens lysepiben ved dåben (muligvis den på smedejernsarmen nr. 1) blev grøn7. 
1787—90 anskaffedes 31 bliklysepiber til at sætte på stolene i de mørke dage125, 
og endnu 1866 omtales lysepiber til stolene117. 1835 leverede Robberson 60 
lampetter53.

Kirkeskib, 1760, skænket af brygger og brændevinsbrænder Erland Ander
sen125 og senere istandsat af hans søn Anders Erlandsen, hvis initialer, EAS og 
AES ses på agterspejlet af den fuldt sejlførende orlogsfregat. Hvid køl, i øv
rigt gul og grønblå, med primitivt skåret, forgyldt mand som gallionsfigur samt 
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versaler og gulmalede årstal henvisende til reparationer: 1760, 1821, 1838, 
1848, 1857 (ved skibsreder og købmand Isak Sidenius Pontoppidan), 1878117 
(udført af S. Svendsen) og 1952 restaureret (ved Helsingør marineforening). 
22. dec. 1761 ophængt i søndre sideskib, men 1812 og senere i våbenhuset125, 
nu atter i søndre sideskib.

†Kirkeskibe. 1) Regnskabet for 1560 er den ældste kilde, hvori et dansk 
kirkeskib omtales244, idet der nævnte år opregnes, at »Niels smed af lønolt« 
onsdag næst efter S. Diines dag [16. okt.] fik 4 mk. 4 sk. »for en lænke, som 
det skib hænger i udi kirken«, og samtidig fik Arild rebslager 1 sk. for snore7.
2) 1768, skænket af købmand Meulengracht og ophængt i våbenhuset125.

Fane. O. 1801. Opsat i 1804 af kaptajn Joachim Mathias Gædeken. Den møre 
silkefane, der er indsat i net, har malet dekoration, ens på begge sider. På 
midten rigsvåbnet støttet af vildmænd stående på jordsmon. Herunder ind
skriftbånd, hvorpå sorte versaler: »Helsingøers andet borgercompagnies fahne 
bekostet af compagniets medlemmer til erindring om den 30 martii 1801«. 

N. E. 1963
Fig. 120. S. Olai kirke. Lysearm nr. 1, af smedejern, 1583, »den store armlygte« (p. 218).
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(Denne dato passerede den engelske flåde Kronborg på vej til København). I 
fanens tre hjørner Christian VII.s monogram, i det fjerde — ved stangens 
spids — et lille dannebrogsflag. På stangen sidder en messingspids med »C.7«. 
En spinkel, volutsvunget jernstang, leveret af smed Lundsteen 1804, holder 
fanestangen117. Under fanen er indmuret en sort jernbliktavle 30x43 cm. Dens 
indskrift gentager fanens ord og tilføjer »... nu afleveret for at blive St. Olai 
Kirke til Prydelse af bemeldte Compagnies sidste Capitein Joachim Mathias 
Gædeken. Helsingøer den 13 martius 1804«. 1838 flyttedes fanen fra sin opr. 
plads i midtskibet til nuværende i nordre sideskibs vestende.

†Spejl 1777. På bagsiden stod med blæk: »Dette Speil skal staa udi Sct. 
Olai Kirkes Sacrestie. For hvem som sig der i vil see er dette speil til tieneste 
Især for begge Præsterne og andre Kirkens Tienere. 1777. N. Røning (klok
ker)«245.

To ligskamler. Enkle, sortmalede, muligvis to af de fire, som anskaffedes 
1864117. I søndre våbenhus’ materialrum.

†Ligklæde. 1597 bekendtgjordes: »at S. Olai kirke har ladet købe klæde, som 
kan bruges over lig, som borgerne kunne bekomme for en tilbørig leje, at de 
skulle være fortænkte til at bruge (at det skulle lægges dem til last, hvis de 
brugte) andet end kirkens klæde. Dersom andet klæde bruges skal det være 
forbrudt, halvt til kongen, halvt til byen, uden (medmindre) man selv formår 
sit eget at bruge«287.

†Ligbårer. 1627 flyede snedker Herman Ostmand en ligbåre. 1633 anstrøg 
Caspar maler syv ligbårer med sort. 1659—60 betaltes Mathis maler for at an
stryge to ligbårer med oliefarve og Johan Rander snedker for en stor og en 
mindre ligbåre. Siverd Mortensen snedker betaltes ligeledes for reparation af 
ligbårer. Ifølge inventariet 1666 var der da 137.

†Ligbåreaflukker. I Helsingør fandtes før 1654 kun eet ligbærerlav, S. Annæ 
kompagni, senere kaldet »det lille«246. I peståret oprettedes »det store lav« be
stående af embedsmænd og formuende borgere. Det lille bestod af den »måde
lige« borgerstand247. Først i 1815 sloges de to lav sammen.

Det store ligkompagnis artikler blev konfirmeret 1734 af Christian VI.69 
Det talte 60 medlemmer. Kompagniets ligbårer opbevaredes »i nordre gang på 
den venstre side«20C, og et andet sted200 nævnes indskriften på ligbårernes »ind- 
lukte sted«: »Denne Stæd er indrettet til det store Compagnies Liigbaarers Be
varing af Oldermanden Sr Jens Bendixsen paa samtlige Compagnie-Brødernis 
Bekostning forfærdiget 19. martii Ao. 1706«. 183663 forhandledes om nedtagelse 
af »materialrummet for lodsenes ligbøre i nordre sidenavate« (sideskib). Måske 
har lodserne overtaget det store lavs 1817 forladte aflukke.

Det lille ligkompagni fik først 1766 kgl. konfirmation og bestod da af 40 
medlemmer69. 178451 havde kompagniet ladet forfærdige »en ny og temmelig 
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kostbar ligbåre«. De beder i den anledning om at måtte indhegne et lille sted 
i våbenhuset på højre side med et gitterværk, efter en vedlagt [bevaret] teg
ning. »Vil blive temmelig kostbart og ziirligt«. Det var efter tegningen at 
dømme, et firefags panel delt og flankeret af tre kannelerede pilastre og to 
halvsøjler og med gitterværk over fyldinger. Gesimsen havde tandsnit. En 
brudt trekantgavl med topkugle sad formentlig over lågen. Kompagniet be
talte 10 rdl. om året for leje af stedet36. Efter at de to kompagnier var blevet 
slået sammen, opsagdes lejemålet 1817, og de overflødige ligbårer bortsolgtes248.

†Jordpåkastelsesspade, »oven og under med sølv beslagen«7 skænket 1687 af 
borgerne Christen Brodersen, Willem Thomesen og Rasmus Nielsen249. Repa
reret af guldsmed Lars Amberg 176556.

Sejerværket kan gennem talrige regnskabsnotater følges tilbage til tiden før 
det middelalderlige tårns forhøjelse i 1559. Intet er dog tilbage af dette ur, og 
kun den store smedejernsramme synes at stamme fra 1582-uret (jfr. ndf.), mens 
det egentlige værk med ’det store slagværk‘ er udført 1796 af smedemester J.H. 
Stradtman(n)51. Sejerværket er indrammet af et stort, rødmalet smedejerns- 
rammeværk, 205 cm langt, 77 cm bredt og 143 cm højt. (fra fod til top af flig) 
og står på en rektangulær bjælkerampe. Hver langside består af to vandrette 
og syv lodrette jernbånd, hvoraf hverandet fortsætter ned i de buede fodbånd, 
mens alle foroven ender i fligede, oprullede blade, der bøjer sig til hver sin side.
— Selve uret er et stiftgangsur med tre værker, der trækkes af svære bly- og 
jernlodder. »Gangen« findes i midten, mod øst værket til kvarterslag, der slås 
af hamre udløst af urværket på vagt- eller kvarterklokken, mod vest værket 
til timeslag, der slås på stormklokken (jfr. p. 230). Værket har gennemgået 
flere større reparationer, 1805 ved urmager Hein51, 1823 f. ved mecanicus Johs. 
Friis, 1837 ved urmager Kyhl, Helsingør53 og 1882 ved urmager H. Willum- 
sen (Henningsen S. Olai p. 151). Dette år flyttedes sejerværket, der hidtil havde 
stået sammen med klokkerne øverst i tårnet, nedenunder, og hermed fulgte, 
at de to urskiver i syd og vest ligeledes blev flyttet ned. Urværket er omgivet 
af en bræddevæg fra 1937 med døre og vinduer. Her er opsat en trætavle med 
oplysninger om tårnets og urets restaurering 1936—37. Tårnurets ombygning 
foretoges af tårnurfabrikant Carl Petersen, Kbh., og bekostedes af sparekassen 
for Helsingør og omegn. Samtidig restaureredes de to urskiver, der er af kob
ber med jernkant, mørkeblå, med forgyldte visere og romertal samt i hjørnerne 
cifrene i årstallet 1797 (herunder er i kobberet desuden graveret 1682)250. 
En ny urskive, med årstallet 1937, udført og skænket af Helsingør skibsværft, 
opsattes i nord.

(†)Sejerværker. 1) Kirkens tidligst omtalte †sejerværk blev fredag efter 
S. Mortensdag 1559 skilt ad af Albret smed, der derefter satte det op i tårnet, 
mens Peder skruemester og Anders tømmermand »af Landskrune« allehelgens
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dag lavede sejerværkshuset. 1568/69 repareredes værket af Michill sejermester 
fra København7.

2) 1569 bekostedes et nyt sejerværk, udført af Jørgen sejermester, der fik 
70 dl. mønt i arbejdsløn samt efter borgmester og råds befaling 10 dl., »thi han 
beklagede sig hårdt ikke at være betalt«. Svendene fik i drikkepenge 6 mk. 
Jern indkøbtes til sejermesteren, der arbejdede selvanden i 12 uger i Mads 
smed i Biergesøs smedie og med hans redskaber. Det gamle værk solgtes til 
mester Jørgen for 48 dl. Et lille hus opsattes i tårnet til sejerværket. 1572/73 
fik værket en ny skive7.

3) 1582 skænkede kongen et sejerværk, som tidligere havde stået på Kron
borg7, der imidlertid dette år fik et nyt sejerværk251. Poul sejermager flyttede 
uret, satte det sammen igen og lavede blyloddet, som skulle drive værket. Et 
nyt sejerværkshus tømredes, og Jens Hansen tømmermand ophuggede det 
tømmer, som Henrich snedker lavede ny skive af. Allerede fem år efter for
nyedes skiven, i eg, af Matthis snedker (8 mk.), Peder maler malede den for 
ikke mindre end 44 mk., og Jørgen [Brenner252] sejermager lavede viseren af 
sit eget jern for 68 mk. Samtidig hermed indrammede Lambert stenhugger 
skiven med en liste af »gullandsk sten«. 1594 »omfilede« Mads kleinsmed uro
hjulet på sejerværket og flyede klinkefaldet på kvarterværket. Det gamle sejer
værk, der 1582 var vundet ned fra tårnet7, og som stod i sakristiet 1635, da 
man prøvede på at sælge det133, er antagelig identisk med det værk, der ifølge 
inventariet 1651 var opsat på kapellet7.

I forbindelse med tårnets forhøjelse med endnu et stokværk i 1613—14 (jfr. 
p. 105) er urværket blevet repareret. 1614 »færdiggjorde« Caspar Fincke klein
smed sejerværket for 27 mk. og 12 sk. Kort efter, 1621 (jfr. urklokker p. 230), 
betingedes med Hans Metziger sejermager om at fly og færdiggøre værket, som 
ganske nødvendigt var7, og samtidig blev tårnet nu prydet med to urskiver 
i syd og vest55, mod tidligere een. Cort snedker lavede de store egeskiver, 
der blev beslået med kobber og senere stafferet og ’lagt med halvslaget guld‘ 
for ialt 50 dl. mønt af Casper og Peder maler. Mester Anders stenhugger indmu
rede skiverne, der hver overdækkedes af en bred, kobberklædt planke. Hullet 
til den gamle skive tilmuredes7. I den følgende tid foretoges flere reparationer, 
1679/80 af Geert Danielsen sejermager for 62 dl.7, og 1716 af urmager Søren 
Bendsen. 1759 gik urlodderne endda gennem hvælvet, hvilket gav anledning 
til, at smeden 1766 ansøgte om at lave jernlodder indbundet med jernbånd i 
stedet for de seks store kampesten, som brugtes til lodder ved urværket, og 
som tit faldt ned og beskadigede både muren og hvælvet, »og kunne folk bli- 
vet slaget død, når sådan en sten faldt af båndene«56. Samme år hovedrepare- 
redes urværket for 150 rdl. af Jens Cronwald, mester på geværfabrikken51. Især 
urets takker og drivere havde taget skade af den regn, der var faldet på det, 
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fot. 1882 i NM

Fig. 121. S. Olai kirke. De tre tårnklokker, nr. 3-5, for omstøbningen 1882. »Stormklokken« nr. 3 
stobt 1741, nr. 4 1515 og nr. 5 1753 (p. 226).

indtil tårnet 1765 lik sit tag istandsat (jfr. p. 108). Efter den store storm 1767 
måtte den vestre urskive fæstnes og kobberklædes samt en ny viser forfærdiges 
af urmager Cronwald56. 1796 var uret atter i så dårlig stand, at man erklærede, 
at det enten måtte hovedrepareres eller bedre — erstattes af et nyt51, hvilket 
sidste skete, jfr. ovenfor.

Klokker. 1) O. 1350, stobt af »magister ha«, muligvis en forkortelse for ha- 
quinus (ɔ: Haakon)253. Den meget utydelige majuskelindskrift er indridset skråt 
hen over kappen; efter indskriften ses et aftryk af et spænde, hvis torn er af
brudt. Om halsen et tomt skriftbånd afgrænset af dobbelte profilstave og over 
slagringen tre spinkle rundstave. De tvedelte hanke er tovsnoede på den ene 
halvdel. Klokken, 58 cm i tvm., er den storste af de to klokker, der er ophængt 
i tagrytteren.

2) 1648, støbt af Claus von Dam, Kbh. Den lille klokke, 55 cm i tvm., har 
om halsen en indskrift med reliefversaler: »Gvs mich clavse von dam in kopen- 

15
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hagen anno 1648«. Herunder et prydbælte med diademhoveder og putti; over 
slagkanten tre profilstave. En lille trætrisse til klokketovet findes i stokværket 
under klokken; her ligger desuden to gamle klokkeknebler.

Denne klokke, den mindste i tagrytteren, er udskiftet eller omstøbt flere 
gange. Allerede 1559 omtales de to små klokker i spiret; 1572 måtte imidlertid 
en sønderbrudt spirklokke føres til Lübeck, hvor den omstøbtes af rådsstøberen 
Matthias Benninck for 27 mk. 6 sk. Ifølge dennes egenhændige kvittering af
28. juni 1573, signeret Mattes Bhennynck, vejede den gamle klokke 18 lispd. 
3 markpd. og den nye 19 lispd. 10 markpd., efter at klokkestøberen havde lagt 
noget kobber til af sit eget. 1602 synes begge klokker at være nedtaget af spi
ret og kun den ene ophængt igen efter at være blevet »forbedret« af Anders 
smed. Samtidig beslog denne en ny klokke, der vejede 11 lispd. 4 pd., og som 
atter omstøbtes 1648 til 13 lispd. 2 pd.7.

Den lille spirklokke, nr. 2, anvendtes indtil 1575 til at ringe til og af vagt 
med, men suppleredes dette år med den store klokke, da den lille kun hørtes 
kort omkring254. I 1700-tallet ringede spirklokkerne kl. 10 og 5255.

3—5) (Fig. 121). Tårnets tre klokker er alle omstøbt 1882 i Frederiksværk, 
efter at de gennem en årrække havde været revnede102, således at man fra 
1828 ikke havde vovet at ringe med dem. Allerede 1791 er de omtalt som 
brøstfældige; desuden har de været omstøbt flere gange før 188236.

3) 1882. »Stormklokken«, kirkens største klokke, ifølge versalindskriften på 
slagkanten: »Omstøbt i Anker Heegaards etablissement af A. Clemmensen 
1882«. På klokkelegemet et vers: »Med malmets klang til mæle, jeg raaber i 
guds navn, vaagn op af søvne, sjæle! flyr til jer frelsers favn.« 148 cm i tvm. —

Den ældste stormklokke var støbt 1511 af Johannes Fastenowe. Den bar 
indskriften: »Nobis martyr ave, confer locamen [fejl for solamen] Olave. Jo
hannes Fastenoive me fecit anno domini MCCCCCXI« (»Vær hilset, martyr, 
skænk os trøst, Olav. J. F. gjorde mig i Herrens år 1511«)256.

Klokken omstøbtes 1631 af Johan Kemmer (jfr. ndf.) for 199 dl. 44 sk.7. Den 
gamle klokke vejedes på gethuset til 10 skippd. 8 lispd., den nyes vægt 
blev 10 skippd. 13 lispd.257. I »Circcumferentze« var den 7 alen 2 tommer, i højden 
fra det øverste af bøjlen 2 al. 1 qv. 1 t. og i bredden 2 al. 1 qv. Den stod i 
kammertone med D20B og C. Indskriften lød: »Protege divinas porro deus alme 
loqvelas, cunctaq(ue) de danica gente repelle mala! Hæc campana primo facta 
anno MDXI. Nunc autem fracta, sumptibus templi nec non incolarum hel- 
singorensium redintegrata et major facta anno domini MDCXXXI. M. Johannes 
Kemmer me fecit« (»Høje Gud, værn fremdeles det guddommelige ord, driv alt 
ondt bort fra det danske folk! Denne klokke blev første gang udført i året 1511. 
Efter at den nu er sønderbrudt, er den blevet omstøbt og gjort større på kir
kens og de helsingørske borgeres bekostning i Herrens år 1631. M[ester] J. K. 
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gjorde mig«)258. Helligtrekongersdag 1740 fik klokken en revne på 1½ kvarter 
udvendig og 1/2 kvarter indvendig lige ud for, hvor knebelen slog på slagkanten. 
Klokken måtte herefter slås i stykker oppe i tårnet og nedtoges under over
værelse af smeden på gethuset i København, Jens Hyllerup.

Samme år omstøbtes den af kaptajn Johan Barthold Holtzman, Kbh. for 
203 rdl. 5 mk. i støberløn, hvortil kom tillagt metal samt en klokkeaksel med 
beslag, ialt 350 rdl. 4 mk. Pengene indsamledes blandt menigheden56. 14 sol
dater hjalp det unge mandskab af færgelavet med at trække klokken fra told
bodbroen op på kirkegården, hvor byens vægtere holdt vagt over den dag og 
nat259. 19. maj 1741 blev den hejset op i tårnet260. Efter sognepræsten, Peder 
Ørslefs forslag258 overførtes ovenstående »carmen elegiacum« (et distichon) til 
den nye klokke, der desuden fik indskriften: »Me fecit Johan Barthold Holtz
man Hafniæ A(nn)o 1741. Soli deo gloria. Hæc campana facta a(nn)o MDXI. 
duplice vice fracta est. primum a(nn)o MDCXXXI. At tunc sumptibus templi 
et incolarum Helsingor: redintegrata majorque facta per m. Johan Kemer, 
deinde post fatalem pulsum fund. denuo et turri suæ restitui curavit benevo- 
larum mentium, præcipue [incolarum] Helsingor: pietas animataa consil. cam- 
mer. W. O. Bartholin et past. templi prim. Petro Orslef a(nn)o MDCCXXXX. 
prætori provinciali sælandiæ dno. Nicolao de Gersdorf, episcopo mag. Petro 
Hersleb consule Helsing: dno. Francisco Grönnewald«. Det kan formentlig over
sættes: »J. B. Holtzman i Kbh. gjorde mig i året 1741. Gud alene æren. Denne 
klokke blev gjort i året 1511, to gange blev den sønderbrudt, første gang i 
året 1631. Den blev da omstøbt og gjort større på kirkens og Helsingørs be
kostning af mester J. K., dernæst, efter en skæbnesvanger ringning lod man 
den støbe påny og genophænge i sit tårn. Helsingørborgernes fromme gavmild
hed befordredes især af kammerråd W. O. Bartholin og kirkens førstepræst 
Peder Ørslef i året 1740, da hr. Nicolai Gersdorf var stiftamtmand, magister 
Peder Hersleb biskop og Frantz Grønnewald borgmester i Helsingør«261. Klok
ken, der efter omstøbningen vejede 10 skippd. 3 lispd. 13½ pd. 56, smykkedes 
af flere kraftige profillinier på og over slagkanten samt på halsen af en bred 
bort bestående af båndknækkede ornamenter på hver side af et skriftbånd 
hvorpå støbernavnet med versaler (fig. 121); den lange indskrift har antagelig 
stået på selve klokkelegemet. Hankene bar løvemasker262. Atter omstøbt 1882.

4) 1882, ifølge versalindskriften på slagringen »omstøbt paa Frederiksværk 
1882« og med indskrift og udsmykning delvis svarende til den omstøbte klok
kes (Uldall p. 302 ff.). 120 cm i tvm. Denne (fig. 121), der var støbt 1515 af den 
belgiske klokkestøber Georgius Wagheuens (el. Jorus Waghevens, den flamske 
form263) til benediktinerabbediet S. Peter på Mont Blandin i Gent, bar en 
toliniet minuskelindskrift om halsen: »Blandinii Wulfranus decus spectabile 
mo(n)tis Nomine Iohannes Canwenburch [fejl for Couwerburch264] dedicat ab- 

15*
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bas Ista tibi dona ut resonent clangore per auras Georgius arte valens Wag- 
heuens cogno(m)i(n)e fu(n)dit Ao Christi mille et qui(n)gentos qui(n)q(ue) ter 
annos« (»Wulfran, den prægtige pryd for Mont Blandin, til dig indvier abbeden 
ved navn Johannes Canwenburch [ɔ: Couwerburch] disse gaver, for at de skal 
lyde med klang gennem luften. Den kunstfærdige Georgius med tilnavnet 
Wagheuens støber mig i Herrens år tusinde og femhundrede og tre gange 
fem«)265. På slagringen mellem profillinier, en versalindskrift, der ligesom den 
ovenfor citerede minuskelindskrift dannede heksametre: »Agite Christicole iam 
segnes rumpite Dei cum tinniam ab alto moras ad temlum(!) properate« (»Op, 

I kristne, bryd nu eders sløve tøven mod Gud, når jeg ringer fra det høje. Hast 
til kirken«).

Indskriften blev afbrudt dels af to seglaftryk, det ene med rytter, det andet 
et utydeligt relief, dels af en drage. På klokkelegemets øvre del seks relieffer:
1) Tolvkantet medaillon med Jesu stamtræ. Midtpå Jesus på korset, der havde 
form af et træ med grene og vinløv, hvori sås brystbilleder af stamfædrene, 
otte på den ene side og seks på den anden. Ved korsets fod Adam og Eva dyr
kende jorden. 2) En mindre, cirkulær medaillon med et brystbillede af Kristus 
i profil og omskriften: »Yhs. xpc. salvator mvndi« (»Jesus Kristus, verdens 
frelser«). Medaillonen karakteriseres som et italiensk arbejde fra 1400-tallets an
den halvdel og kan muligvis føres tilbage til et arbejde af nederlænderen Jan 
van Eyck. 3) En af fire cirkelbuer begrænset medaillon hvori en trane, der i 
næbbet holder et skriftbånd med »pour bien«266. 4) Våben med vinkeldannet 
bjælke hvorpå tre femoddede stjerner; bag våbnet en abbedstav endende i 
løvværk. Våbnet er familien Cauwerburchs. 5) Våben af samme størrelse og 
med samme abbedstav som nr. 4, i feltet tre lodretstillede nøgler. Abbediet 
S. Peters våben267. 6) Våben som 4 og 5, men lodret midtdelt; i 1. felt ses de 

tre nøgler, i 2. den vinkeldannede bjælke.
1566 og især 1578 blev det omtalte kloster ødelagt og plyndret af calvinisti- 
ske billedstormere268. Som forklaring på, at den belgiske klokke er havnet i 
S. Olai kirke i Helsingør, har H. Henningsen foreslået, at klokken efter den 
sidste plyndring er blevet sendt med en skipper til Østersøen, og at denne 
måske har afhændet den i Helsingør, da han stoppede op for at betale told 
her. Dette synes at rime med en regnskabsnotits for S. Olai fra 1579269, hvoraf 
fremgår, at der dette år købtes en klokke »her på reden«. Færgemændene førte 
den i land, og fire karle hjalp til med at transportere den. Dette bekræftes til
syneladende af et brev af 24. sept. 1579270, hvori kongen gav ordre til, at »tol
deren i sundet« skulle købe de 18 til sundet ankomne klokker, der tilhørte 
kongens faktor i Amsterdam, købmanden Jan Valkenaer (el. Johan Jellesen 
Falckner)271. Det synes ikke utænkeligt, at den amsterdainske, kongelige fak
tor har fået fat i nogle af de klokker, der er blevet røvet fra klostre og kirker 
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Fig. 122. S. Olai kirke. Urklokker 1621 til 
sejerværket (p. 230).

N. E. 1964

i disse år, og at netop een af de nævnte 
18 klokker er blevet videresolgt til S. Olai 
kirke.

Den omtalte klokke benævnes af Hen- 
ningsen vagt- eller kvarterklokken, og en 
sådan nævnes allerede i regnskaberne 
1575272. En navneforveksling synes imid
lertid på et eller andet punkt at have fun
det sted, idet klokke nr. 5 nedenfor i rgsk. 
1752 ved omstøbningen kaldes »vagtklok
ken«.

Før omstøbningen 1882 foranledigede 
Nationalmuseets direktør J. J. A. Worsaae, 
at der blev taget aftryk af indskrifter og 
udsmykning273, der — dog noget forvan
sket — overførtes til den nye klokke, hvis 
vægt blev 1874 pd. Før støbningen vejede 
den 2551 pd.117.

5) 1882, ifølge indskrift på slagringen 
»omstøbt i Anker Heegaards Etablissement 
paa Frederiksværk af A. Clemmensen 1882«. 
På klokkelegemet et vers. Klokkens vægt 
var før omstøbningen 2024 pd., efter kun 
998 pd.117; 100 cm i tvm. Den omstøbte 
klokke stammede fra 1753 (fig. 121), da 
kaptajn Johan Holtzmann omstøbte en 
ældre klokke for 278 rdl. 3 mk. 4 sk.7. 
Denne, der i regnskaberne kaldes »vagt
klokken«, blev året før kørt til Kbh., vejet 
og ført til gethuset. Den sønderslagne 
klokke vejede 7 skippd. 10 lispd. 14 pd., den 
1753- støbte 7 skippd. 19 lispd. 12 pd. For at klokken kunne »have sin fri indgang«, 
udhuggedes et stykke mur 1 alen dybt og 21/2 alen langt i klokketårnet56. — 
Ifølge Henningsen kaldes den omtalte klokke »tolvklokken«, fordi der ringedes 
med den kl. 12 middag. Allerede 1559 omtales en tolvklokke i regnskaberne7. 
En navneforveksling synes imidlertid at have indsneget sig, idet den her om
handlede klokke som ovenfor nævnt kaldes »vagtklokken« (jfr. også nr. 4).

Foruden ovenstående oplysninger, der synes at kunne knyttes til de be
varede klokker, findes i regnskaberne yderligere en del meddelelser om køb, 
salg, bytte og omstøbninger af †tårnklokker. Enkelte af disse oplysninger må
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angå de ovfr. behandlede klokker, mens andre må vedrøre nogle ukendte klok
ker, hvis historie — på grund af kildernes ufuldstændige natur — ikke kan 
følges nøjere.

1) 1439? I Helsingørs tingbog274 findes en randtegning af en klokke med 
underskriften: »Klockernne att Ringis for liig«, som en afmærkning af taksten 
for klokkeringning ved begravelser. På klokken ses årstallet 1439 samt en del 
af en versalindskrift i et bånd omkring halsen: »no; do: b:«. Muligvis gengiver 
tegningen en af S. Olai klokker.

2) 1495 31. okt. omtales kirkens største klokke, af ukendt alder. Denne dato 
skænkede tolder og rådmand Hans Pedersen byen sin bod til anvendelse som 
vejerbod, mod at byen til gengæld skulle sørge for, at der hver dag kl. 12 skulle 
klemtes med den største klokke, »Jesu Kristi pine og død ihukommelse til lov, 
hæder og ære«275. Denne klokke har måske været den bevarede klokke nr. 1, 
stormklokkens, forgænger.

3) 1560 anskaffedes en klokke, som af kongens bådsmænd på en pram trans
porteredes fra Kbh. Niels smed af Lønholt lavede en ny knebel hertil7. Denne 
klokke er måske identisk med den, der samme år sendtes fra Norge, og som 
helsingoranerne »skulle have i deres kirke, besynderligen at bruge udi tåget 
vejr om vinteren og ringe med, at man kunne høre på stranden og vide at 
rette sig efter«276. Dette tågesignal har sandsynligvis været et led i den række 
sikringsforanstaltninger af den internationalt vigtige rute gennem Kattegat 
og sundet, som Frederik II. lod indrette netop 1560277.

4) 1574/75 oplyser kirkens regnskabsfører, at han med borgmester og råds 
vilje har byttet en lille klokke med en anden »bruden«, som Oluf Sterckie le
verede med samt 10 gl. dl. Måske er dette klokkemetal gået med i omstøb
ningen af nedennævnte klokke7.

Samme år blev en klokke nedtaget af tårnet af 12 mand og båret til vejer
boden og senere til færgebroen, hvorfra den førtes til Lübeck ad Travemünde. 
Her omstøbtes den af rådsstøberen Matthias Benninck, ifølge egen kvittering, 
for 156½ dl. 8 sk. Det gamle, brudte klokkemetal vejede 7 skippd. 13 lispd. 6 
markpd. og den nye klokke efter det af klokkestøberen tillagte metal 8 skippd.
11 lispd. lybsk vægt. Det synes at dreje sig om stormklokken, nr. l,men vægt
angivelsen og indskriften på denne klokke ved omstøbningen 1631 synes ikke 
at rime hermed.

1577 noteres i regnskabet7 forskellige reparationsudgifter m.m. i forbindelse 
med genophængningen af en klokke, der var faldet ned fra tårnet. Samme år 
blev en klokke vundet ned fra tårnet og solgt til Tikøb kirke278.

Urklokker (fig. 122) til sejerværket (jfr. 223), 1621, skænket af Bertolomeus 
Hagensen og udført for 93 dl. mønt af Hans Metziger sejermager, der ifølge 
fortingningen skulle levere »tvende små klokker, som kunne slage udi kirken 
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lige med de andre udi tårnet«. Mester Anders stenhugger huggede de huller 
inde i kirken, hvor klokkerne skulle sidde og registrene gå igennem, og Casper 
maler malede en lille skive hertil7. De to nærmest skålformede klokker med 
tilhørende hamre er nu anbragt over hinanden på midtskibets nordvæg, vest
ligste fag, i hver sit smedejernsstativ bestående af volutslyngede båndjern med 
spiraler samt fantasiblomster i fladjern. Restaureret 1958 og fra årsskiftet 
1958—59 anvendt som nytårsklokker.

Klokkestol. 188253, en kraftig tømmerkonstruktion af fyr med en jernstol fra 
1950, hvori klokkerne er ophængt i vuggebomme på kuglelejer. Opstillet i 
øverste stokværk, jfr. nedenfor.

Klokkerne er i tidens løb rykket op og ned i takt med tårnets ombygninger, 
således at lyden gennem glamhullerne stadig kunne nå ud over hele byen. I 
det middelalderlige tårn fra o. 1400—25 var klokkerne placeret i øverste stok
værk, dvs. det tredie i det nuværende tårn, bag de nu tilmurede, men synlige 
glamhuller (sml. fig. 11). Derefter er klokkerne fulgt med op med forhøjelserne 
(jfr. p. 103 ff.) 1559, 1613 og måske 1823, indtil de ved tårnets afkortning 
1882 endte i stokværket fra 1613, der nu er det øverste.

†Klokkestole. 1) Den middelalderlige stol kan delvis rekonstrueres efter spor 
i bjælkelaget mellem 2. og 3. stokværk. Bjælkelaget, der er samtidigt med 
murene, består af fire svære, nord-sydliggende ankerbjælker, alle med udskæ
ringer til en klokkestol til tre klokker279. En lodret stolpe på bjælkemidten har 
været støttet af to sæt skråstivere, forneden bladet på og fornaglet til bjælken. 
Ifølge oplysninger under tårnets forhøjelse 1559 (jfr. p. 88), må denne stol i 
mere eller mindre ændret skikkelse være flyttet et stokværk op (synlige, men 
tilmurede glamhuller), hvor den stod indtil 1613 (jfr. p. 105).

2) 1614 indkøbtes 19 stk. stort egetømmer til en ny klokkestol7. Denne har 
sandsynligvis taget skade ved spirets fald 1737; således omtales i regnskaberne, 
at klokkestolen 1759 havde slået sig løs, så den stadig gav »anstød« til muren 
på nordøst- og sydvestsiden56, og 1791 var dens tømmer og jernværk brøst- 
fældigt36. Det vides ikke, om denne klokkestol repareredes eller en ny tøm- 
redes i forbindelse med 1823-forhøjelsen.
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GRAVMINDER

I kirken er ophængt tre mindetavler og ni epitafier, der tilsammen repræsenterer tiden 
1568 til ca. 1670 (når undtages den yngste mindetavle fra 1940) og stilmæssigt renæssan
cen og barokken. I årene 1737—45 nystafferede H. C. Rosendahl på egen bekostning alle 
epitafier63. 1883 var flere epitafier imidlertid så medtagne, at man foreslog en restaure
ring ved kgl. konservator Fritz Petersen36. 1901 ff. istandsatte konservator C. C. Ander
sen enkelte af epitafierne, og endelig 1923 foretog en stenhugger samt tegnelærer Hansen, 
Helsingør, en del reparationer73.

Mindetavler. 1) Legattavle288 (fig. 123). 1568, i højrenæssance, sat til vidnes
byrd om Herluf Trolles og Birgitte Giøes legatstiftelse og utvivlsomt udført i 
Cornelis Floris’ værksted i Antwerpen. Den 25 linier lange, latinske indskrift 
meddeler: »Ægtefællerne hr. Herluff Trolle, gylden ridder (eques auratus), søn 
af hr. Jacob Trolle, gylden ridder, af Lillø (de Lillo), og fru Birgitte Gøye, dat
ter af den berømmelige helt, hr. Mogens Gøye af Krenkerup, har i overensstem
melse med lov og ret (legittimo jure) med guddommelig tilskyndelse tillagt 
denne bys skole årlige rentepenge (redditus) til evig tid, og for at ungdommen 
lettere kan oplæres i sand fromhed og gode sæder, har de begge af deres arve
godser stiftet et legat, for at eleverne hver dag morgen og aften skal mødes i 
dette tempel, synge fromme salmer, recitere hellige lektier og bede for kirkens 
og rigets velfærd, ved gavebrev, overgivet den velvise helsingørske øvrighed i 
herrens år 1555289. Hr. Herluff Trolle døde i København 25. juni år 1565, og 
hans legeme er gravlagt i kirken til Herluffsholms skole, som han selv og hans 
fromme hustru fru Birgitte Gøye har stiftet.«

Det fornemme renæssancearbejde, af forskelligt farvet marmor med detaljer 
i alabast, er opbygget efter et strengt, arkitektonisk skema i en enkel og klas
sisk stil. Den rektangulære skrifttavle290 med fordybet indskrift (versaler) flan
keres af kvindehermer iført brystpanser og med korslagte arme; på skafterne 
hænger frugtguirlander, og diademhoveder pryder postamentfremspringene, 
der støttes af riflede konsoller, over alabast-løvehoveder. På hermernes hove
der er joniske volutkapitæler, bærende en volutkonsol, der atter støtter den 
kraftige arkitrav, af rødt og sort marmor. Tavlens topstykke består af et kva
dratfelt i glat ramme, med trekantet lrontispice over en kraftig tandsnitliste; 
det krones af et vaseagtigt ornament på et postament med blomsterkranset 
hoved. De smalle topvinger breder sig ud forneden og giver plads for et spinkelt 
rankeornament. I topfeltet våbner for Trolle og Giøe. Det halvrunde hænge- 
stykke, nederst afsluttet af en skjoldformet plade, hvorpå der tidligere har 
siddet et løvehoved (nu i Nationalmuseet291), indeslutter to våbner, svarende 
til topfeltets, for Skave og Bydelsbach (Herluf Trolles og Birgitte Giøes mød
rene våbner).

Marmorets og alabastens fint sammenstillede og afstemte farver i sort, hvidt, 
gråt, rødt og gult suppleres af en enkel staffering, forgyldning på profiler og i 
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Fig. 123. S. Olai kirke. Birgitte Gioes og Herluf Trolles legattavle, opsat 1568 (p. 232).



234 H E L S I N G Ø R 202

bogstaverne, samt de heraldiske farver på de fire våbner. Forgyldningen er 
imidlertid ikke oprindelig, men stammer fra 1740, da »den latinske skole« lod 
H. C. Rosendahl forgylde tavlen og ommale den med et †»gardin«20C. 1634 
havde Christen skålefarver fået ½ dl. »for at gøre sort omkring« den7.

Tavlen slutter sig i mange detaljer nøje til den lille, samtidige altertavle i 
Herlufsholm kirke292, opstillet i forbindelse med ægteparrets sarkofag og væg
tavle, alle udført i det Floris’ske værksted (DK. Sorø amt II, 1132 og 1148). 
Om tavlens opstillingshistorie beretter regnskaberne for året 15687, at »Hanns 
flores aff Andorpenn«, en af de stenhuggere, som førte Herluf Trolles begra
velse hid i landet (se ovfr.), fik 6 dl. 12 styver for det epitaf »forne Herloffs«, han 
huggede ind i en pille i kirken på 16 søgnedage. Hans staldbroder »Robbert Mi- 
dow«293 fik 4 dl. 24 styver for samme tid og arbejde, og en tredie hjælper, til
syneladende en maler, »petther fos«, benyttede man ved samme lejlighed til at 
forny bogstaverne på prædikestolen (jfr. p. 170). Endelig fik de alle tre ialt 
6 dl. i foræring, da arbejdet var afsluttet. Poul kleinsmed fik 3½ mk. for 12 
små jernankre og nogle andre småkramper og hager, som »stenværket« hæg
tedes sammen med og blev »bundet« i muren. Hans Floris, øjensynligt den le
dende i arbejdet, er antagelig, som påvist af Fr. Beckett, identisk med Cornelis 
Floris’ yngre broder Jan, der senere bosatte sig i Helsingør og ernærede sig 
som murmester ved Kronborg og på Frederiksborg badstue. Som dokumen
teret af Chr. Axel Jensen underbygger den slægtsmæssige forbindelse således 
yderligere de personlige og stilmæssige kriterier for tilskrivningen til det be
rømte Floris-værksted. På midtskibets sydside, på 4. fritstående pille fra øst.

2) O. 1665. Over Sara Muthum, †1665. Opsat af »Dauid Meluin«, rådmand i 
Helsingør, over hans første hustru Sara Muthum, »barnfød til Liie i Engeland 
1591«, død her 4. maj 1665 »oc her neden huiler«. Citat fra Job. 19, 25. Mørke
brun, rektangulær kalkstenstavle, 82 x 70 cm, med forgyldte versaler. På nor
dre sideskibsvæg, 5. fag fra øst (jfr. epitaf 7 p. 244 og gravsten 22 p. 256).

3) 1940. Digteren Hans Christensen Sthen, kapellan ved S. Olai og rektor 
ved latinskolen, †1610. Opsat af menigheden i 400-året efter hans fødsel. Blå
rød kalksten med bronzebogstaver291. På søndre arkadepille nr. 2 fra øst.

Epitafier. 1) 1576 (jfr. fig. 27)295. Peder Samsing, sognepræst ved Helsingør 
kirke, hvis menighed han underviste i 24 år, † 2. febr. 1562, 70 år gammel og 
begravet dagen efter i »dette tempel« (jfr. †messingplade ndf.). Opsat 1576 
af sønnen Isak Pedersen (»Isaac Petreius«), sognepræst i Malmø. Renoveret 
1650 af rådmand Laurits Christiansen Rhod. Det lille ungrenæssance-epitaf, der 
er kirkens ældste og tillige et af de ældste træ-epitafier i landet, har rektangulært 
storfelt og frisefelt flankeret af lodrette rammestykker med smalfyldinger, men 
nu intet hængestykke. Over tandsnitgesimsen en svunget gavl kronet af pal
met mellem drejede kuglespir, mens større kuglespir står yderst på gesims- 
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Fig. 124. S. Olai kirke. Epitaf nr. 3, over borgmester Frederik Leiel, † 1601, med familie (p. 237).
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bjælken. Huller i tavlens fire hjørner stammer muligvis fra den oprindelige 
ophængning, eller måske fra 1705, da tavlen ved indrettelsen af det islandske 
pulpitur foresloges rykket et par alen højere op, så dens indhold kunne læses 
af de forbigående51. Sortmalet, med forgyldte lister, spir og palmet. Den latin
ske indskrift står med forgyldte versaler, »overskrift« i frisen, personalia, ind
ledet med syv disticha, i storfeltet og restaureringsindskriften fra 1650 i smal
fyldingerne. På topstykket, mellem årstallet 15 — 76 et våben med en hvid 
kakadue(?) mellem to slanger, på rød bund. Ophængt på vestsiden af 2. frie 
nordpille fra øst.

2) (Fig. 130). Højrenæssance, o. 1599. Sat over David Hansen, tolder († 1599), 
af hans anden hustru Bente Andersdatter (»Benedicta Andreæ f.«) og børnene 
Hans, Christen, Jacob og Bente (»Benedicta«). Det høje, smalle træepitaf er i 
bredden nøje tilpasset den pille, hvorpå det hænger, men nu uden storvinger. 
Det består af et søjleflankeret storfelt, rigt kartouche-hængestykke med skrift
tavle hvorunder initialbomærkeskjold, holdt af englebørn, samt topstykke med 
kvindehermer, kartouchevinger og trekantgavl. 1 gavlen buste af den velsig- 
nende Gud Fader eller Kristus med verdenskuglen og på skråsiderne putti på 
hver side af den kronende figur, Håbet, med fugl og anker. Kartoucheværket 
med dets frugtophæng, englehoveder og masker samt søjleprydbælternes kvin
dehermer er udført i den gængse, nederlandskpåvirkede stil, hvorpå der findes 
så mange eksempler i byerne nær Øresundskysten på begge sider sundet. Til 
topfigurerne og især topstykkets kvindehermer findes nøje paralleller på præ
dikestolen fra 1598 i Bårslövs kirke, Luggude hrd., Skåne (SvK. 96. hefte, 
1963, p. 225 ff.).

Epitafiet står med en broget lazurmaling og forgyldning, »renoveret« 1740 
af H. C. Rosendahl, der samtidig malede et †»gardin« omkring epitafiet20C. De 
latinske indskrifter er med forgyldte versaler på sort bund, i postamentfeltet 
personalia, i hængestykket citat fra Joh. 11,25. I top- og storfelt oprindelige 
oliemalerier på træ, rimeligvis af samme mester, som har udført malerierne på 
epitaf nr. 4 og et anonymt epitafiemaleri i Helsingør S. Marie. I topfeltet 
»Jahve« med hebraiske bogstaver i lys- og skybræmme med krans af småengle, 
i det vandret delte storfelt (125x90 cm) øverst opstandelsen, nederst familien. 
I opstandelsscenen, i hovedsagen svarende til scenen på epitaf nr. 4, henlagt 
til en klippehule, ses Kristus med sejrsfanen, i engle-skybræmme, svævende 
over en sarkofag, hvorpå der sidder to engle; i forgrunden de liggende eller 
siddende krigere, og i baggrunden åbner grotten sig til hver side ud mod et 
landskab med småfigurer, til heraldisk højre med flygtende soldater, til ven
stre de tre kvinder, der kommer for at salve Jesu legeme. Alt holdt i klare 
farvetoner. Under denne scene knæler familien på mørkegrønne, polstrede 
skamler med røde underflader og kvaster. Til heraldisk højre mændene i sorte 
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Fig. 125. S. Olai kirke. Detalje af fig. 124 (p. 237).

dragter og med hvide pibekraver, forrest David Hansen, derefter de tre i grav
skriften nævnte sønner. 1 forgrunden på det tavlede flisegulv tre høje, rund
puldede hatte. Til venstre ses kvinderne, i sorte kjoler og slag med hvide for
klæder og smalle, hvide kraver og hvide huer. Forrest de to hustruer, Karen 
Hansdatter †1589 (ikke nævnt i indskriften) og Bente Andersdatter, bagved 
datteren Bente samt den lille Karine af andet ægteskab296. På sydsidens 6. 
fritstående pille fra øst.

3) (Fig. 124). Højrenæssance, opsat mellem 1601 og 1606297. Frederik Leil, 
født i Helsingør, hvor han var kgl. tolder i 39 år og forestod rådet i 10 år 
(dvs. borgmester), gift 1. gang med Pernille Olesdatter (»Petronella Olai f.«, 
†1565), 2. gang med Kirstine Jensdatter (»Christina Johannis f.«), der begge 
døde før ham; efter sit 3. giftermål døde han 13. marts 1601, 63 år298. Enken 
Sophie Hansdatter (»Sophia Johannes f.«) og børnene (af 2. ægteskab) Alexan
der, Frederik og Ingeborg lod epitafiet opsætte.

Epitafiet, der er kirkens største og udført for byens da mest indflydelsesrige 
mand, er skåret i træ af en billedskærer, velkendt med alle højrenæssancens 
virkemidler. Opbygningen er strengt arkitektonisk; storfeltet, hvori arkade 
båret af kvindehermer, flankeres af dobbeltsojler hvorimellem muslingeskal- 
nicher med dydefigurer, og yderst kartouchestorvinger kantet af svungne 
kvindehermer (fig. 125). Den kvartrunde postamentbjælke har fremspring for

ældre fot.
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søjlerne og herunder baldakinbøjler, der hviler på kartouche-hængestykkets 
flankerende mandshermer. Topstykket over den kraftige gesims, med engle- 
hovedknægte, har arkadefelt mellem karyatider, bærende gesimsen for kar- 
touchegavlen, hvorpå tre dydefigurer, Håbet med fugl mellem Kærlighed og 
Tro. To andre dyder, Mådehold og Styrke, står uden for topvingerne, hvis midt
oval med bedende engle, støttes af stående løver og yderst af (nye) engle.

De velskårne detaljer som hængestykkets putti, engle- og diademhoveder, 
søjleprydbælternes kvindehermer, de fantasifulde masker og ikke mindst po- 
stamentbjælkens bladranke med indflettede kvindefigurer har epitafiet fælles 
med flere andre billedskærerarbejder i Øresundskystens nærhed som f.eks. de 
to †epitafier over rådmand Bent Olufsøn (†1619?) og rådmand Villum Pater
søn († 1616), begge i Landskrona †S. Johannes Baptistæ kirke299 og epitaf 
nr. 3 i S. Olai kirke samt specielt de figurer på altertavlen i Malmø S. Petri300, 
der ifølge regnskaberne er udført af Statius Otto fra Lüneburg. Mens selve 
epitafiet rimeligvis er fremstillet i et større værksted, er de slanke kvinde
karyatider, storfeltets dyder og vingernes kvindehermer sandsynligvis skåret 
af billedsnideren Statius Otto301, der 1603 nævnes blandt svendene i Helsingør- 
snedkerlavets skrå302.

Epitafiet står med en staffering »renoveret« 1745 af H. C. Rosendahl, der 
samtidig malede et †»gardin« omkring det. Gesims, storsøjler og hængestykkets 
øvre del er brunrødt marmoreret, det øvrige broget lazurmalet med en del for
gyldning. Indskrifterne, med forgyldte versaler på sort bund, er i hængestyk
kets rektangelfelt personalia, på latin, i det nedre felt citat fra »Iob cap. 19«, 
»Scio quod redemtor meus vivit . . .« (»Jeg ved, at min Frelser lever . . .«)303. 
Malerierne, med klare oliefarver på træ, forestiller, i topfeltet dommedag, hvor 
Kristus som verdensdommer over basunblæsende engle kalder de døde op af 
gravene, samt i det vandret delte storfelt (115x117 cm) Ezekiels syn: kødets 
opstandelse; øverst Gud fader i skyer mellem vindpustende engle og herunder 
de døde, der rejser sig fra gravene som skeletter, i ligklæder eller nøgne. Nederst 
familiebilledet, de to grupper sortklædte personer knælende på puder som på 
epitaf nr. 2, men på grønt jordsmon. Til heraldisk højre forrest den gråsprængte 
Frederik Leiel selv, ligesom sønnerne med sort kappe, hvid pibekrave og sort
mønstret dragt; foran ham ligger en højpuldet, brun pelshat. Bagved knæler 
de to sønner, Alexander og Frederik, døde henholdsvis 1607 og 1606. Til ven
stre ses de tre hustruer og bagved datteren Ingeborg, alle med hvide forklæ
der, manchetter, huer samt kraver, hvoraf enkens og datterens adskiller sig 
fra de to afdøde hustruers ved ikke at have en sort underkrave304. Epitafiet 
er ophængt ret højt, på nordvæggen i 6. midtskibsfag fra øst.

4) (Fig. 126). Højrenæssance, mellem 1602 og 1604. Hans Meier, fra Køben
havn (toldskriver, †1602), 42 år gammel. Opsat af enken Ann[a] Torsmed[des]. 
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Fig. 126. S. Olai kirke. Epitaf nr. 4, over toldskriver Hans Meier, † 1602, 
og hustru Anna Torsmeddes, † 1604 (p. 238).
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Epitafiet, af eg, svarer i opbygning til nr. 3 og er i øvrigt som dette beslægtet 
med de to †epitafier i Landskronas †S. Johannes Baptistæ kirke over rådmand 
Bent Olufsøn og især rådmand Villum Patersøn299. Det har mistet sine stor
vinger (antagelig ligesom nr. 2 i forbindelse med opsætning af et pulpitur), 
men et lille brudstykke med en rulleværkskartouche findes nu i våbenhuset. 
Det rektangulære storfelt indrammes af en perlestavliste, og i nicherne mellem 
storsøjlerne står dydefigurerne Klogskab med slange og spejl og Styrke med 
søjle, mens topstykkets dydehermer er Mådehold med kande og Retfærd med 
vægt. De tre tomme konsoller over topgavlen har rimeligvis også båret dyde- 
figurer. Krongesimsens knægte prydes af diademhoveder, løve- og andre ma
sker samt narrehoveder. Topvingernes fantastiske dyrehoveder, postament- 
fremspringene for storsøjlerne med de fantasifulde masker, englehovednedhæn- 
get herunder samt de to yndefulde kvindehermer, der støtter hængestykkets 
skriftfelt, har mange ligheder med Landskronas Patersøn-epitaf. Det hervæ
rende epitafs hængestykke smykkes nederst af ægteparrets allianceskjolde 
holdt af småengle og under diademhoved.

Også stafferingen svarer til epitaf nr. 3 og er som dettes fornyet 1744 af 
H. C. Rosendahl, der tilføjede det vanlige malede †gardin20C. Den dårligt be
varede latinske indskrift, i postamentfeltet personalia, i hængestykket citat 
fra Joh. 6, [40], med forgyldte versaler på sort bund, var allerede 1719 »af muld 
og ælde fortæret«20A. Af våbenskjoldene er hans lodret delt og har i 1. felt en 
halv hvid lilje på sort bund, i 2. en hvid vinge på rød, mens hendes har et 
mørkegrønt træ på blå bund. Top- og storfeltets oliemalerier på træ er rime
ligvis udført af samme mester som nr. 2 og har på tilsvarende vis i topfeltet 
Jahves navn, på hebraisk, i skybræmme, og i det tværdelte storfelt en opstan- 
delsesscene, med mange fællestræk i opbygningen, men afvigende i detaljerne. 
I storfeltets nederste parti ses det afdøde ægtepar knælende i tilsvarende om
givelser og klædedragt, kvinden dog med andet hovedtøj. Opsat på sydsidens 
3. midtskibspille fra øst.

5) (Fig. 127). Bruskbarok, opsat 1640. Jens Pedersøn (Grove), »K. M. Fyren 
forwalter ofver Flirerne i de Dansche strøm(m)e«, født i Jutland i Lyssgaard 
herred i Ungstrup by 1584, har i lang tid forestået adskillige hæderlige be
stillinger i kgl. Maj.s og andre gode mænds tjeneste, førend han på hans Maj.s 
vegne fik fyrene at forvalte, som han og i 16 år betjente, død i Helsingør 
9. okt. 1639, 55 år; gift med Anne Andersdatter, født i Helsingør, død samme
steds 12. jan. 1629, 42 år (fem sønner og fem døtre) og anden gang med den 
efterladte enke Dorte Mortensdatter, født i Jütland i Ning herred i Wibye 
sogn, død □ (een datter)305.

Det store epitaf, af eg, repræsenterer bruskbarokkens opløste arkitektur. På 
hver side af storfeltet står frifigurer under muslingeskaller af Moses og Jo- 
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Fig. 127. S. Olai kirke. Epitaf nr. 5, opsat 1640 over 
fyrforvalter Jens Pedersen Grove, † 1639 

(p. 240).

N. E. 1947

Fig. 128. S. Olai kirke. Epitaf nr. 7, opsat 
mellem 1665 og 1671 af David Melvin og 

hustru Margrete Jacobsdatter (p. 244).

Fig. 129. S. Olai kirke. Detalje af fig. 127, postamentfeltets maleri af fyrforvalteren og hans familie.

16
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hannes Døberen, mens de oprindelig bærende søjler er formindsket og skudt 
ud til siderne, hvor storvingerne er reduceret til rudimentære buestykker, der 
giver sæde for Paulus med sværdet og Peder med nøglen. Topstykket, som sky
der op mellem bruskede stumper af den brudte gavl, har hammerfylding, der 
indeslutter et ottekantet felt mellem halspilastre; vingerne er smalle, med 
englehoveder. Oven på topgavlens maske en konsol, der vel har båret en figur 
af Kristus med sejrsfanen. Småbørn, stornæsede som de øvrige figurer, flan
kerer postamentfeltet og bærer postamentgesimsen; også her har feltet ham
merudvidelser. Hængestykkets konvekse ovalfelt over maske holdes på tra
ditionel vis af barokke kvindehermer med palmegrene; nederst hængeskjold 
holdt af småengle.

Stafferingen, der vel i hovedsagen stammer fra H.C.Rosendahls renovering 
og reparation april 1744, da der også tilføjedes et †»gardin«20C, står fortrinsvis 
i hvidt og guld på sort baggrund. Personaliaindskriften, med fraktur, er malet 
på hængestykkets ovalfelt, og på skjoldet herunder ses afdødes initialer, hu
struernes A A D og D M D over og under ægtemandens sammenskrevne I P S. 
I topstykkets postamentfylding læses udførelsesåret, A(nn)o 1640, og i top- og 
storstykkets frisefelter teksterne til de tilsvarende malerier, øverst »Ecce homo« 
(versaler), nederst »Da bleff hans Sued som Blodsdraaber de fulde paa Jorden. 
Lvcæ, XXII.« Malerierne, olie på træ, og muligvis af samme mester som har 
udført malerierne på epitafiet 1634 over Willem Hybens i S. Marie, viser frem
stillingen for folket (efter Christoph Schwartz gennem stik af Joh. Sadeler) og 
bønnen i Gethsemane, hvor de tre apostle sidder sammensunkne helt i forgrun
den, mens Kristus længere tilbage knælende slår armene ud mod den nedfly- 
vende engel. I postamentfeltet er indsat et maleri på metal (48 x 109 cm) af 
familien (fig. 129), halvfigurer i sorte dragter med hvide kraver, og pigebørnene 
med perlestukne huer, på mørk baggrund. Til heraldisk højre Jens Pedersen 
Grove og bag ham de tre sønner (hvoraf de to forreste stikker højre hånd ind 
under kappen), Peder Jensen Grove, født 1615, faderens efterfølger i fyrfor- 
valterembedet, Anders, født 1623, og Axel, født 1624; til venstre forrest de to 
hustruer og bag dem døtrene, herimellem det eneste barn af andet ægteskab, 
Anne, født 1630. Foroven på maleriet peger en lille engel i skyer på en gruppe 
af fem små, hvidklædte, døde børn, to drenge og trillingepigerne Helle, Maren 
og Mette født og døde 1613. Portrætterne er rimeligvis udført efter de skilde
rier, der fandtes i boet 26. jan. 1641 efter fyrforvalteren, og som vurderedes 
af maleren Casper Kegelhof (Keilhau), nemlig »S. Jens Pedersens Hans førige 
Hustru och dieris 5 Børns Contrafeyer« for 9 dl. og »S. Jens Pedersen och Dor- 
tis Contrafeyer« for 8 dl.306. Epitafiet restaureredes 1901 af konservator C. C. 
Andersen. Ophængt på midtskibets nordvæg i 2. hvælvfag fra vest, over for 
lysekrone nr. 1 (p. 213), skænket 1633 af Jens Grove, hustru og datter.
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Fig. 130. S. Olai kirke. Epitaf nr. 2, over råd
mand og tolder David Hansen, † 1599, med fa

milie (p. 236).

N. E.1963

Fig. 131. S. Olai kirke. Epitaf nr. 6, opsat 1650 
af borgmester og tolder Laurids Christiansen 
Rhod over hustruen Margrete Hansdatter (p. 243).

6) (Fig. 131). Bruskbarok, ophængt 1650, indskrift og staffering fornyet 1754. 
Epitafiet sat 1650 over hustruen, af Laurids Christiansen Rhod, byfoged, tol
der og borgmester i denne by; han var født 2. okt. 1585, † 1. maj 1651, 66 år, 
gift i 49 år med Margrete Hansdatter, født 5. marts 1588, † 14. marts 1650,

16*
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63 år307. Det høje, smalle træepitaf, nøje udformet med hensyntagen til dets 
placering på en arkadepille, består af et 185x84 cm stort, ottekantet felt ind
fattet i en gennembrudt bruskramme og omgivet af virtuost skåret, viltert 
bruskværk, der i udførelsen langt overgår figurskæringen. På vinkelknækkede 
springlister, de eneste reminiscenser af en arkitektonisk opbygning, sidder to 
evangelister og herimellem en lille engel med et dødningehoved, mens en engel 
på postamentlisten holder slange og timeglas (oprindelig et spejl20A). Over top
feltets opstandelsesrelief troner en siddende justitia-engel med sværd og vægt, 
og i hængestykket sidder småengle med lidelsesredskaber, svamp og nagler. 
Ved siden af disse engle var før 1754 anbragt to bomærkeskjolde med afdødes 
initialer over henholdsvis bomærke og Jesumonogram20A. Fra bruskværksram- 
men griber fritskårne, bruskede bøjler fra hver side ind over storfelt, top- og 
hængestykke, de første udformet som vrængemasker, og en pragtfuld maske 
med vindrueklase afslutter hængestykket308.

I storfeltet et oliemaleri309 på træ, foroven kvinderne på vej til Jesu grav, 
forneden det afdøde ægtepar, der nu, i modsætning til de tidligere epitafier, 
indtager den dominerende plads. I den religiøse scene (efter et maleri af Bar- 
tolomæus Spranger gennem et stik fra 1600 af Ægidius Sadeler)310 kontrasterer 
kvindernes gule, grønne og røde dragtfarver og det gulgrønne baggrundslys 
stærkt mod stifterbilledets mørkladne tone. Det sortklædte ægtepar, med hvide 
kraver, hustruen med hvidt forklæde, knæler på en rød pude. 1754 erhvervedes 
epitafiet af Hans Jensen Fredboe, der lod dette staffere med gråhvidt og for
gyldning svarende til altertavlen, hvis staffering han havde bekostet. I stedet 
for den oprindelige, latinske indskrift, antagelig forfattet af den lærde borg
mester selv, der også havde givet sig af med oversættelser og skriverier311, 
lod Fredboe male en ny indskrift: »Dette Epitaphium Haver Tolder og Borge
mester Lars Christiansen Rhode ladet forfærdige Ao 1650, da Hans Hustrue 
Margrete Johans Datter døde. Samme Haver Borger og Indvaaner her i Sta
den Hans Jensen Fredboe Af Christen Kiærlighed til Guds Ære og Kirkens 
Prydelse ladet renovere, reparere, ny forgylde og udstafere Anno 1754. Soli 
Deo Gloria.« (Jfr. gravsten nr. 12, p. 253). Ophængt på midtskibets nordside, 
på 3. pille fra øst, ud for lysekrone nr. 2, skænket 1651 af Rhods arvinger (p. 214).

7) (Fig. 128). Senbarok, opsat mellem 1665 og 1671312. »Dette Epitaphium 
hafver Dauid Melvin, Raadmand her udi Helsingør, med sin Kiere Hostru Mar
grete Iacobsdaater Laded Opsette Kirken til Prydelse, andre et got Exempel 
och efterschrefne til en Hukommelse.« Og hviler her nedenfor salig Rasmus 
Regelsen, fordum rådmand i Helsingør, født i Malmøe, død 23. dec. 1662, 57 
år. I lige måde Dauid Melvin rådmand her sammesteds, født ved Dundi i 
Schotland, død □. Endvidere begges hustru Margrete Iacobsdaater, født i 
Kiøbenhafn, død E□313. — Epitafiet, der er af sandsten med enkelte dekora-
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live led (guirlander) skåret i træ, er udført af samme mester som epitafierne 
nr. 8 og 9, alle stort set udformet efter samme skema. Det har rektangulært 
storfelt mellem frie søjler, der bærer lave fremspring, og med obelisker, som 
hviler på høje postamentfremspring, hvorimellem hængestykkets ovalfelt ind- 
fattes af barokramme med nedhængende frugtfestons. Uden for søjlerne står 
to store frigurer, Håbet med anker, og (sandsynligvis) Troen med bog. Over 
en lav attika, med englehoved, skyder topstykket sig op mellem skrå, brudte 
gavlstykker; også topgavlen er brudt, og på gavlstumperne sidder putti på 
hver side af en stor topkugle.

På sandstenens grå baggrund træder søjler, pyramidespir og topkugle frem 
med sort-grå marmorering, profillisterne med forgyldning. Indskrifterne står 
med forgyldt fraktur på sort bund, i topfeltet citat fra »Oseæ (Hoseas) C.6.V.8.«, 
i hængestykket personalia. I to skjolde der indgår i hængestykkets ramme er 
malet David Melvin og Margrete Iacobsdatters initialer og våbenskjolde, hans 
en stjerne mellem tre halvmåner, hendes et Gudslam.

I storfeltet et oliemaleri på lærred af den korsfæstede, og i baggrunden Je
rusalem liggende i et rødligt lys fra den nedgående, mørkrøde sol mellem mørke
brune og sorte skyer. Nederst to enderimede hexametre med forgyldte versa
ler på sort bund: »Effigiem Christi tv propter Christvm honora/ non tamen 
efigiem sed Christvm semper adora« (»du skal ære Kristi billede på grund af 
Kristus, dog ikke tilbede Kristi billede men altid Kristus«). — Jfr. mindetavle 
nr. 2 over Sara Muthum, Melvins 1. hustru, † 1665 (p. 234), Melvins gravsten 
nr. 23, genanvendt af D. V. Neuhaus314 (p. 256) samt Melvins begravelse nr. 
55. Opsat på sydsiden af østligste arkadepille i nord.

8) (Fig. 132). Senbarok, opsat kort før 1668315. »Dette Epitaphium Haf- 
fuer Jørgen von Veelen316 Raadmand udi Helsingør oc hans Kiere [hustru Sille 
Hans Datter Kruse lajdit Opsette, Kircken til Zirat« etc. Her neden for er 
begravet [Claus Clausen], fordum handelsmand og overformynder her i staden 
[født i Helsingborg], † 3. marts 1657, 42 år og 10 måneder, så og Jørgen von 
Veelen, rådmand i Helsingør, født i Kiøbenhafn, † 20. juni 1668, 43 år, med 
begges hustru Sille Hans Datter Kruse, født her i H[elsingør]317, †□318. — 
Epitafiet, af sandsten, marmor og enkelte detaljer skåret i træ, er af samme 
mester som nr. 7 og 9 og ligesom sidstnævnte med et maleri, der tilskrives 
Heinrich Dittmers. I opbygning svarer epitafiet i hovedsagen til nr. 7, blot har 
storstykkets marmorsøjler her toskanske kapitæler, og frifigurerne er erstattet 
af marmorobelisker, der står på massive konsolvinger. Topstykkets attika har 
delvis mistet sine træguirlander, og storstykkets brudte gavlstumper krones 
her af topkugler. Op mod den buede topgavl hviler to putti.

Den grå sandsten har ligesom på nr. 7 sortmalede »fyldingsfelter« samt for
gyldte profillister og forgyldte frakturindskrifter på sort bund, i topfeltet citat 
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N. E. 1963

Fig. 132. S. Olai kirke. Epitaf nr. 8, opsat af råd
mand Jørgen von Veelen, † 1668, og hustruen Sille 
Hansdatter Kruse over hendes første mand, han

delsmand Claus Clausen, † 1657 
(p. 245).

N. E. 1963

Fig. 133. S. Olai kirke. Epitaf nr. 9, over 
kgl. amtsforvalter og fiskemester Hans Rost- 
gaard, † 1684, og hustruerne Kirsten Peders- 
datter, † 1668, og Chatrine Asmundsdatter, 

† 1672 (p. 247).

fra Joh. 11,25 »Jeg er Opstandelsen« etc., i hængestykket de delvis udviskede 
personalia. På hængestykkets skjolde var malet ægteparrets våben, hans et 
Gudslam, hendes med monogrammet SHD. På hængekonsollen er senere ma
let: »R R af R. D. 1737«, dvs. renoveret og repareret af RosenDahl 1737, der 
som nævnt har nystafferet alle kirkens epitafier.

I storfeltet (110x87 cm) et oliemaleri på lærred (fig. 134), halvfigurer af det 
sortklædte ægtepar, der her ganske dominerer, mens det religiøse motiv, den 
korsfæstede Kristus, er skudt i baggrunden. Med højre hånd peger ægteman
den op mod Kristus, der er omgivet af mørk uvejrshimmel. Det fortrinligt ud
førte maleri er, som nævnt, tilskrevet den kongelige kontrafejer, Heinrich 
Dittmers319. — Opsat på nordre sideskibsvæg, 5. hvælvfag fra øst, lige over 
den tilhørende †gravsten nr. 14 (p. 261).
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N. E. 1964

Fig. 134. S. Olai kirke. Maleri fra epitaf nr. 8, over rådmand Jørgen von Veelen, † 1668, og hustru
Sille Hansdatter Kruse (p. 246).

9) (Fig. 133). Senbarok, rimeligvis bestilt 1668 og opsat mellem 1670 og 1672. 
Hans Rostgaard, kgl. Majestæts amtsforvalter og fiskemester over Cronborg 
amt, arvebesidder på Kraagerup, født i Sdr. Jülland, † <31. dec.> 16<84), <59> 
år <8½> måned gammel, med sine kære hustruer Kirsten Peders daatter, født 
i Jylland, † 5. april 1668, 30 år, 6 måneder samt Chatrine Asmunds Daatter, 
født i Flensborg, † 16<72>, <351/2> år. Epitafiet opsat af de ovennævnte, »Som 
her neden fore ere Nedlagte til Huile«. — Epitafiet er udført i sandsten af 
samme mester som nr. 7 og 8 og som dette sidste med et storfeltsmaleri til
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skrevet Heinrich Dittmers320. I opbygningen afviger det fra de to andre ved 
storfeltets knækkede underside og gesims, på hvis udadbuede gavlbrudstykker 
sidder to kvindefigurer med laurbærkrans. Topstykkets ovalfelt er omgivet af 
en bred ramme flankeret af to forvredne, dejgagtige pilastre; det krones som 
nr. 7 af en brudt gavl med topfiguren Retfærd, der holder en oprindelig vægt, 
men en nyere nøgle(!) og — som en hentydning til afdødes erhverv — har en 
fisk ved fødderne. På hver side af hængestykkets ovalfelt kartoucheskjolde 
med våbner, Rostgaards okse (hjelmtegn: oksehoved) og den første hustrus 
Gudslam (hjelmtegn: flammende hjerte); på den konsolformede slutsten den 
anden hustrus våben, en palmet med flammende hjerte (hjelmtegn: en fugl).

Epitafiets staffering svarer til de to ovennævntes, sort-hvid marmorering på 
søjlerne, sortmalede »fyldingsfelter« med enkelte farvespor som rødt på frugt
guirlanderne samt forgyldte profillister321. Indskrifterne322 står med forgyldt 
fraktur på sort bund, i topovalen: »Fordi Min Hosbund Ey Sin Troskab Vilde 
Krenke, Mod Kongen Bleff Jeg som En Høybedrøfflig Enche, Oc hand En 
Flygtig Mand, Gud gaff mig ham Igien. Her huiler Voris been, Mig døden 
Først Tog hen«. Denne indskrift hentyder til den første hustrus modige adfærd 
under ægtemandens flugt fra svenskerne under krigen 1658323. I hængestyk
kets ovalfelt personalia.

I storfeltet (157 x 127 cm) indsat et oliemaleri på lærred, tilskrevet Heinrich 
Dittmers, et fornemt portrætmaleri (knæstykke) af de i indskriften nævnte 
personer324 stående bag et lille bord, hvorpå ligger forkrænkelighedssymbolerne 
kranie og vissen rose, mens opstandelsen foroven i billedet symboliseres ved 
den svævende Kristus foran korset, der bæres af småengle, i gulbrune skyer. 
Rostgaard, der har lille over- og fipskæg og stor, brun paryk, er iført sort, knip- 
lingsbesat dragt med hvide underærmer og hvid halsklud med sort sløjfe; højre 
hånd slår ud mod forkrænkelighedssymbolerne, mens venstre hånd holdes bøjet 
hen foran brystet325. Kvinderne bærer sort hovedtøj med hvidt lin, sorte kjo
ler med glatte, gennemsigtige kraver og hvide forklæder samt guldkæde om 
halsen. Kvinden nærmest Rostgaard holder hænderne op i bedestilling, mens 
kvinden til højre, med korte, sorte ærmer og trekvartlange, posede, hvide un
derærmer omvundne med sorte bånd og med guldarmbånd på venstre arm, 
har hænderne foldet foran underlivet326.

Selve epitafiet er antagelig bestilt 1668 efter den første hustrus død, idet 
Rostgaard ved købebrev af 13. april nævnte år for 100 rdl. erhvervede et lejer
sted (nr. 16) samt retten til at opsætte et epitaf »paa pillen strax ved samme 
begravelse«36. Maleriet er muligvis ligeledes bestilt samme år, men kompositio
nen ændret, da Rostgaard imidlertid havde ægtet sin anden hustru 1670327. — 
I sommeren 1744 lod sønnen, Frederik Rostgaard, epitaf og begravelse restau
rere og skænkede samtidig kirken 100 rdl. til disses fortsatte vedligeholdelse36. 
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1903 istandsattes epitafiet atter af konservator C. C. Andersen. Ophængt på 
midtskibets nordside på 5. arkadepille fra ost.

GRAVSTEN. Ud over de i det følgende beskrevne (il bevarede og forsvundne sten 
findes flere brudstykker, samt helt udslidte gravsten; bl. andre kan nævnes en stor, go
tisk minuskelsten i tårnrummet (C. A. Jensen: Gravsten nr. 17). I våbenhuset ligger en 
grå sten med evangelisttegn og to skjoldholdende genier. Som trappetrin mellem tårn
rummet og rummet under orgelet er anvendt et brudstykke af en rodlig sten med barok- 
kartouche over sammenbundet hakke, le og anker.

Gravstenene er i lighed med sten i andre storkirker ofte genanvendt og behugget. 
Yderligere har bestanden i S. Olai lidt ved den gulvomlægning, som fandt sted i 1836 
og i det næste tiår63. Stenene flyttedes fra deres oprindelige pladser, behuggedes og 
brugtes til fliser. Efter kirkegårdens nedlæggelse 1827 (jfr. p. 42) flyttede man flere sten 
ind i kirken »til forbedring af kirkens gange«53. At man kunne gøre dette uden protester 
fra pårørende, hænger sikkert sammen med det almindelige forbud mod begravelser inde 
i kirken (1806). Under det nuværende bræddegulv skjules mange sten (også de i det føl
gende med (†) betegnede); dette så man bl. andet 1938, da gulvet blev omlagt i midt
skibet og omkring koret. Resten af kirkegulvet er ikke systematisk gennemsøgt.

Regnskaberne 1757—58 omtaler betaling til en håndværker for at hugge 389 bogstaver 
på kirkens da 117 ligsten53. Det drejer sig sikkert om en nummerering svarende til den, 
der blev hugget på stenene i 17217.

Hvis gravstederne ikke blev fornyede, tilfaldt stenene kirken, som da igen bortsolgte 
dem. For eksempel fandtes 1714 26 ligsten opsat til salg ved kirkegårdsmuren samt en 
del brudne sten125. Flere gange nævnes stenpriser i de tidlige regnskaber fra o. 1560 ff. 
Ud over selve den dyre sten skulle man 1579 betale 20 gode daler for en begravelse 
med sten, dvs. 10 daler mere end for een uden59.

Kilderne til kirkens indskrifter er for storste parten utrykte. »Inscriptiones, Epitaphia 
et. Picturæ . . .« findes i flere afskrifter fra 1719 ff. (jfr. note 20). En protokol over grav
steder i kirken blev i 1745 udarbejdet af kirkeværgen Daniel Valentin Neuhaus og klok
keren Niels Schyth (»Neuhaus’ begravelsesbog« jfr. note 329). Senere — lige til 1790 
tilføjedes oplysninger. Boesen: Helsingøers Beskrivelse, trykt 1757, har en gennemgang 
af gravsten og epitafier (p. 112—30). Til personalhistoriske oplysninger er V. Hostrup 
Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd, 1906, hovedkilden.

Kirkegårdsmonumenternes skæbne efter 1827 er kun sporadisk oplyst (jfr. ovenfor) 
i de benyttede arkivalier.

Bevarede gravsten. (†) 1) Sengotisk, o. 1500. Udslidt, hvidgrå kalksten i seks 
stykker, 188x113 cm. Af randskriftens reliefminuskler er kun »benedicta« 
(»velsignet«, næppe navnet Benedicta) læseligt. Mellem indskrift og kant bølge- 
ranke; i hjørnerne cirkler med evangelisttegn, på fladens nederste trediedel 
dødningehoved. Sekundær indskrift med fordybede versaler: »Borgemester 
Tommes Iacobsøn« († 20. dec. 1646). Stenen konstateredes 1938 ud for midt
skibets femte arkadepille; nu tildækket. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 166.

(†) 2) (Fig. 135) 1550—75. Udslidte personalia. Grå kalksten, 177x120 cm, 
med helt forsvundet randskrift. Under billedfeltet en kartouche med udviskede, 
fordybede kursivversaler (religiøs indskrift); på kartoucherammens heraldisk 
højre side en skjoldudvidelse med P på (heraldisk) højre side af et bomærke 
(bogstavet på den anden side borte), på venstre side tilsvarende udvidelse med



250 H E L S I N G Ø R 218

(M?) I D. Stenfladen optages i øvrigt af en dommedagsfremstilling under ar
kade med kannelerede pilastre; buens fordybede versaler indeholder en domme- 
dagsindskrift på latin, i hjørnerne kerubhoveder. Dommedagsscenen er i ret 
højt relief: Øverst troner Kristus på regnbuen med højre hånd pegende opad, 
venstre visende nedad, sværd og lilje udgår fra hans mund, fødderne støtter 
på jordkloden, der flankeres af basunblæsende engle. Af jorden opstår syv 
nøgne døde, alle med opløftede, bedende hænder. Sekundær indskrift: B M 
flankerende et bomærke (Bennedixs Martensen, jfr. korgitterbaluster nr. 9, p. 
158). Stenen konstateredes 1938 ud for sjette pille fra øst i midtgangen; nu 
tildækket. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 877.

(†) 3) O. 1557. Hans Davidsen, rådmand, † 1557. »..tatis senator Johannes 
Davidis qui in d(omi)no obdormivit anno 1557«. Kalksten, 251 cm lang, med 
reliefversaler i randskrift, der kun er bevaret på (heraldisk) venstre side. I 
hjørnerne evangelisttegn i cirkler. Kristi opstandelse i arkade med rankepry- 
dede pilastre, herunder kartouche med helt udslidt skrift flankeret af to i sløj
fer ophængte skjolde; det højre udslidt, det venstre (hustruens) Lilliefeld (Mar- 
greta, datter af tolder Hans Petersen, jfr. nr. †2). Stenen konstateredes 1938 
i femte arkade fra øst, mellem midtskibet og nordre sideskib; nu tildækket. — 
C. A. Jensen: Gravsten nr. 462, se nr. 4.

(†) 4) O. 1559. Anna ... »... una cum sua uxore Anna que obiit .. april 
1559« (»... med sin hustru Anna som døde .. april 1559«). Hvidgrå kalksten, 
211x151 cm, stærkt slidt; kun på heraldisk venstre side kan randskriftens 
reliefversaler læses. Hjørnecirkler med evangelisttegn. Midtpartiet optages af 
en lav relieffremstilling af et ægtepar. Kvindens dragt ubestemmelig, manden 
iført baret og kjortel til lidt ned under knæene. Stenen konstateredes 1938 i 
femte fag fra øst i midtergangen; nu tildækket. — Ifølge C. A. Jensen: Grav
sten nr. 463 beslægtet med nr. 3.

5) (Fig. 136). O. 1563. Morten Pedersen, rådmand. »Aar MDLXIII ten XIII 
septembris kalede Gud . . . radma(n)d i Helsi[ngør] . . .«. Gråhvid kalksten, 232 
X 148 cm, med fordybede, næsten udviskede versaler i postamentfeltet. I arka
den herover, der har pilastre smykket med akantusmontanter og hermer med 
frugtkurv på hovedet — alt i lavt relief — står en benrad iført kort kjortel 
med timeglas i den ene og spade i den anden hånd; arme og ben omslynget af 
slanger. I buehjørnerne bladslyng endende i kvindekroppe, på bueslaget rester 
af religiøs, dansk indskrift. Stenen optoges 1938 under fjerde arkade fra øst. 
Nu op ad korets sydvæg. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 464.

(†) 6) O. 1575. Formentlig over borgmester Jacob Hansen, † 1578, og hu
stru Anne Jensdatter (Rosenvinge). Gravskriften i postamentfeltet udslidt, 
men skjolde bevaret. Hvid kalksten, 230 cm lang, stærkt slidt; kun højre halv
del afdækket 1938. Ægtepar i arkade under svævende engel, hustruen med fol- 
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E. M. 1938 E. M. 1938

Fig. 135. S. Olai kirke. Gravsten nr. 2, med Fig. 136. S. Olai kirke. Gravsten nr. 5, over
udslidte personalia (p. 249). rådmand Morten Pedersen, † 1563 (p. 250).

dede hænder; af manden sås den knælange kjortel og derunder en snip af de 
posede bukser. Det kvindelige skjold i postamentfeltet har roset i højre felt 
(Rosenvinge). På den blottede del af bueslaget dansk, religiøs indskrift med 
fordybede versaler udfyldt med beg. I buehjørnet kranie med to symmetrisk 
anbragte snoge; ret kraftigt relief. Riffelhugning på randfladen. Stenen konsta
teredes 1938 under midtskibets fjerde arkade fra øst; nu tildækket. — C. A. 
Jensen: Gravsten nr. 465 (sammenligner stenen med nr. 5)328.

7) 1575—1600. Brudstykke med udslidte personalia, rødlig kalksten, 121 x 
121 cm. Skriftfeltet er omgivet af en kraftig kartoucheramme; i hjørnerne har 
der været cirkelfelter. I smalfeltet forneden to skjolde støttet af havfruer, 1) 
udslidt felt, vinge som hjelmtegn (Rosenvinge?), 2) tre bjørne- eller hunde
hoveder, hjelmtegnet en bjørn med hellebard. Sekundær indskrift med fordy
bede versaler og skønskriftsbogstaver: ». . . bekastet af Jens Swendsen Beck 
og Kiæreste Dorothea Peders Datter. A. 1728«. (Sml. †stoleværk p. 192). I 
tårnrummets gulv. Se begravelse nr. 10.

(†) 8) (Fig. 137). 1575—1600. Figursten, lys kalksten, 227x149 cm, med 
udslidte personalia, med muligvis ældre minuskelskrift og med yngre skøn
skrift. Den meget velhuggede sten viser en fornem borger i knækort vams og 
knæbenklæder (sml. f.eks. borgmester Peder Pedersens sten i Køge fra 1583; 
DK. Kbh.s Amt p. 245); i fodfeltet, hvor gravskriften normalt har plads, er
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med fordybede versaler ristet bibelcitater på latin (Ps. 55, Peter 1 og Johs. 1) 
og i buen står med tilsvarende skrift: »Christvs mihi vita et mori lvcrvm« (»Kri
stus er mig livet og min vinding i døden«), hvorefter følger med små, forvit
rede, fordybede frakturbogstaver: »?chili«. Da disse to pladser er optaget af 
gudelig skrift, bliver der kun den smalle rand tilbage til den egentlige grav
skrift, og her, på den heraldisk venstre langside, står da også: »hic sepultus est 
b... ...pia inuo.. .« (»her er begravet ... i from påkaldelse«), men med mi- 
nuskler, der normalt kun forekommer på gravsten, som er ca. 25 år ældre end 
den tid, figurens dragt antyder. Det må da stå hen, om der er tale om en gen- 
benyttet »sengotisk« sten, hvis midtfelt er omhugget — men i så fald bliver 
spørgsmålet om borgermandens personalia åbent — eller om man så sent som 
i sidste fjerdedel af 1500'rne er faldet tilbage til minuskelskriften. — Engang 
i 1700’rne er med store skønskriftsbogstaver hugget navnet »Hans Hansøn« på 
hver side af figurens ben, måske henvisende til den mand, af samme navn, der 
1709 blev begravet omtrent på det sted, hvor stenen konstateredes 1938, i 
sjette fag fra øst, i tværgangen mellem skibets døre, med fodenden mod syd; 
nu tildækket. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 876.

(†) 9) (Fig. 138) 1600—25. [Hans Mechelborg, hofmønsterskriver, † 1623, gift 
første gang med Marine Pedersdatter] † 23. aug. 1607, anden gang med Abela, 
datter af provst i Ribe, mag. Hans Svaning; hun ombyttede det fromme liv 
med døden □ (1625). Hvid kalksten, 261xl80 cm. Randskrift på latin med 
fordybede versaler, kun bevaret i heraldisk højre halvdel; de slidte indskrifter 
i kartouchefelterne over og under opstandelsesrelieffet er religiøse. I de kvadra
tiske hjørnefelter siddende evangelister. Midtfeltets flankerende hermer bærer 
frugtkurve på hovedet. I nederste smalfelt to børn med kranier, flankerende 
tre skjolde, hvor kun det (her.) venstre har bevaret sit mærke, en svane (Abela 
Svaning), mens der på det højre er levnet initialerne M P D for den første hu
stru. Reliefbunden pikhugget. Stenen konstateredes 1938 ved femte pille fra 
øst mellem midtskib og nordre sideskib (lige ved Rostgaards sten); nu tildækket.

10) 1600’rne. Brudstykke af rødlig kalksten, 113x113 cm; to hjørnecirkler 
med evangelisttegn delvis bevaret foroven. Sekundær fordybet kursivindskrift: 
»Under denne Steen er Hviile Sted bestemt for Ferdinant Anthon Wulff og 
Hellesens Familie. Afgangne Jomfrue Christiane Wulff og Kiøbmand Jens 
Hellesen ere de første som her giemmes ... Ao 1793.« Nu i våbenhusets gulv.

11) 1600'rne. Grå kalksten, beskåret i heraldisk højre side samt forneden, 
215x98 cm. Kun de to øverste hjørnecirkler med evangelisttegn bevaret. Se
kundær kursivindskrift: »Denne begravelse stad og paa liggende liigsteen til
hører [C]hristian Sigmund Markvard Dreyer († 1747)329 og arfvinger, hvor
under hviler hands salige hustrue Sara Anna Eliesabeth Deman fød 12. aug. 
1705, klocken 6 om morgenen, vores bryllupsdag 19. juli 1736 og aulet to børn 
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E. M. 1938 E. M. 1938

Fig. 137. S. Olai kirke. Gravsten nr. 8, med Fig. 138. S. Olai kirke. Gravsten nr. 9, over tol-
udslidte personalia; sekundær indskrift over der Hans Mechelborg, † 1623, og anden hustru

Hans Hansøn (p. 251). Abela, † 1625 (p. 252).

og døde 27. juni 1742 klocken 12 om natten i hendes alders 36 aar, 10 maane- 
der, to uger, en dag og 18 timer«. Stenen lå på en jordbegravelse i søndre gang 
vest for begravelse nr. 10329. Nu i våbenhusets gulv.

12) 1600’rne. Rødlig kalksten, behugget på alle fire sider, 132 x 126 cm. Svage 
rester af fordybede versaler. Hjørnecirkler med evangelisttegn. Sekundær ind
skrift: »Den[ne begrav]else og steen telhører Hans Jensen Freedloe (fejl for 
Fredboe) († 1771) og arfvinger. 1744«. Fordybede versaler og store skonskrifts- 
bogstaver. Nu i gulvet under orgelet. Se begravelse nr. 13.

13) 1600’rne. »Her liger begrafven Jacob Langis seks [børn], een søn och 
fem [døttre] som er hensovede i Herren« (Boesen p. 122) Rom. 14,8. Rødlig 
kalksten, 203x119 cm, med fordybede versaler. Hjørnecirkler med evange
listtegn. 171920A og 174020C lå stenen i nordre gang, nu i våbenhusets gulv.

14) 1600’rne. Christen [M]ec[h]els[e]n, bager og borger i Helsingør, † 14. 
juli □. Kalksten, 209 x 138 cm, med fordybede versaler og forneden et initial- 
bomærkeskjold (C. M. B) flankeret af en strut og en kringle. Under de seks 
første skriftlinier en sekundær indskrift: Christen Brodersen Bering, borger og 
bager i Helsingør, † 16□ udi sin alders □ aar samt hans kiere hustrue Marie 
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Niels daatter Brag (hun var søster til rådmand Willum Brag) † 7. juni 1689, 
44 år. Nu ligger stenen i våbenhusets gulv.

1600’rne. Bennedixs Martensen, se nr. 2.

15) O. 1611. [Mikkel Seydel, byfoged, † 28. aug. 1616 og hustru] Margreta 
Baltasarsdatter, † 1611. Rødlig kalksten, 192x114 cm. Randskrift på latin 
med fordybede versaler, kun heraldisk højre side med hustruens navn og data 
bevaret. Midt på stenen et stort rektangulært felt med kartoucheramme og 
rester af latinsk indskrift, vel af religiøs karakter; nederst på rammen skjold 
med mandens sammenskrevne initialer: M S. Over rammen dødningehoved 
omgivet af »I dag mig, i morgen dig« på latin. Hjørnecirkler med evangelist
tegn. Nu i våbenhusets gulv.

(†) 16) O. 1614. Niels Tygesen (»Tigesen«). »Her liger begra[f]ven salig Niels 
Tigesen som døde den 24. maij an(n)o 1614 oc hafver Ellen Povils Datter ladi[t] 
lege dene sten her paa hans graf«. Hvidgrå kalksten, 213x127 cm; randskrift 
med fordybede versaler. I midtfeltet udsparet cirkelfelt med bomærkeskjold i 
relief, flankeret af NT; i hjørnerne evangelisttegn med skriftbånd. Alle fire 
hjørner og en del af den (heraldisk) venstre side afslået. Stenen konstateredes 
1938 i nordre sideskibs østligste fag umiddelbart ved nordvæggen, formentlig 
samme sted som 171920A, da den lå »på højre side af alteret«. Ved varmerørs- 
nedlægningen sænkedes den yderligere.

17) O. 1623. Johan Willumsen, borgmester, † 30. sept. 16[23]. Sortblå kalk
sten, afsavet foroven og nu 199x140 cm. Tværskrift med stærkt slidte, for
dybede versaler; midt på stenen en udsparet oval med bomærke-initialskjold 
(I W), i hjørnerne evangelisttegn (kun de nederste bevaret) og langs randen 
mellem dem rester af en bølgeranke (sengotisk?). Nu i gulvet under orglet.

18) 1624. Birgitta Nielsdatter, født i Norge, † 16 nov. 1621, 36 år, mor til 
10 børn, gift i 18 år. Magister Hans Kruse (»Johan Crusius«), præst ved Olai 
(† 1625) lagde stenen 1624. Rødlig kalksten, afhugget på den ene langside og 
den ene smalside, 160x118 cm. Latinsk tværskrift med fordybede versaler. I 
hjørnecirklerne evangelisttegn, kun de nederste, oksen og ørnen, bevaret. Lå
1740 på den venstre side af alteret lige ud for pillen20C. Nu i våbenhusgulvet.

19) O. 1627. »[Svend Andersson fordom Borger oc Kircke Verge her udi Hel
singør] til S. Olai Kircke, som er hensofvet y Herren Anno 1627 den 25. julij«, 
56 år. Gift i 26 år med Agatha Mortens Daater, † 23. apr. 1628. Derunder: 
»Denne steen hafver jeg A.M.D. ladet bekoste oc hører hand mig sampt mine 
arfvinge til«. Rødlig kalksten, 123x114 cm, den øverste del afhugget. Tvær
skrift med fordybede versaler (den forsvundne del af teksten citeret efter af
skrift fra 171920A). Skriftfeltet indrammes af rulle- og bladværksornamenter i 
ret højt relief. I nederste smalfelt holder to genier, stående på hvert sit død- 
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Henrik Larsen 1964

Fig. 140. S. Olai kirke. Gravsten nr. 24, over amts
forvalter Hans Rostgaard, † 1684 

(p. 256).

Henrik Larsen 1964

Fig. 139. S. Olai kirke. Gravsten nr. 23, 1666, 
over rådmand David Melvin, nu indskrift over 

Daniel Valentin Neuhaus, † 1784 (p. 256).

ningehoved, et skjold med initialbomærke. I hjørnecirkler sidder skrivende 
evangelister ved borde. Stenen lå 1740 i koret ved alterets højre side »strax 
ved« gravrammen over Niels Olsen20C (p. 263). Nu i tårnrummets gulv.

20) O. 1633. Catharina Wilhelmsdatter, gift med Peder [L]ange præst og 
provst i Helsingør, mor til 11 børn † 36 år gammel efter 20 års ægteskab den 
15. juli 1633. Rødlig kalksten, 177x100 cm, afhugget på den ene langside og 
den ene kortside. Tværskrift på latin med fordybede versaler. I hjørnecirklerne 
evangelisttegn. Lå 1740 på højre side af alteret »strax ved alterfoden«20C. Nu 
i tårnrummets gulv.

O. 1646. Borgmester Thomas Jacobsen, † 1646, se nr. 1.

21) O. 1650. Rødlig kalksten i to stykker. Første brudstykke 75x145 cm. 
Store hjørnecirkler med evangelister bag skranker. Forsænket rammestykke 
med blomsterranker i relief. Det andet brudstykke, 117x48 cm, har en oval 
omgivet af en smal bladramme. Første brudstykke sekundær indskrift med 
fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver. »I. Anders Jensen Meyer, 
brygger og borger i Helsingør, † 23. febr. 17[7] ?, 38 år og hans første hustru .. .«. 
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Andet brudstykke har ligeledes sekundær indskrift, vers med fordybede versa
ler og enkelte store skønskriftsbogstaver. Kun højre halvdel af et vers og ingen 
navne bevaret. Forneden årstallet 177?. Begge brudstykker findes nu i tårn
rummets gulv.

22) 1666. Sara Muthum, født i Lie i England 1591, gift med rådmand David 
Melvin, † 4. maj 1665 (jfr. mindetavle nr. 2, p. 234); stenen lagt 1666. Rødlig 
kalksten, 122x95 cm, med helt udslidte personalia. Under forsænket cirkelfelt 
med relief af vinget timeglas over kranie, flankeret af to indhuggede, næsten 
udslidte skjolde, ses sparsomme rester af et vers med kursiv på engelsk-skotsk 
(til dels citeret efter E. Pontoppidan: Marmora Danica I, 132): [»Remember 
as you passe by / As we nou are, so was I. / And as I am you schall] bee / 
[Prepare in time for] to dye«. Stenen lå 174 0 20C under mindetavlen (p. 234) i 
nordre gang i nærheden af begravelse nr. 14. Nu i tårnrummets gulv.

23) (Fig. 139) 1666. [David Melvin, rådmand, † 1671, og anden hustru Mar
grethe Jacobsdatter († 1689), børn og arvinger samt hendes første mand, råd
mand Rasmus Regelsen, † 23. dec. 1662 med hans tvende hustruer. Gravvers. 
1666] (jfr. epitaf nr. 7, p. 244 og begravelse nr. 5). Indskriften, der kendes fra 
beskrivelsen 171920A, men ikke stenens dekoration, blev o. 1744 udslebet og 
erstattet af gravskrift med kursiv over Daniel Valentin Neuhaus, købmand og 
kirkeværge, født i København 16. juli 1707, † i Helsingør 10. jan. 1784, og 
hustru, madame Lene Brock, født i København 31. aug. 1722, † i Helsingør 
9. juli 1797, samt eneste søn Joachim Valentin N., født i Helsingør 17. juli 
1749, † i Nyrop 6. aug. 1776. Gråmalet kalksten, 216x144 cm, med udsmyk
ning fra 1666: forsænkede hjørnemedailloner med evangelister siddende bag 
balustrade; mellem de øvre Kristus med sejrsfane trædende på slangen, lige
ledes i forsænket oval og med kartoucheagtig ramme, der har rester af øreflip- 
volutter. Mellem de nedre liggende genius med timeglas, støttet på dødninge
hoved330. 1744 fik D. Neuhaus rådmand Melvins murede begravelse og sten »til 
vederlag for hans store splendeur eller gave (500 rigsdaler) til kirken«. Øverst 
dels på stenen dels på væggen er en oliemalet halvt overhvidtet indskrift om 
stenens flytning 1846, da gulvet blev omlagt med planker. Stenen flyttedes fra 
graven foran alteret til nordvæggen53 (hvor den stadig står). Den tidligere be
liggenhed blev angivet i gulvet med stifter.

24) (Fig. 140). O. 1670. Hans Rostgaard, amtsforvalter, † 1684; personalia 
udslidt, rammeindskrift Rom. 14,8 (jfr. epitaf nr. 9 p. 247). Rødlig kalksten, 
225 x 154 cm. Tværskrift med reliefversaler. En relieffremstilling af opstandel
sen, flankeret af to store S-volutter, optager stenens øverste trediedel; på vo- 
lutterne sidder de to evangelister med store bøger og symbolerne stående bag
ved. På hver side af skriftfeltet Retfærdigheden med sværd og Håbet med an
ker. Forneden, flankeret af de to andre evangelister, tre våbenskjolde for H.R. 
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og hans to hustruer, hans (i midten) med okse, hjelmtegn et oksehoved, til 
(heraldisk) højre med korslam, hjelmtegn et hjerte, til venstre med udslidt 
mærke, hjelmtegnet en fugl. Samme gravstenstype kendes o. 1650 i Middelfart 
og Bogense (Odense amt). Stenen fremdroges under gulvet 1938 og opstilledes 
på korets nordvæg. Se begravelse nr. 16.

25) O. 1682. Niels Hansøn Munch (kapellan), † 12. marts 1682 og Karen 
Hans D(atter) Sadolin, † 15. marts 1685. Randskrift Matth. 25, 23. Rødlig 
kalksten, 208x123 cm. Tværskrift med fordybede versaler. Tidligere i sakri
stiet20C, nu på våbenhusets vestvæg.

26) O. 1684. Hans Hansen Ferrø, kapellan. [»Et hæderlig Ægte-Pars Sove 
Kammer / Mag. Hans Hansen Faxöes (fejl for Ferro) / Ordets Medtiener til 
St. Olai 16 Aar / Hospitalets Præst 11 Aar / og / Dorotheæ Hedkarls (fejl for 
Hedvig Carlsdatter) / Hvis Liv ved en salig Død endtes / Hos ham dend 18. 
Sept. 1684. Sit Alders 45 Aar. Hos hende den □ (1701) hendes Alders □ 
Deres Egtescabs XV. Aar.«]20E. Denne indskrift udslebet til fordel for neden
nævnte. Rødlig kalksten, afhugget i den ene langside og i den ene smalside; 
181x1l8 cm. I hjørnecirklerne evangelisttegn, kun oksen forneden helt be
varet. Sekundær indskrift med fordybede versaler: »Claus Hansen Kirchman 
(† 1744) fordum contraleur og Nordske Postmester« og hans hustru Sophia 
Margrete Burgh (Burghof) († 1782). Hun købte stenen 1744 sammen med Fer- 
røs begravelse midt for kordøren329. Nu i våbenhusets gulv.

27) O. 1689. Lauridtz Sørensen, kgl. Told Camerer ved Øresund som hen- 
sofvede den □ (1. juni) anno □ (1689) udi Herren [og hustru Anna Catha
rina Jørgens Datter og deres børn Anna Laurids Datter20A] »Eingier (Inger) 
Lauritzdaatter Birgita Lauritzdaatter.« Rammestykke med: Død hvor er din 
Braad ... Grå kalksten, stærkt forhugget og delt i to dele; øverste stykke, med 
Lauridtz Sørensens navn, 46x118 cm, nederste stykke, med børnenes navne, 
82xll8 cm. Indskrift med fordybede versaler og kursiv. Hjørnecirkler med 
evangelisttegn. Nederst på stenen tre skjolde med initialer: 1) L.S.S., 2) Jesu- 
monogram og 3) A.C.J.D. Stykkerne ligger nu adskilt i våbenhusets gulv. Se 
begravelse nr. 8.

28) 1699. »Madtz Madttsøn Schielderup (kapellan ved S. Olai), † 1692, paa
lagt 1699«. Rødgrå kalksten, 163x115 cm, med næsten udslidte, fordybede 
versaler i tværskrift. Stenen lå o. 1740 lige ud for hørernes stol20C. Nu i våben
husets gulv.

29) 1707. »[Denne] begrawelse telhører [C]önni(n)g Andresen og hans hu- 
[s]tru Anna Simons daatter og deris arfui[n]ger. 170[7]20A«. Gråblå kalksten, 
231 X 149 cm. Midt på stenen fordybede versaler i et ovalt skriftfelt omgivet af 
blomsterranker. I hjørnecirkler evangelisttegn, kun eet synligt. Stenen tilpas
set til trappetrin mellem forhal og portrum i søndre sideskib. Se begravelse nr. 9. 



258 H E L S I N G Ø R 216

O. 1709. Hans Hansøn, se nr. 8.

30) O. 1711. Johannes Schrøder, førstepræst, † 11. aug. 1711, 61 år, præst i 
27 år, og hustru Sophie Rosenmeiier († 1732) samt fire af ti børn. Rødlig kalk
sten savet over på midten. Den øvre halvdel, 125 X140 cm, afhugget i bredden, 
den nedre halvdel 86x163 cm. Hjørnecirkler hvori evangelisttegn med skrift
bånd. Latinsk indskrift med fordybede versaler. Øvre halvdel under orglet, 
nedre i våbenhuset. Se præstemaleri nr. 7 p. 212. 1790 ønskede provst Schrø
der i Søborg at forny sin farfars, Johs. Schrøders gravsted i koret mellem 
skriftestolen og klokkerstolen51 »op til den nørre Mur«329.

31) O. 1726. Peder Jacopsen Sodenes, borger og færgemand i Helsingør, født 
1688, † <8. aug.) 17<53), <64 år og 10 mdr.) og hustru Magdalene Jochums- 
datter, født 1690, † 25. okt. 1726, 36 år. Langt vers. Rødlig kalksten, 187xll3 
cm, med fordybede versaler og enkelte initialer med store skønskriftsbogsta- 
ver. I våbenhusets gulv.

1728. Jens Svendsen Beck og Dorothea Peders Datter, se nr. 7.

32) Før 1733. [Andreas Wøldike og] hustru Anna Maria Christophersdatter, 
født i Rudkøbing 21. dec. 1688. Rødlig kalksten, 235x151 cm; latinsk ind
skrift med fordybede versaler og skønskriftsbogstaver i tværlinier. Største
delen udslidt og kun hustruens personalia levnet. Andr. Wøldike, der var præst 
ved S. Olai 1711—33 (sml. præstemaleri nr. 8 p. 212), blev biskop i Viborg, 
hvor han døde 1770 og blev begravet; hans hustru døde sammesteds 1748. At 
biskoppen ikke har benyttet begravelsen fremgår af en pudsig tilføjelse, lige
ledes på latin, nederst på stenen, hvis indskrift må tænkes at have begyndt 
med: Herunder hviler eller lignende ... »hvis ikke han havde været forhindret 
af stedets fjernhed, eftersom han 15. juli 1735 blev udnævnt til biskop i Vi
borg.« Ifølge Rosendahls beskrivelse o. 1740 lå stenen midt i kordøren, og ifølge 
samme kilde skal det under indskriften indhugne M M betyde »Mikel Monsen, 
dens navn som har hugget stenen«20C. Nu i gulvet under orglet.

1742. Christian Sigmund Markvard Dreyer og Sara Eliesabeth Deman, se nr. 11.

33) O. 1744. Niels Larssen Lund, borger og brygger i Helsingør, † 11. feb. 
1744, 54 år, 8 mdr., 6 dage gammel. Vers. Rødlig kalksten, afhugget i den ene 
langside og den ene smalside, 200 x 112 cm. Fordybede versaler og enkelte store 
skønskriftsbogstaver. I våbenhusets gulv.

34) 1744. Engelbrecht Olsen Holm, † 20. juni 1764, og hustru Karen Hans- 
daatter Smith, † 2. sept. 1769, samt deres børn Christine Holm, † 7. dec. 1743, 
Mette Kierstine Holm, † 24. juli 1750, Hans Peter Holm, † 22. nov. 1763 og 
svigersønnen Peter Moreen, »kongelige svendsr [sic] søecapit: leit:«, † 24. aug. 
1765. Vers. 1744. Grå kalksten, 213x128 cm, med fordybede versaler og en
kelte skønskriftsbogstaver; behugget og brugt som flise i nordre sideskibs forhal. 
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Fig. 142. S. Olai kirke. †Gravsten nr. 8, over be
falingsmand på Kronborg, Christian Hansen [Ba

den], † 1618. Efter tegning i Nationalmuseet af 
Andreas Thornborg (p. 261).

Fig. 141. S. Olai kirke. †Gravsten nr. 2, over 
Hans Petersen, † 1528. Efter tegning i Na

tionalmuseet af Andreas Thornborg († 1780) 
(p. 260).

1744. Hans Jensen Freedloe (Fredboe), se nr. 12.
1744. Claus Hansen Kirchman, se nr. 26.

35) O. 1748. Peder Clod, magister, † 26. dec. 1747, 66 år; i 45 år »collega og 
rector« ved Helsingør skole, og hustru Anna Schröder, † 11. maj 1748, 62 år 
gammel »med trende forhen i Herren hensaavede Sønner«. Johs. åbenbaring; 
3,12. Rødlig, spættet marmor, 172x101 cm. Fordybede, forgyldte versaler, 
navnene med store skønskriftsbogstaver, bibelcitatet med kursiv. Nederst 
båndslyng. Forgyldt, forsænket ramme med midtrille. Indmuret på østligste 
pille i korets sydside. Jordbegravelsen var lige ud for rektors stol i koret20C.

36) O. 1749. Peder Jostessen, borger og brygger i Helsingør, † 7. feb. 1749,. 
to sønner og to døtre samt hustru Karen Andeas daatter † □. Brudstykke 
af lysegrå kalksten, 95 X 118 cm. Fordybede versaler og navne med store skøn
skriftsbogstaver. Hjørnecirkler med barokblomster og inden for rammen en 
bort med bladranker. I våbenhusets gulv.

1770’erne. Anders Jensen Meyer, se nr. 21.
1784. Daniel Valentin Neuhaus og Lene Brock, se nr. 23.

17*
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37) O. 1787. Poul Svendsen, forhen Stads Capiitain, Borger og Brygger i 
Helsingør, født 29. marts 1695, † 29. marts 1768, 73 år, og tredie ægtefælle 
Cecilia Catarina Almstrøm, født 20. maj 1713, † 19. juli 1787, 74 år og 2 mdr.; 
moder til seks døtre, af hvilke een, madame Anna Maria Hvidt, med sin mand, 
borger og kiøbmand hr. Andreas Nielsen Hvidt, og fire sønner beklage hendes 
savn. Math. 25,34. Grå kalksten, nu 157x113 cm, med fordybet kursiv. I 
våbenhusets gulv.

1793. Ferdinant Anthon Wulff og Hellesens familie, se nr. 10.

38) O. 1796. Peter Adolph Bahr, † 18. okt. 1796 »... Ægtemage . . . denne 
Steen som af en Wen er paalagt«. Grå kalksten, 189x123 cm, med fordybet 
kursiv og enkelte store skønskriftsbogstaver. I tårnrummets gulv.

Forsvundne gravsten. † 1) Efter 1441. Sandsynligvis over Peder Oxe († o. 
1441) og hustru Mette Godov († efter 1451). I et brev fra 1632331 nævnes i det 
af sønnen Johan Oxe o. 1470 grundlagte Helligtrefoldighedskapel (p. 63) en 
begravelse for: en af de Oxer ... ved navn Peder Oxe, »och hans frues waa- 
ben, huor udi staar it Kamels hoffvit«. Sandsynligheden taler for, at kamel
hovedet er en mistydning af Godov’ernes ulvehoved. De to våbner har for
mentlig stået på ægteparrets gravsten.

† 2) (Fig. 141). O. 1528. Hans Petersen (Lilliefeld), tolder og rådmand. »Her 
licht begrav(en) den ersame hans peterse(n) tolner was tho helskenoer welker 
starf ano 1528 de(n) 16 dach febrwari.« Randskriftens reliefmajuskler afbrødes 
i hjørnerne af cirkler med blomsterrosetter. En båndomvunden stav dannede 
ramme om midtfeltet. Heri var Lilliefeld-våbnet332 omgivet af kraftigt løvværk. 
Den »meget store sten« fandtes endnu o. 1850 inden for døren i våbenhuset333. 
— Ifølge C. A. Jensen: Gravsten nr. 173 skulle stenen, der var »gjort under 
nederlandsk påvirkning«, i helt udslidt tilstand være bevaret som tærskelsten 
i tårnets vestdør.

† 3) Formentlig efter 1579. Frantz Lauritzen Skriver, borgmester, † 1586 
eller 1587, og hustru Bente Povlsdatter, † 11. nov. 1603. Endnu 1745329 fand
tes stenen, af hvilken ingen beskrivelse kendes, på den murede begravelse nr. 
12. Jfr. i øvrigt døbefont p. 162.

† 4) 1580. Præsten Hans Christensen Sthens otte børn døde af pest den 9. 
sept. 1580. Faderens gravvers på stenen over dem kendes fra hans levnedsdigt 
»En liden Vandrebog«. 2. udg. 1656344. »Her ligger vi otte kristne børn smaa, / 
på dommedag igen skulle vi opstaa, / vor hellige daab have vi til trøst, / ved 
Kristi blod og død forløst« etc.

† 5) Før 1592. Rasmus Lauritzen, præst ved Helsingør kirke, hensov i den 
sande tro og bekendelse år □ († 1592). Opbyggeligt distichon og herefter: 
»Denne sten skænkede min oprigtige ven, Frantz Lauritzen mig«, samt »Hvad
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du er, har jeg været, hvad jeg er, skal du blive«20B. Indskrift på latin »med 
gammeldags latinske bogstaver« over bomærkeskjold, kranie og skjold med 
initialer20E. Stenen lå i koret334.

† 6) O. 1600. »En stor blå sten ... med disse bomærker: To bomærkeskjolde, 
over det ene N. N., over det andet N. I. mesten forslidt«. I nordre sideskib 
mellem sakristi og kor »lige for døren«20C og E.

† 7) O. 1615(?) »Anders Olesen, Karen Niels Datter 1615, Willum Willum- 
sen 1657«. Indskriften stod øverst på stenen, midtpå stod: »Herunder ligger 
begraven ærlig og velbyrdig mand Willum Henrichsen, som salig hensov paa 
Ebech, S. Pouls dag A[nn]o 1667. Job. 19,25. Jeg ved at min Frelser lever .. «20K. 
O. 1740 lå stenen i søndre gang20C.

† 8) (Fig. 142) O. 1618. Christian Hansen (Baden) til Nørgaard, kgl. Majestæts 
befalingsmand på Kronborg, ritmester over det sjællandske kompagni i den 
svenske fejde, død på Kronborg 4. dec. 1618. Blågrå kalksten med versaler i 
top- og fodfelt335. Rustningsklædt helligur under arkade med 16 anevåben20H. 
Se begravelse nr. 4. Aftegnet af Andreas Thornborg († 1780) og stukket af J. 
Haas til T. de Klevenfelds samling. Beslægtet med den bevarede sten over kgl. 
Majestæts fodermarskalk, Peder Pedersen († 1616) i S. Marie kirke.

† 9) O. 1625. »Herunder hviiler Morten Jensen (Rosenvinge) med sine tre 
hustruer. C L M M  1685« (afskriverfejl for 1625? tolder Morten Jensens dødsår). 
Stenen lå »lige for pillen ved koret«20A og<:. 1611 solgtes et lejersted til M. J., 
tolder på dette sted36. Se begravelse nr. 11.

† 10) O. 1645. Dorete Jørgen Beyers (Johansdatter Bøgevad), født i Hillerød, 
† 20. febr. 1645, 43 år gammel20K. Stenen lå i søndre sideskib20A 08 c.

† 11) O. 1657. Kgl. kammertjener Peder Christensen (»Svenske«), † 26. juli 
1657 i sit 66. år, og hustru Anna Jens Daatter, † på Krogerup 20. dec. 1655 i 
sit 62. år336. Stenen lå ved dåben20Aogc.

† 12) 1660’erne. ». . . gamle Hans (Rasmussen) Niemands (jfr. korgitterpille 
nr. 21 p. 159) lille hvide sten«337.

† 13) Mellem 1665 og 1669. Gregers Madtsen, brygger, borger og handels
mand, født i Jylland, † 1665, 73 år, og hustru Bente Mogens Daatter, født i 
Skåne, † 9. maj 1665, 69 år, samt hans svoger, Jørgen Rasmussen Niemand, 
overformynder i Helsingør, født 18. okt. 1620, † 14. aug. 1669. Den store sten 
havde to bomærkeskjolde, det ene omgivet af G.M.B. og B.M.D.20C, det andet 
af I.R.N. og H.G.D.20A (vel for sidstnævntes hustru). I en marginalnote til 
Rosendahls optegnelser20C nævnes, at stenen siden var lagt over Ane sal. Hans 
Munck (brygger) og tilhørte hendes datter, Ane Kirstine, der var gift med ka
pellan Hans Albredsen Cog (Coch) og blev »nedsat« 1709. 1733 bortsolgtes ste
nen, der lå i nordre gang329.

† 14) O. 1668. Jørgen von Veelen (rådmand, † 1668), og hustru Sille Hans
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Daatter (Kruse, † 1688) samt Claus Clausen (Silles første mand, † 1657), han
delsmand og overformynder i Helsingør. Randskrift. »På samme sten ses Kri
sti himmelfart med sejrsfanen i hånden nedenunder et dødningehoved af hvis 
øjne udfarer to slanger«20A. Se epitaf nr. 8 p. 246. Gravstedet lå i nordre gang 
ved epitafiet, mellem Sara Muthums sten nr. 22 og Gregers Madtsens sten nr. 
† 1320A. 1736 blev postmester Platfoed begravet her329.

† 15) 1670. Jacob Holgersen, borgmester † 1676, og hustru Margrethe Jør- 
gensdatter (Seydel) † 1711. Hvid sten med bomærkeskjold på midten, omgivet 
af I.H.S. og M.I.S. Forneden stod årstallet 167020A og C. Ifølge Neuhaus begra- 
velsesbog329 lå stenen lige uden for koret i søndre sideskib. Se tillige begravelse 
nr. 7, p. 266.

† 16) O. 1677. Kirsten Gudmands Datter, † 3. aug. 1677, 49 år338. »Vek 
sciuler Jorden eyen frugt og Steinen Støven dekker, men ære pryder Siælen 
smucht, dend Verden aldrig svekker«20E. Stenen lå i nordre sideskib mellem 
sakristi og kor.

† 17) 1677—78. Lambert Ebbesen, kgl. M. toldskriver i Øresund, født i Ribe 
29. sept. 1620, død i Helsingør 29. sept. 1677, og hustru Anne Fiuren, født i 
København 30. marts 1634, † 16 □ (21. marts 1678), samt deres børn. Langt 
gravvers: »Jeg løb, nu klædes af, som den der skal til Hviile, jeg sørget, frydes 
nu, og skal til Bryllup iile ...«. Sten og begravelse købtes af den engelske kon
sul Tigh, og Robert Tighs hustru blev som den første af familien nedsat 1696. 
Kun gravverset kendes: »Hvor bedre er en Dag af Livsens Brød at mættes, 
end her i tusind Aar med Søgne-Dage trættes, hvor bedre er hos Gud en Palme- 
Green at bære, end her fra Arken en forlokket Due være« (Boesen p. 118 f.). 
Se begravelse nr. 2.

† 18) O. 1680. Ivar Bollesen339, kgl. M. toldskriver, født i Varde 4. okt. 1631, 
død i Helsingør 29. aug. 1680. Stenen lå ved barnestolen ved siden af Anders 
Rolds †sten nr. 2020A.

† 19) 1680’erne. Hans Hansen (borgmester, † 18. aug. 1684) og (2. hustru) 
Birgitta Jakobsdaater20A († 9. marts 1688). Se begravelse nr. 1.

† 20) 1685. »Denne Begravelse-Sted hører Byefoged Anders (Christensen) 
Rold († 3. april 1685) og hans Hustrue (Marine Nicolaidatter Kruse, † 14. sept. 
1721) og Arvinger til« (Boesen p. 128). Begravelsen var ved siden af Ivar Bol- 
lesens † sten nr. 18 ved barnestolen20A. 1743 fornyede hans døtre gravstedet36.

† 21) O. 1686. Anders Jensen Ølstykke, skoleforstander, født i Ølstykke 
1624, † 1686, 67 år (sic) og hustru Maren Povels Datter født i Helsingør 1646, 
† 1696 (169520A), 49 år; gift i 20 år (to børn). Langt gravvers: »Saa er vort 
Maal opnaaet, vort Løb det er fuldendet, Vor Sorg har Gud til Fryd, vor Død 
til Liv onwendet . . .« (Boesen p. 120 f.). Denne indskrift blev udslebet og er
stattet af: »Denne begravelse tilhører Hr. Capitain Lieut. Olle Colling og Seigneur 
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Poul Bentsen Borger og Kiøbmand her i staden med samt begge deres arvin
ger«. Colling blev nedsat 5. marts 174 8 20C. Se begravelse nr. 14.

† 22) 1697. Oluf Pedersen, kgl. told- og consumptionsforpagter i Helsingør. 
»... hans dødelige Legeme, der her med Siælens Samling i dette Liv haver faaet 
sin første Oprindelse udi Skaane udi Bierre Herred i Hisholte Sogn Ao. 1645, 
den 22. November, men efter 52 Aars ringere end 9 Dages christelige Frem
dragelse her paa Jorden, sin salige Fraskillelse og Ende her udi Staden d. 4. 
November Ao. 1697, og venter nu paa en ærefuld og ævigvarig Samling med 
Siælen igien paa den store Doms Dag«. Syrach 44.9,12,13,16. »Her under hvi
ler den, som tiente ret sin Gud og Hosbond troelig / Og giorde vel mod Arm 
og Præst, og glemte ey Guds Boelig« (Boesen p. 112). Lige uden for korgitteret 
på den nordre side »neden for pillen« lå jordbegravelsen med sten på329. Ste
nen blev i aug. 1748 købt af kirkeværgen D. V. Neuhaus og lagt på sognepræst 
Peder Ørslefs grav i den lille urtegård (se præstemaleri nr. 9, p. 213). »Her udi 
Herren hviler den velærværdige og Høylærde Peder Ørslef forhen Medtiener 
i Ordet først i Corsøer og til Holmens Meenighed i Kiøbenhavn, dernest Sogne- 
Præst til denne St. Olai Kirke og Herrens Meenighed udi 15 Aar. Føed 4. Ja- 
nuary 1698, død 10. juny 1748.« Langt gravvers samt emblem: en afskåret 
stub med friske skud og »Sicut plantationes olearium« (»ligesom en planteskole 
for olietræer«)20C.

† 23) O. 1700. Jens Rosenheim, »Etatzraad samt Justitz- og Cancellieraad 
samt Ober Krigs Commissarie«, † 1690 i Dublin i Irland, og hustruen Anne 
Chatrine Compotelle, † □ (1707)329 med deres kære søn Christian Ulrich 
Rosenheim (Boesen p. 128). Se begravelse nr. 3.

†Gravramme. »Anno 1641. Niels Olsen, Fisckmester († februar 1653). Mar
garet Povels Daatter«340. Påskrift på en træramme, som lå i nærheden af 
alteret20A.

GRAYKRYPTER. I det følgende omtales kun de murede begravelser, som undersøg
tes i 1938. Her ud over kendes ad arkivalsk vej talrige begravelser, men deres nøjagtige 
placering og art (muret — umuret) kan ikke fastslås.

Det først omtalte begravelsessted er Jørgen Giøes 147489 i Trefoldigheds- eller Oxes 
kapel (jfr. p. 63). 1579341 udstedtes den første bevarede forordning om begravelser i kir
ken, en mere detaljeret kom 1683342. I sidstnævnte opdeles begravelserne i tre grupper: 
1) muret, 2) umuret og 3) et lig, som nedsættes i en allerede eksisterende grav. Af de 
murede begravelser lå de dyreste i koret og kostede 50 dl., de billigste, i våbenhuset, 
kostede 25 dl. En forordning af 1682343 foreskrev, hvorledes kisten måtte se ud, »enkelt 
eller dobbelt, med eller uden betræk, med eller uden navneplade, hjørnebånd og messing
søm«, desuden fastsatte den regler for, hvor mange personer der måtte følge, og hvad 
de måtte opvartes med, alt afhængigt af den dødes rang.

Det var ikke blot et økonomisk spørgsmål, hvor i kirken man kunne få en begravelse; 
det var således embedet, der gjorde, at f. eks. præsterne og deres familier begravedes i 
koret, tilmed gratis. I flere tilfælde faldt begravelsens beliggenhed sammen med placerin
gen af stolestadet (f. eks. J. Svendsen Beck, p. 192). Det hang sammen med opfattelsen af
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begravelsen som et grundstykke, hvorpå man fik skøde. Familien arvede jordstykket 
og måtte betale fornyelsesskøde, når forfaldstiden, 20 år, udløb. Desuden betalte man 
for hvert ligs nedsættelse. Kirkeværgen D. V. Neuhaus foreslog 1742100, at man på 
prædikestolen opslog en plakat, hvorved ejere af forældede begravelser stævnedes, og 
at det lystes på tinge, samt at man indrettede en protokol. Det sidste skete i hvert fald, 
idet Neuhaus 1745 selv lavede den endnu bevarede gravstedsfortegnelse.

I slutningen af 1700’rne blev begravelser inde i kirken sjældnere, og det drejede sig 
som regel om nedsættelse af lig i ældre krypter. Det seneste årstal på en bevaret kiste
plade er fra aug. 1804 (Christian Sivertsen). 1806 blev det forbudt at lave nye grav
steder, og der skulle forhandles med ejerne af de gamle om at opgive deres ejendoms
ret. Ville de ikke det, måtte dog intet lig, der ikke var balsameret, nedsættes før to 
år efter døden345. Derved forsvandt værdien af begravelserne, og allerede 1835 kunne 
man skrive: ... »man anser det for nødvendigt jo før jo heller at fylde de tomme og 
ubrugelige begravelsessteder«98. Kilderne til S. Olai kirkes begravelser er de samme som 
er nævnt under gravsten, p. 249. Hovedkilden er den gravundersøgelse, som National
museet foretog 1938. Oplysningerne herfra er givet i en beretning til museet. I Helsingørs 
byhistoriske arkiv findes yderligere en del afskrifter af kisteplader fra samme år.

I det følgende er begravelserne ordnet topografisk, således at »det gamle kor« dvs. 
langhusets tre østligste fag, nævnes først, og øst går så vidt muligt før vest, syd før 
nord; derefter behandles de øvrige begravelser.

1 a—b) Dobbeltkrypt, a indrettet 1679 af rådmand og borgmester Jørgen 
Buhr346, † 30. dec. 1684; den tidligste ejer af b var borgmester Hans Hansen, 
† 1684; a indrettedes i korets sydøsthjørne med glug mod øst til kirkegården. 
I åbningen sidder et smedejernsgitter med Jørgen Buhrs og hans hustrus ini
tialer i spejlmonogrammer: I B og A H D (Anne Hansdatter, † 10. juni 1692), 
samt årstallet 1679. J. Buhrs datter og svigersøn lod en sandstensramme sætte 
om vinduet. (Fig. 143) Den profilerede, forkrøppede ramme flankeres af side
stykker med kraftige, nedadvendte volutter, der fortsættes i blomster- og 
frugtbundter; under fordakningen med midtrundbue findes et dødningehoved 
med knogler og laurbærkrans. På karmen læses »Jacob Hanssen consul de 
France« og »Maria Buhrs« samt årstallet 1709 (hun døde 22. juni 1708). Over 
dødningehovedet står: »Ainsi serons nous tous« (»således bliver vi alle«). Over 
fordakningen er to skjolde med borgerlige våbner347 under krone, flankeret af 
flammende vaser.

Ved undersøgelsen 1938 fandtes lire kisteplader i dobbeltbegravelsen:
1) 1703. »Denne liden Sali[!] Søn« født 21. nov. 1700, † 26. okt. 1703. Kursiv

indskrift på oval kisteplade af bly.
2) 1779. Friderich Hansen de Lilliendahl, herre til Pregniac, kgl. Maj.s kon

sul i Bordeaux, hvor han hensov 18. marts 1779 i sin alders 79. år, 6 måneder 
og 1 dag; født i Helsingør 17. sept. 1699, søn af Jacob Hansen, kgl. fransk 
konsul, og Maria Buhrs, nedsat i sin fædrene begravelse i S. Olai kirke 22. 
april 1779. Kursivindskrift på rektangulær kisteplade af bly348.

3) 1792. Marie Elisabeth Hansen, født 23. marts 1725 af forældrene (fransk 
konsul) etatsråd Jean Georg Hansen (1694—1760) og Johanne Marie (Catha- 
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Hude fot.

Fig. 143. S. Olai kirke. Vindue 1709 til gravkrypt for konsul Jacob Hansen og Maria Buhrs. Smede
jernsgitteret bærer borgmester Jorgen Buhrs og Anne Hansdatters initialer og årstallet 1679. 

I østgavlen (p. 264).

rina) Fabritius de Tengnagel (1706—1770), † 3. juli 1792. Kursivindskrift på 
kisteplade af tin med to udsvungne hjørner349.

4) 1800. Anna Cathrine Lilliendahl, født Hansen, født 6. nov. 1737, † 2. okt. 
1800. Oval tinkisteplade med kursivindskrift og indridset dødningehoved med 
omskriften »Ainsi Serons nous Tous«.

Den tilstødende krypt b tilhørte, som nævnt, først borgmester Hans Hansen, 
† 18. aug. 1684; efter hans anden hustrus, Birgitte Jacobsdatters, død 1688 
overtog ovennævnte kommerceråd Jean Georg Hansen, en søn af Hans Han
sen, gravstedet 1728350. 1748 og 1752 fornyede daværende justitsråd Jean 
Georg Hansen begge begravelser351 (jfr. kisteplade nr. 3).

2) Lambert Ebbesen, toldskriver († 1677) og Anna Fuiren († 1678) († grav
sten nr. 17, p. 262). Begravelsen, der ligger i korets sydside stødende op til 
sydmuren på den ene side og korgitteret på den anden, fandtes i 1938, men 
uden bevarede kisteplader. Lambert Ebbesen havde tilkøbt sig jord ved søndre 
mur i koret, næst ved borgmester Hans Hansens grav (nr. 1 b) og næst til træ
værket (korgitteret). Heri var hans hustru og arvinger begravet. 1742 fik hans 
dattersøn Robert Tigh, engelsk konsul, fornyelsesskøde på gravstedet36. Ma
ren Lambertsdatter († 1696), som var gift med Robert Tigh den ældre, blev 
som den første af familien Tigh begravet her (Boesen p. 119).
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3) Jens Rosenheim, etatsråd, justits- og kancellieråd († 1690) og Anna Ca
thrine Compotelle († 1707) (†gravsten nr. 23, p. 263). Begravelsen var i koret 
mellem Christian Hansens gravsted (nr. 4) og pillen329. Ved undersøgelsen i 
1938 fandtes flere kister, men ingen kisteplader. 1687 havde magistraten for
æret Jens Rosenheim en begravelsesplads i kirken. 1709352 modtog kirken ifølge 
afdøde etatsrådinde Rosenheims testamente 400 rdl. således, at hendes lig 
skulle modtages uden betaling og begravelsen skulle holdes ved lige353. 1733 
reparerede kirken begravelsen329.

4) Christian Hansen Baden, befalingsmand († 1618) (†gravsten nr. 8, p. 261). 
Muret og hvælvet begravelse lige ud for alteret329. — Begravelsen var tom 1938.

5) David Melvin, rådmand († 1671), Margrethe Jacobsdatter († 1689) og 
hendes første mand, rådmand Rasmus Regelsen († 1662) (gravsten nr. 23, p. 
256). Begravelsen var på den nordre side i koret nær epitafiet (p. 244). »Denne 
murede Begravelse med tvende Lemmer paa her ved Siden«20C overtoges 1744 
af D. V. Neuhaus sammen med stenen329. Ved undersøgelsen 1938 fandtes to 
kisteplader i begravelsen:

1) 1784. Daniel Valentin Neuhaus, født 17. juli 1707, † 10. jan. 1784, gift 
med den dybt sørgende enke, Lene Brock i 43 år. Tinplade med udsvungne 
spidser og kursivindskrift; pladen var ret medtaget og hullet flere steder.

2) 1797. Lene Brock, født i København 31. aug. 1722, gift med D. V. Neu
haus, † 9. juli 1797. »Men dybest sørger og beklager hendes Tab von Eichler«354. 
Stærkt ætset tinkisteplade med udsvungne hjørner.

Kancelliråd Melvin fra Sorø blev nedsat i begravelsen 1723329.
6) Ejere ukendt. I nordre sideskibs andet fag fra øst, med bjælkeloft. Ved 

undersøgelsen 1938 fandtes kun sammenblandede knogler og forrådnede bræd- 
destumper. Ifølge begravelsesfortegnelsen fra 1745 må det sandsynligvis være 
generalmajor Scavenius’ († 1738) og hans hustrus begravelse. Den var muret 
øg havde to lemme. 1783 blev den fornyet329.

7) Tidligst kendte ejer er borgmester Jacob Holgersen, † 1676. Østligst i 
søndre sideskib, med grathvælv i nord og bjælkeloft i syd. Seks kister i to lag. 
I Helsingørs byhistoriske arkiv findes afskrifter fra 1938 af seks kisteplader:

1) 1757. »Her gemmes til hin Dag Støvet af et tidlig affalden Blomster for
dum i Livet en Datter [Anna Marie, født 19. aug. 1749] af vælædle og vælvise 
Hr. Borgmester Milan, som efter otte Aars Udlændighed opsagte den 4. August 
1757 det Jordiske og antog det Himmelske Borgerskab ...«.

2) 1767. Anna Catharina Milan, død efter en hård barnefødsel tillige med 
[sit barn]. Gift med Hans Christian Bech, køb- og handelsmand i Helsingør. 
Hun var født i København 13. febr. 1747, † 10. nov. 1767, 20 år, 8 måneder 
og 28 dage gammel. Gravvers.

3) 1770. Niels Davidsen, købmand og overformynder i Helsingør, † 15. dec. 
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1770 »efter vel ført Vandel i 38 Aar samt seks Aars kærligt Ægteskab« (gift 
med Kirstine Marie Milan, datter af G. F. Milan). Gravvers. Kursivskrift på 
oval blyplade i strålekrans.

4) 1773. Anna Frederica Milan (datter af G.F.M.), født 26. marts 1731, gift 
febr. 1753 med kgl. divisionskirurg Ziclefelt (Ziehlefeldt), enke okt. 1758, † 25. 
dec. 1773. Indskrift med kursiv og versaler.

5) 1777. Gabriel Ferdinand Milan, borgmester i Helsingør, bestalter rådmand 
i København, født 10. febr. 1702, † 3. nov. 1777.

6) 1794. Frederica Wesling, født i København 8. aug. 1717, død i Helsingør 
23. maj 1794, enke i 17 år efter borgmester G. F. Milan, værkbruden i 10 år. 
Indskrift med kursiv og versaler på oval blyplade i strålekrans.

Gravstedet, der ifølge en optegnelse 176051 lå i søndre gang ved den lille 
kirkedør mellem toldkammerer Lars Sørensens (nr. 8) og borgmester Hans 
Hansens (nr. 1) murede begravelser, er identisk med borgmester Jacob Hol- 
gersens († 1676) (†sten nr. 15, p. 262); den murede begravelse med sten og 
luge på benyttedes ved borgmesterens enke, Margrethes, død 1711329. I oven
nævnte optegnelse hedder det, at kælderen var næsten opfyldt med kister og 
lugen (til gulvet) og vinduet for samme ud til kirkegården var så brøstfældige, 
at slette mennesker ved nattetid kunne krybe der igennem og stjæle noget fra 
kirken. 1759 betegnedes gravkælderen som krigsråd Jacob Leegaards fædrene; 
han var bosat i Lyngdal i Norge, men på det sidste fornyelsesbrev af 6. april 
1751 var antegnet, at han skænkede begravelsen til hospitalet. Kirken ville 
imidlertid ikke afgive et så godt beliggende sted til de fattige i hospitalet, og 
1760 afholdtes en resultatløs auktion. 16. okt. 1761 købte borgmester Milan 
gravstedet »for kun 20 rdl.«51.

8) Tidligst kendte ejer toldkammerer Lars Sørensen, † 1696. I søndre side
skib ved siden af nr. 7, med kanal til ydermuren og vinduesdekoration af sand
sten. Under en trekantet fronton sidder en stor bladværkskartouche om det 
ovale skriftfelt. Navnet Lauridtz Søfrensen kan endnu læses i den stærkt for
vitrede skriveskrift. Vinduesgitteret består af tætsiddende, krydsende fladbånd. 
Bjælkeloft. 12 voksen- og 6 barnekister. Tre kisteplader tilgængelige 1938:

1) 1759. Mad. Sophia Amalia Lassen, »née Bartholin«, født på Cronburg slot 
20. jan. 1737, død sammesteds 22. sept. 1759. Indskrift med kursiv på oval, 
hvælvet blyplade.

2) 1762. Margarethe Chatharine Fritz, født 1. okt. 1715, gift 8. okt. 1733 
med Vincentz Otto Bartholin, kgl. Maj. kammerråd samt proviant- og am- 
munitionsforvalter ved Cronborg (10 børn, lire er døde). Hun døde 3. juni 
1762. Indskrift med kursiv og versaler på oval, hvælvet blyplade i strålekrans.

3) 1781. Vincentz Otte Bartholin, født i Assens 8. maj 1699, proviantfor
valter på Cronborg 10. april 1733, kammerråd 25. juli 1735, generalkrigskom-
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missær 8. sept. 1762, død på Cronborg 18. maj 1781, 82 år, 1 måned og 13 
dage. Indskrift med kursiv på rektangulær blyplade med oprullede ender.

Ifølge indskriften på vindueskartouchen og begravelsesbogen329 var begra
velsen oprindelig kammerer Lars Sørensens (gravsten nr. 27 p. 257), dernæst 
tilhørte den Frederik Jacobsens enke, indtil V. O. Bartholin begravedes 1782.

9) 1707. Indrettet af Køning Andreasen og hustru. I søndre sideskib mel
lem andet og tredie fag fra øst. Rummet, på hvis ene væg er malet seks salme
vers i ovale bladrankerammer, har bjælkeloft over den nordlige del, grathvælv 
over den sydlige, hvor der er glug til kirkegården, med fladjernsgitter og om
givet af en portalformet sandstensramme (fig. 144) af type som fig. 143. Under 
bueslaget en konveks oval med årstallet og herunder en liste med stifternes 
navne i reliefversaler: »Köning Andriasen — Anne Simons daatter«. To kiste
plader tilgængelige 1938:

1) 1762. Madame Sophie Gylden, »levet i et dobbelt Ægteskab i 45 Aar« 
(een søn), † 17. sept. 1762, 83 år, 10 måneder og 4 dage gammel. Rosende og 
religiøs indskrift. Kursiv på oval blyplade i bladværksramme; forneden død
ningehoved og korslagte knogler.

2) 1776. Knud Gylden, borger og negotiant, født 1698 i Christiansand i Norge, 
dimitteret fra latinskolen der, opholdt sig nogle år ved akademiet, absolverede 
sine eksaminer, blev hører og kantor ved latinskolen i Helsingør til 1729, gift 
26. april 1730 med Sophia Stuve, 1730 borger »her«, i mange år skolens for
stander, † 12. marts 1776.

Sophia Stuves første mand, Køning Andreasen (eller Andersen), † 1728, ned- 
lagde 170720A sin første hustru, Anne Simonsdatter, under den endnu bevarede 
gravsten (nr. 29 p. 257). Helene Sophie Lund, enke efter hans søn af andet 
ægteskab, magister Andreas Køning, købte gravstedet fri, således at det for 
eftertiden forblev urørt, »og ingen Fremmed Liig« nedsattes der355. Kirken på
tog sig vedligeholdelsen og afstod i juni 1776 gravstedet til hende for 125 rdl.51. 
Hun skulle tilmure graven »med forsvarlig gevelft«.

10) Indrettet af Jens Svendsen Beck, † inden 1732. I søndre sideskib, umid
delbart vest for nr. 7. I den sydlige del murstensloft ellers bræddeloft. Fire 
voksen- og fire barnekister. Undersøgt 1938. Kisteplader:

1) 1756. Dorothea Dahl, gift med Nicolai Dahl, født 1689, † 11. juni 1756, 
67 år, 4 måneder og 26 dage gammel. Lang gravskrift og rosende digt, »opsat 
af en sand og trofast Penn«.

2) 1769. Barnekiste. Jomfru Pauline Dahl, født i Birkerød 8. febr. 1769, 
† 11. marts. Kursiv.

3) Forrustet, ulæselig blikplade, formodentlig over Nicolai Dahls anden 
hustru, Cicilia Maria Foch. I kisten fandtes et velbevaret lig af en gravid kvinde, 
samt skelettet af et nyfødt barn, desuden en del barnetøj. Det bestod af en 
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N. E.1964

Fig. 144. S. Olai kirke. Vindue 1707 til gravkrypt for Köning Andriasen, † 1728, og Anne Simons 
Daatter, † 1707. I søndre sideskib mellem tredie og fjerde støttepille fra øst (p. 268).

barneskjorte, 34 cm over skulderen dvs. til et tre—fire års barn, med H (?) 
R D monogram. Et svøb bærer initialerne S M D. Foruden dette fandtes en ble, 
et navlebind, et papir med tråd, bændel og nåle, samt to huer, en indehue af 
lærred med kniplinger og en udehue af silke foret med vadmel. Endelig lå der 
to tynde kraver. (Nationalmuseets 3. afdeling 112—20/1956).

Ved den dødes fødder lå en pæreformet, fladtrykt flaske, 17 cm høj, med spidst 
opbuklet bund, halvt fyldt med vand (2254/1956). Måske er kvinden død ufor- 
løst under en tvillingfødsel; det medgivne barnetøj og flasken med vand er 
sandsynligvis et vidnesbyrd om den i ældre tider gængse overtro, hvorefter en 
uforløst kvinde ville føde sit barn i graven364. Hun måtte derfor have vand 
med til at vaske barnet og tøj til at klæde og svøbe det. I dette tilfælde har 
man set stort på, at i alt fald skjorten var til et 3—4 års barn. Da Dahls første 
hustru i en alder af 67 år næppe kunne forventes at blive moder, må kisten 
antages at rumme liget af den anden hustru.

4) 1771. Nicolai Dahl, grosserer og vinhandler i Helsingør, født i Niibe 12. 
nov. 1703, død i Bircherød 7. juni 1771. Gift første gang i 25 år 1732 med 
Madame Dorothea salig Bechs enke (to døtre), † 12. juni 1756, anden gang 
med jomfru Cicilia Maria Foch (to døtre og to sønner). Gravvers. Rektangulær 
blyplade med oprullede ender.

5) Ulæselig blikplade. Foroven på kistelåget krucifiks flankeret af to engle. 
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J. S. Beck, der var kirkeværge, og Dorothea Pedersdatter opsatte 1728 en 
pengeblok på toldbroen (p. 197) og fik til tak herfor overladt et gravsted i 
søndre gang og tilladelse til at opføre en lukket stol herover (p. 192) (gravsten 
nr. 7, p. 251). Efter Becks død overtog Nic. Dahl, med hvem hans enke gif
tede sig, begravelsen.

11) Opmuret 1611 af Morten Jensen Rosenvinge. I korets tredieøstlige fag 
med fladt bjælkeloft. I 1700’rne omtales på en trælem med messingbeslag en 
plade, som indeholdt følgende indskrift og udsmykning20A, B, C: Willum Morten
sen Rosenvinge (søn af Morten Jensen), kgl. tolder, † 26. febr. 1637356 i sit 
50. år og hustru Birrete Sinesdatter, † 12. nov. 1634 i sit 84. år [!]. Hun var 
enke efter Alexander Leiel († 1606 eller 1607). I hjørnerne på samme lem var 
der evangelisttegn, samt fire våben: 1) Rosenvinges våben under W M. 2) Tre 
kornaks, hjelmtegn samme figur og derover B S D. 3) Tre bogstaver i skjoldet 
MHM (Marie Heinnemark, datterdatter af W.M., gift med Claus Lauritzen 
Lime), hjelmtegn to hænder, som slutter om to lilier, derover C L (Claus Lime 
eller Lym). 4) Heinnemarks våben: »et springhval, som spruder vand ud«.

I 1938 fandtes seks voksenkister og en barnekiste. Fire kisteplader var til
gængelige :

1) 1726. Barnekiste uden navn, men med årstallet 1726 i beslag.
2) 1760. Jonas Lym, konferens-, etats- og justitsråd, født 22. sept. 1670, 

† 6. apr. 1760. Gudeligt vers. Indskrift med kursiv og versaler over ranke- 
dekoration.

3) 1769. Lowise Giese, datter af Christopher Jochum Giese, etatsråd og 
amtmand over Vordingborg, og Charlotta Amalie Lyme. Født i København 
25. okt. 1701, død i Helsingør 29. dec. 1769. Oval blyplade i stråleskyer.

4) 1777. Ingeborg Foss Bastholm, født Rosenstand Goiske, 17. jan. 1747, 
gift 15. juli 1772 med dr. theol. Christian Bastholm, † 16. dec. 1777. »En sand 
Dyd var hendes Ære, en bedrøvet Mands hede Graad og Venners villige Taa- 
rer hendes Lovtale«. Indskrift med kursiv på rektangulær blyplade med op
rullede ender357.

161136 fik tolderen Morten Jensen Rosenvinge skøde på gravstedet, »som 
han nu selv har ladet opmure, næst op til koret, sønden op til Frantz (Laurit
zen) Skrivers grav« (nr. 12) strækkende sig op til M. Jensens eget stolestade. 
Desuden fik tolderen tilladelse til på »dend Zvibogh Sønden for hans gravs til 
Orgelvercket, at opsette hans Epitaphium og Gravskrift ...«. Ifølge skødet 1611 
var allerede to hustruer og een af hans døtre begravet »i denne grav«; (†grav- 
sten nr. 9, p. 261). 163536 fik kirkeværgen af W. Mortensen 100 dl. for »at åbne 
graven, den gang sal. Berthe blev begraven og 10 dl. for en ligsten at lade lægge 
på samme, når det kommer Willum Mortensen tilpas«. I tolderen Jonas Hein- 
nemarks skifte fra 1662358 nævnes som hans ejendom den murede begravelse
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mellem pillerne ved de øverste mandsstole mod koret, som havde tilhørt hans 
svigerfar W. Mortensen. 1629 var han blevet gift med Birgitte Willumsdatter 
(† 1660).

Som det fremgik af gravpladen over Willum Mortensen Rosenvinge var den
nes datterdatter, Marie Heinnemark, gift med Claus Lime (Lym). Sidstnævnte 
familie ejede tilsyneladende gravstedet efter Jonas Heinnemark. 1723 betalte 
Birgitte Lym, enke efter sognepræst i Borup, provst i Ramløse, Mogens Regel 
(† 1722), 100 rdl. for begravelsens fornyelse. Hun flyttede mandens og »syv 
børns efterladte legemer« fra Borup kirke til hendes »forfædres begravelse«. 1728 
blev hun selv begravet her36.

1741 bekræftede Jonas Lym, etatsråd og præsident i Bergen359, søn af Claus 
Lime og Marie J. Heinnemark, ordlyden af Morten Jensens skode fra 1611 
(Lyms mormors farfar) samt W. Mortensens skøde fra 1634. 1732 nedsattes to 
af Jonas Lyms døtre i begravelsen36. Endnu 1762 nævnes reparationer på kon- 
ferensråd Lymes begravelse56.

12) Muligvis indrettet af Frantz Lauritzen Skriver († 1586—87) og da for
mentlig o. 1579, det år, han blev borgmester og sammen med sin hustru, Bente 
Povelsdatter († 1603), skænkede kirken rige gaver (jfr. døbefont p. 162). I midt
skibets tredie fag fra øst, med tøndehvælv i øst-vest. 1938 konstateredes kun 
helt ødelagte kister.

Ifølge begravelsesbogen 1745329 angaves Frantz Lauritzens gravkælder »som 
er gevelft og muret«, at være på dette sted, og med pålagt, nu forsvundet grav
sten (†nr. 3 p. 260).

13) Tidligst kendte ejer Lars Mortensen, hvis arving, Jens Hansen, nedsattes 
1705360. I midtskibets 3. fag fra øst. Firsidet, med oprindeligt (nu fjernet) 
bjælkeloft. To lag kister: tre voksen-, to halvstore og en barnekiste. Tre kiste
plader tilgængelige 1938:

1) 1771. Hans (Jensen) Fredboe, født i Helsingør 10. juni 1682, død samme
steds 10. april 1771. Blyplade med rimet indskrift; blybeslag, foroven opstan
delsen (jfr. gravsten nr. 12 p. 253).

2) 1795. Anne Malene Ferslef, »den taalige gode Kone«, født i Grønland 12. 
maj 1731, opdraget fra andet år i Helsingør hos sin fader, sal. borgmester (Ma
thias) Ferslef († 1763), gift første gang »med den gamle velgiørende Borgere 
Hr. Hans Jensen Freboe« 4. sept. 1754, »med hvem Hun lod dette Tempels 
Altar-Tavle ægte forgylde 1755« (jfr. p. 125), anden gang med »sin Efterlevende 
Kiøbmand« hr. Christian Siverts 25. sept. 1771, † 2. aug. 1795 »efter en lang 
og haard Nerve Schvaghed«. Indskrift med kursiv på rektangulær tinplade med 
oprullede ender.

3) 1804. Christian Sivertsen, borger og købmand i Helsingør, født samme
steds 18. marts 1728, † 28. aug. 1804. Indskrift med kursiv på oval tinplade i
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strålekrans og med lille konsol. — En sørgende engel, af tin, støttet til en søjle, 
har hørt til kiste nr. 2 eller 3.

Begravelsen »under brudestolen«, dvs. første stol i midtgangen på kvinde
siden, tilhørte efter Jens Hansens død 1705 hans enke. Deres søn Hans Jen
sen Fredboe lod 1722 gravstedet reparere. 1725 fornyedes sten og begravelse 
på hans navn360.

14) Muligvis indrettet til rektor Anders Jensen Ølstykke, † 1686. I nordre 
sideskibs fjerde fag fra øst, med vinduesindfatning af sandsten med forkrøppede 
hjørner og halvrund, stærkt udkragende fronton over rektangulær skrifttavle 
med volutvinger; dens fordybede kursivskrift lyder: »Hvad søger du vor wen, 
maaske du wilde wide, huis souecamer er her under kirchens side. Gac inden
for og les wor grafsten siger dig hvis been i stille roe her hviler sødelig.« I nord 
et kvadratisk rum med grathvælv, i syd et rektangulært med bræddeloft (kir
kegulvet). Kanal til gravkælder nr. 15 og til vinduet i nord. Rummer en halv 
snes kister i flere lag. Tre kisteplader tilgængelige 1938:

1) 1771. Barnekiste. Cicilia Maria Dahl, født 25. apr. 1762, † 2. marts 1771. 
(Datter af købmand Niels Dahl og dennes tredie hustru, Abel à Møinichen, 
som var datter af borgmester H. à M. og Beate Lax). Kursivindskrift på oval 
hvælvet blyplade.

2) 1774. Abel Kirstine Ellekilde, født 30. febr. 1684, i ægteskab med kaptajn 
Colling i 30 år, enke i 27 år, † 30. jan. 1774. Indskrift med kursiv og versaler 
over blomst. Blyplade.

3) 1776. Heinrich à Møinichen, kgl. Maj. bestalter viceborgmester og by
foged i Helsingør, † 1. maj 1776, »i sit Alders 66. Aar«, gift to gange (første 
gang med Beate Lax, † 1748, anden gang med Anna Margrethe Colling), vel
signet med 23 børn, »hvoraf de 18 ere døde«. Indskrift med kursiv og versaler 
på oval blyplade.

Muligheden for, at begravelsen er indrettet til rektor Anders Jensen be
grundes med, at Ole Colling og Poul Bentzen købte hans gravsten (†nr. 21 p. 
262). Ole Colling blev nedsat 174820C.

15) Tidligst kendte ejer kaptajn Stadtz, † 1743. I nordre sideskib ved præ
dikestolen. Kanal til gravkælder nr. 14. Bjælkeloft. Fire voksen- og een barne
kiste. Fire kisteplader tilgængelige 1938:

1) 1758. Susanne [Brochnerj Stadts, kaptajn Stadts enke, † 9. maj 1758, 64 
år, 7 måneder og 8 dage gammel, gift i 25 år, moder til een datter, død før 
hun selv, enke i 15 år, 2 måneder og 11 dage. Indskrift med kursiv på oval, 
hvælvet blyplade.

2) 1763 (jfr. nr. 3). Drude Reusch, død efter fem års ægteskab, 33 år, 3 uger 
og 6 dage gammel. Lang kursivindskrift uden årstal. Oval blyplade i stråle
krans.
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3) 1775. Johannes Reusch, konsumptionsforvalter i Helsingør, født 24. april 
1722, † 18. april 1775; først gift med Drude Køster, datter af købmand Køster 
i Kiøbenhavn, † 20. april 1763 i sit alders 33. år, efterladende en fireårig dat
ter, dernæst gift 6. marts 1771 med hans nu efterlevende Margretha Magnus- 
sen. Kursivskrift omgivet af rankeslvng på rektangulær blyplade med oprul
lede ender.

4) 1776. Barnekiste. Johannes Christian Weise, født 18. juli, † 18. dec. 1776, 
søn af justitsråd Johan Magnus Christian Weise og Susanne Margrethe Reusch.

Ifølge arkivalier fra 174336 købte »Fru Susanne Brochner sal. Stadtzes« en 
muret begravelse i den nordre gang for korsgangen ved prædikestolsopgangen, 
sandsynligvis til sin mand, som døde dette år.

16) 1668. Indrettet af Hans Rostgaard, i midtskibets femte fag fra øst under 
epitafiet (p. 247). Bjælkeloft. 1938 konstateredes, foruden en trækasse (ben
kiste) med talrige knogler, to kister, af hvilke kun den ene havde sin kisteplade:

Friderik von der Maase, herre til Krogerup og Anholt etc. kgl. Maj. kammer
herre, oberst og chef for 3. sjællandske natbataljon, født på Tybjerggaard 30. 
nov. 1724, søn af kaptajn Friderik von der Maase og Conradine Sophie af Rost
gaard (Frederik Rostgaards datter), død på Krogerup 20. maj 1774 »i sin Al
ders 50 Aar«; gift første gang 26. juni 1756 med frøken Anna Cathrina von 
Styrup, † □ dec. 1758, anden gang 3. dec. 1761 med den efterlevende frue, 
Sophie Henriette von Moltke. To efterladte, umyndige børn: Charlotte og 
Anton von der Maase.

Hans Rostgaard, kgl. fiskemester og ridefoged over Kronborg amt, senere 
kaldet amtsforvalter, residerende på Krogerup, fik 13. april 1668 skødebrev på 
et lejersted i kirken (jfr. gravsten nr. 24 p. 256). Hans første hustru, Kirsten 
Pedersdatter († 5. april), blev begravet her samme år, hans anden hustru, Ca
thrine Arendrop († 24. febr. 1672), og hans tredie, Dorrethe Rode († 14. jan. 
1677), enke efter fyrforvalter Peder Jensen Grove, blev ligeledes nedsat her. 
Selv døde Hans Rostgaard 31. dec. 1681. — Frederik Rostgaard361, søn al 
andet ægteskab, justitsråd og geheimearkivar, fornyede gravstedet i dec. 1701, 
efter at det ikke havde været åbnet i 20 år. 1727 begravedes F.R.s datter, 
Sophia Magdalena (født 1722) her362.

17) 1726. Borgmester Caspar Hansens og proviantforvalter Sidelmans mu
rede gravsted med to lemme over i Oxes kapels sydøstre hjørne329. Et vindue 
omgivet af en prolileret sandstensramme og lukket af stangjern lindes på ka
pellets østmur. Ved undersøgelsen 1938 fandtes ingen kisteplader.

Ifølge begravelsesbogen329 blev Caspar Hansen († 8. nov. 1726) og hans hu
stru Elisabeth Stephansdatter Kruse († 1731) først begravet her. Begravelsen 
tilhørte magistraten ifølge et brev fra 1729, som på Neuhaus’ tid opbevaredes 
i kirken. Dette forklarer, at proviantlorvalter Sidelman begravedes her i 1733

18
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og borgmester Andreas Busæus i 1735. Borgmester Tuves (Tevis) Wildes hu
stru, Anna Sophie Pantlitz, nedsattes 1770. De begravede var ikke i familie 
med hinanden.

18) 1733. Indrettet af translatør, kammerråd Johannes Petersen († 1759) i 
det nordøstre hjørne af Oxes kapel. Formentlig hører de to glugger på hver 
side af kapellets nordøsthjørne, med glatte trærammer og -skodder med hjerte
udsavning til denne begravelse; i østvinduet sidder der et gitter af stangjern. 
Nordvinduets smedejernsgitter står i materialrummet. De spinkle jern dan
ner øverst spejlmonogrammet J P S, herunder A M M og forneden 1733. Det 
hører altså sammen med indretningen af gravkammeret ved Johs. Petersens 
første hustrus Abigael Maria Müllers død. I tilknytning til begravelsen opsatte 
stifteren senere to forsvundne tavler (jfr. nedenfor). Ved undersøgelsen 1938 
fandtes to kisteplader.

1) 1769. Catharina Maria Petersen, datter af Johannes Petersen og Abigael 
Maria Petersen, født 24. marts 1733, gift 8. juli 1755 med rådmand Gerhard 
Jochum von Deurs (seks sønner og to døtre, to sønner døde), † 3. maj 1769 
efter svær sygdom, 36 år, 1 måned og otte dage gammel.

2) 1776. Christiana Sophia von Deurs, født i København 7. jan. 1735. Datter 
af Conrad Ployart Schoubynacht og Friederica Lovise Ocksen, gift 26. apr. 
1775 med hendes efterlevende mand Gerhardt Jochim von Deurs, rådmand, 
† 20. febr. 1776. En datter Christiana Lovise Henrietta, født 12. febr., døde 
11. marts samme år.

Den 20. maj 1733 købte Johannes Petersen et sted i Oxes kapel ved borg
mester Caspar Hansens og forvalter Sidelmans begravelser, 7 alen langt og 53/4 
alen bredt, til en muret begravelse, hvorpå der lagdes to lemme329. Over be
gravelsen satte han en sort tavle med forgyldte bogstaver: »Johannes Petersen 
og salig Ægte-Mage, Hvis Navn Abigael Maria Müller var, Her haver Hviile- 
Sted, naar Gud det mon behage« etc. »A° 1733 d. 2. April«20C (hustruens døds
dato).

174820C lod han »indsætte Vers« på en anden tavle ud til nordre gang: »Da 
min Abigael for Døden maatte bukke, En anden Ægte-Ven mig HErren gav 
igien, Det var ey mange Aar jeg atter maatte sukke, Og følge hende med til 
Hvile-Stedet hen. Den første mig et Aar Frembragte her en Pode, Den anden 
udi 6, 3 Spiirer efterlod, Den første af de 3 Blev rykket op fra Rode, For hen
des Moder og — — for de Døde stod. I dette Leye-Sted, nu Støvet af dem
hviler, Forældre mine med ved Siden hos dem staaer. Mit Legems tunge Muld 
nu daglig til dem iler, At Siælen nyde kand et evigt Fryde-Aar. A°. 1744« (dvs. 
året efter den anden hustru, Else Katharine Fursmans, død). — Ifølge Neu
haus blev fra o. 1760 også medlemmer af familien von Deurs begravet i kryp
ten; jfr. kistepladen.
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19) 1689. Indrettet af proviantforvalter Jacob Arentzen og hustru i nord
vesthjørnet af Oxes kapel. I modsætning til de andre begravelser i kirken, så 
vidt vi ved besked om dem, udmærkede Arentzens gravsted sig ved en pom
pøs overbygning bestående af en »indhegning« og et pulpitur med indskrifter 
og symbolske malerier. Over døren til kapellet lod datteren senere opsætte det 
riffelmaleri, der nu er anbragt på korgitteret (p. 208). Rosendahl nævner 1740, 
at generalmajor Arentskiold (søn af Arentzen) og frue 1738 skænkede et skil
deri, som hang over døren til kapellet. Det forestillede på den ene side Kristi 
himmelfart, på den anden opstandelsen. (Muligvis identisk med det af søste
ren, generalmajorinde Muule 1738 skænkede riffelmaleri). Følgende indskrift 
læstes på pulpituret: »A(nn)o 1689 d. 24. Mart. haver Kongl. M. Proviants For
valter paa Cronborg. Jeg Jacob Arentzen med min kiære Hustrue Johanne 
Syreau ladet dette Begravelse-Sted bekoste for os og vores Arvinger til en 
kierlig Ihukommelse«363.

På »indhegningen« fandtes malerier, der illustrerede menneskets aldre led
saget af versificerede latinske indskrifter med tilsvarende dansk oversættelse:

1) Døden i fuld positur med et svøbelsesbarn i venstre arm, en stok i højre 
hånd og indskrift: »Omne qvod est natum, mors id comitatur amara« — »Ey nogen 
findes her, som jo maae Døden smage«.

2) Ungdommen aftegnet i et ungt menneskes billede; under hans fødder en 
lysestage med et tændt lys, som giver en stærk flamme fra sig, desuden en del 
bobler og adskillige blomster samt: »Ut /los, vel jumus, vel bulla, vel umbra 
perimus« — »Som Blomstret visner vi, som Røgen vi forgaaer / Som Boblen 
briste vi, som Skyggen Ende faaer«.

3) Alderdommen fremstilles som en olding, »havende i venstre Haand en 
Maale-Stok med adskillige Tall antegnet, i den høyre Haand en Rulle, paa 
hvis eene Side staaer: Hedde Rationem Villicationis tuæ (»aflever regnskabet 
for din forvaltning«). Paa den anden Side: Verba otiosa 800052 (»overflødige 
ord«). I Haanden et Knippe Kurke-Stokke med Skurer udi (d. e. regnestokke 
med karvede mærker) ved hans Belte et Knippe Nøgler, under hans Arme bæ
rer han en Regne-Tavle, hvorpaa staaer Summa 76 201

600 Restat. Paa Ryggen 
bærer han en Globum i en stor Kurv, hvorudi Satan præsenterer sig, lænkendes 
denne Globum og et ungt Qvinde-Menneske sammen. Paa Hovedet afmales 
den gamle Mand med en Biskoppelig Hue. Oven over ham præsenteres udi en 
Luft-Skye en Haand med en Vægt udi, i den eene Vægt-Skaal findes en Ilds- 
Lue, i den anden en Krone med tvende Palme-Greene, og derover disse Ord: 
Et reddet unicuique secundum opera ejus (»og han giver hver eneste i overens
stemmelse med hans arbejde«). Tvers over for i samme Skye lader sig see En
den af en Basune med disse Ord: Surgite mortui, venite ad Judicium (»stå op 
I døde, kom til dommen«). Oven over Stykket læses dette Vers: Tempus adest, 

18'
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Judex æternus provocat omnes — Tiden kommer, tænk dig om, / HErren kal
der dig til Dom«.

»Oven omkring« begravelsen fandtes følgende malerier: »1) Judiths og Holo- 
fernis Historie. 2) Historien om Isaac, der skulde slagtes. 3) Jacobs Himmel- 
Stige. 4) Johannis den Døberes Halshuggelse. 5) Adamus lugens (»Adam sør
gende«), en gammel Mand med en Spade i Haanden. 6) David poenitens (»David 
angrende«), derhos et Riis, et Sværd og et Dødning-Hoved, hvorunder Miserere 
mei Deus (»forbarm dig over mig Gud«). 7) Magdalena lacrymans (»Magdalene 
grædende«). 8) Pauli Omvendelses Historie med disse Ord: Saule, Saule! Cur 
me perseqveris (»Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig«), og neden under conver- 
tens (»han omvender sig«). 9) Augustinus convertens, hvor Augustinus staaer i 
sin Biskoppelige Dragt med et Hierte brændende som en Ilds Lue i den eene 
Haand, i den anden har han sin Biskops Stav. Derover igien præsenteres Mo
ses med Steen-Tavlerne. Dernæst St. Peder med Nøglerne i den eene Haand 
og en Bog i den anden, hvor neden for: Hoc Testamentum Vetus est a Patre 
creante, / Lexqve nova a Christo Spiritu Sancto mediante (»dette er det gamle 
testamente af den skabende fader og den nye lov formidlet af Kristus og den 
Helligånd«)«.

Til hele denne udsmykning kom en lang strofe om graven som legemets 
»Hviile-Sted og Boelig«, malet »inden til paa begge dørene til ... begravelsen« 
og »oven Graven paa det Graven skal være urørt for ald sin Tid«20C en forma
ning til den, der muligvis ville forstyrre graven og tage den for sig selv, »at 
han skal ey undgaae sin velfortiente Straf«.

Gravkælderen har bjælkeloft og glugger i nord- og vestsiden med smede
jernsgitre, som danner spejlmonogrammet I A S. På kammerets østvæg er 
der en kartoucheformet sandstenstavle med fladovalt skriftfelt og fordybede 
versaler, af samme indhold som skriften på pulpituret ovenover, men forøget 
med følgende slutning: »Begierer Læseren at wide deris Nafne, som Grafven 
hafver kiöbt og Grafven her maa fafne, leg Iacob Arentsen med mine her 
schal boe, intil wi sist hoes Gud i Ewighed schal boe«.

I rummet står seks kister. Ved undersøgelserne 1938 var tre kisteplader til
gængelige, de to på Arentskiolds kiste:

1) 1713. Jacob Arentzen, »Assessor udi Admiralitets collegiæ samt proviandts 
amunitions og material forvalter paa Cronborg, hvilken sin tieneste hand udi 
36 aar lovlig og vel forestaaet haver og udi livet af den lykke at tienne trende 
konger i Dannemark«, Frederik III., Christian V. og Frederik IV.; født i Kiø- 
benhavn 24. okt. 1650, død på Cronborg 26. aug. 1713 hans alders 62 år, 10 
måneder og 2 dage. »Renovata 1743«.

2a) 1744. »Sr. Excellence Hr. Ezechias Levin von Ærentskiold, des Danne
brog Ordens Ritter Ihro Königl. Majst. zu Dannemark Norwegen Hochbetraut-
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gewesener General Lieutenant von der Infanterie Ober-Commandant der ge- 
samten Dänisehen Artillerie auch Cheff über Dero Feld- und Guarnisons Artil- 
lerie in denen Hertzogthümern Sehleswig Holstein und der Grafschaft Olden- 
burg«.

2b) (Ligeledes på tysk): Født 8. okt. 1682 på Kronborg og efter at have 
tjent kronen i Frankrig i seks år, i England i en kampagne og i Danmark 
under tre konger i 40 år, † 3. aug. 1744 i Rendsburg, 61 år, 9 måneder og 15 
dage gammel. Kursivskrift på plader af kobberfolie, fint udført og gjort i eet 
med det omgivende rankeværk.

Von Arentskiolds kiste er den kostbarest udstyrede blandt de mange, der 
fandtes ved gulvets omlægning 1938, med talrige beslag af kobberfolie. På lå
get, mellem de to skriftplader, ligger et stort blykrucifiks på kors af kobber
folie, 90x31 cm, figuren 43 cm høj. På kistens to ens udstyrede skråkantsider 
er der tre beslag, i midten et våben omgivet af draperi, firdelt, med ni kugler 
under krone i første og fjerde felt; en diagonalbjælke med fem flyvende fugle 
optager de to andre felter. Kvadratisk hjerteskjold hvorpå spidssnudet dyr, 
som dukker op af bølger, med et ormeagtigt væsen i gabet. Skjoldet omgives 
af et cirkelbånd med vekslende W + og kronet C 5. De flankerende beslag er 
ens: kors i stråleglans omgivet af faner og armatur.

I samme gravkælder stod en lille, oval spånæske, 40 cm lang, 25 cm bred og 
15 cm høj, hvorpå skrevet med sort blæk: »Herudi Er nedlagt et Død fun
den Barn paa denne Byes Mark strax oven for Nye Kirkegaard den 7de Octob. 
1700« (Nationalmuseets 3. afdeling nr. 55/1949).

1760 reparerede kirken begravelsen329.
Løse kisteplader. 1) 1771. »Her under hvi[ler] Karen Mørch fød . . . død . . . 

1771«. Ulæseligt vers. Kursivindskrift på kisteplade af bly, øvre afslutning af
trappet, forneden afsmalner den og ender i to tilspidsede flige. I våbenhusets 
materialrum.

(†) 2) 1785. Hannibal Sehested. »Pleyet ved en Kierlig Haand Kysset af 
Zaphirer Oprinder den Yndige Plante, Foraarets Rose skiønt Ormen gnaver 
dens Roed, og dræber. Saaledes Hannibal Sehested et glindsene Haab, Bestan- 
digheds Løn for ædle Forældre Herr General-Krigs Commissaire Peter Sehested 
og Frue Sophie Magdalene Klieme, der nærmede sig Øiet og brast i en Alder af 
5 Aar og 3 Maaneder, den 13. Februar 1785. Men opfyldt blev Forsynets Be
stemmelse ved en Umyndigs uskyldige Smiil at gyde sin Nectar i Modgangs 
Skaal og Formilde de Sorger Hvoraf han før var en Deel nu ophøiet at være«.

†Messingplade, o. 1562 (?) omtalende sognepræsten Peder Samsø210 (jfr. epi
taf nr. 1, p. 234). Pladen var fastnaglet på pillen ved hørernes stol (jfr. p. 184). 
Borgmester Laurids Christiansen Rhod († 1651) lod pladen reparere.
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KILDER OG HENVISNINGER

RA. Rentekammerets resolutioner 1660—1719. — Topografisk samling. Papir. Køb
stæder, Sjælland. Frederikssund, Nykøbing. — Historisk-genealogisk samling nr. 17, 4°. 
Inscriptiones Epitaphia et Picturæ quæ reperiuntur in Templo St. Olai quod Helsingoræ 
est exstructum collecta et exscripta.

LA. Sjællands sti†tsøvrighedsarkiv: Regnskaber 1727—1883, div. år (1727—44, 1745— 
48, 1754—83, 1816—59, 1869—83). — Kirkeinspektionens arkiv: Helsingør S. Olai III. 
»Iordtbog eller Stoll« 1579. — Regnskaber 1557—1754 (div. år). — Bilag til kirkeregn
skaber, div. år (1602—1732, 1739—54, 1755—63, 1764—73, 1774—81). — Kirkeinspek
tionens korrespondancesager 1616—1823 (div. år), 1833—45. — Kirkeinspektionens brev
koncepter 1761—1823, div. år. — Kirken, skolen og husarme 1628—42. — 1730 regn
skab for S. Olai kirkes orgelværks reparation, som skete 1726. 1735 regnskab for kir
kens orgelværks maling, som skete 1730. — Efterretning og instruktion for kirkeværgen 
1734, 1754, 1760. — 1740—41 rgsk. over den største klokkes istandsættelse. — 1747 
rgsk. over kirkens nyopbygte våbenhus. — 1787—89 ekstrakt-rgsk. over S. Olai kirkes 
og tårns midler. — Helsingør S. Olai Kirkes Begravelsesbog 1745—1809. — Sjællands 
bispearkiv: Indkomne sager. Lynge-Kronborg hrd. 1738—60. Læg: Helsingør. — Hel
singør, S. Olai sognekaldsarkiv: 1590—1793. Kaldsbreve og kollatser. -— 1590—1820. 
Kopi af kgl. reskripter. — 1590—1861. Indkomne sager. — Begravelsesbog 1646—96, 
»Døde Bogen 1645«. — 1801—35. Liber Daticus (embedsbog). — Helsingør almindelig 
hospitals arkiv: Helsingør hospitals fundation 1573—1731 og S. Olai og latinskolens regle
ment ang. rettigheder ved begravelser og brudevielser. — Protokol indeholdende afskrif
ter af en del reskripter og breve vedk. Helsingør hospital og kirkerne smst. 1582—1782.
— Regnskabsprotokol 1788—1816. — Helsingør rådstuearkiv: Brandtaxation 1761. — 
B 5 c. 1819—24. Magistratens journaler. — Helsingør bys breve: 1505—40, 1551—64, 
1576—91, 1592—1637 (pergamenter). — Kgl. bygningsinspektører: prof. Storcks papi
rer vedr. S. Olai kirke.

Helsingør byhistoriske arkiv. Helsingør S. Olai. Stolestader og Klapper 1664. — Off. 
bygninger, S. Olai. — Originaler om gravsteder i S. Olai kirke. — Gravsteder i S. Olai 
kirke, afdækket ved anbringelsen af ny stole i midterskibet 1938. — Laurits Pedersens 
saml.

Kgl. Bibl. GIKglSaml 2337, 4°. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ in Templo S. Olavi 
Hels. collecta et excripta ... 1719. — NyKglSaml 647, 4°. Et bind med forskellige 
stykker til den danske Chorographie, item Kirke og Skolehistorie, både dokumenter og 
afhandlinger, indeholder bl. a. Bb 151a—192b. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ quæ 
reperiuntur in Templo S. Olai quod Helsingoræ est extructum collecta et excripta Ano 
MDCCXXXVIII a Petro Orslef. — 695, 4°. Borgmester Bussæi beskrivelse over Hel
singør. — 695b, 4°. Captain Arnholtz: Helsingørs Beskrivelse i det 17. og 18. Aarhundrede.
— 696, 4°. »Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ, quæ reperiuntur in Templo S. Olai Hel
singoræ, collecta et excripta a J. C. Bosendahl 1740«. — 697, 4°. Fortegnelse på S. Olai 
Kirches Altere i Helsingør før Reformationen, samt på præsterne til samme Kircke efter 
Reformationen (suppl. til Wiberg). —- Kallske saml. 30,2°. Samlinger til de danske pro
vinsers topografi pk. II, læg VI: Inscriptiones Epitaphia et Picturæ quæ reperiuntur in 
Templo Sti Olai. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Ved embedet: Inventarier 1714—1875. — S. Olai kirkes protokol Helsingør 1742 ff. — 
Regnskabsbog 1805—64. — Set. Olai kirkes Gopiebog 1801—53 (autoriseret som regn
skabsbog 1803), regnskabsprotokol 1854—96. — Kopibog for Set. Olaf Kirkeinspektion 
1850—1902. — Forhandlingsprotokol for kirkeinspektionen for Helsingør Set. Olai 1882.
— Inventarier og regnskaber 1896—1912. — St. Olai kirkes journal 1828—49, 1849—77, 
1892—1911.

Nationalmuseet: Indberetninger i Nationalmuseet og det Særlige Kirkesyns arkiv. — 
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Præsteindberetning 1808, sign. Jørgensen. — Kirkegårdscirkulære af 15. marts 1890. — 
Museumsindberetninger af Jørgen Olrik 1912 (kalkmalerier, inventar og gravminder). — 
Beretning vedr. fund af gravsten, sete ved kirkegulvets delvise opbrydning juni 1938 
af Chr. Axel Jensen og Erik Moltke. — Indberetning om opbrydning af gulv i kor og 
sideskib 1938 ved Erik Moltke. Indberetning af N. J. Termansen 1964 (rensning og 
udbedring af altertavle samt delvis behandling af prædikestol). —- Indberetning af Ver
ner Thomsen 1964 (Niniantavlen). Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik 
Moltke og Vibeke Michelsen 1947 og 1963—64, samt Ulla Haastrup og Kjeld de Fine 
Licht 1963—64.

Tegninger i NM: To tegninger af gravsten, af Søren Abildgaard. — To tegninger, af 
kirkens nordside og en gavl, af G. F. Hetsch. — Skitse af østgavl, dør og epitafium, af 
A. Clemmensen 1870. — To opmålinger, af samme 1893. — Syv opmålinger, af Christen 
Larsen 1901, til Ældre nord. Arch. — Tegning af bronzedøbefont, af John. Jorgensen 
1906, til Foreningen af 3. Dec. 1892. To tegninger af våben på stolestader, af Anton 
Frederiksen 1911, til Ældre nord. Arch. — Kunstakademiets samling af arkitekturteg
ninger: opmåling af vindue af V. Ahlmann.

Notebøger i NM: Jacob Kornerup: 1895—96. VIII, 103 ff., 132 f. — Henry Petersen: 
1879. XIV, 2. 1882, 6 f. VI, 37 f.

Litteratur. Ludvig Boesen: Den ved Øresund beliggende anseelige Stad Helsingøers 
Beskrivelse . . . Aalborg 1757 (Boesen). — Frederik Schaldemose: Beskrivelse over Kjøb- 
staden Helsingør og Slottet Kronborg. Helsingør 1840 (Schaldemose). — Aarsberetninger 
fra det kongelige Geheimearchiv, udg. af C. F. Wegener. 1861—65 og 1866—70 (Årsb.
III og IV). —- V. Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. Genealogi
ske Efterretninger. Fra Helsingørs Fortid II. 1906 (Hostrup Schultz). Denne bog er an
vendt som hovedkilde til de personalhistoriske oplysninger. — Laurits Pedersen: Hel
singør i Sundtoldtiden 1426—1857. 1926 (Helsingør I og II). Heri: St. Olai Kirke ind
til 1450, ved C.A. Jensen p. 191—95, St. Olai Kirkes store Ombygning, ved C.A.Jen
sen p. 216—22, Kirkernes Inventar og Kunsthaandværk, ved C.A.Jensen p. 223—50, 
Kirke- og Klosterkvarteret, ved Laurits Pedersen p. 437—43. — Peder Hansen Besens 
Atlas Danicus II, S: Helsingør, ed. Knudsen 1928 (Resen). — Henning Henningsen: St. 
Olai Kirke Helsingør. Helsingør 1959 (Henningsen S. Olai). Redaktionen skylder Hen
ning Henningsen tak for værdifuld hjælp og oplysning.

1 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. IV, nr. 166. 2 HistT. 4. rk. V, 1 ff., Krogen gjordes til 
administrativt center, se HistT. 1. rk. I, 467 ff. 3 Schaldemose p. 25 ff. 4 Udførlig 
omtale af disse forhold i Nye KirkehistSaml. V, 781 f. Jfr. Resen p. 4 og Hostrup Schultz 
p. 65 ff. 5 Årsb. III, tillæg p. 38. 6 Nye KirkehistSaml. V, 410. 7 LA. Kirkein
spektionens arkiv: Rgsk. 1557—1754, div. år. (Angående det bind, som omfatter årene 
1557—1561, se note 74). 8 KancBrevb. 9 ibid. 1565, 11. februar. 10 ibid. 1564, 
8. juli. 11 Årsb. III, tillæg p. 64, jfr. Kronens Skoder I, 227. 12 Årsb. III, tillæg p. 
86 f. 13 Christian IV.s Egenhændige breve ved Bricka og Fredericia IV, 40. 14 LA. 
S. Olai sognekaldsarkiv. 1590—1793. Kaldsbreve. 15 Kronens Skøder II, 641. 16 ibid.
III, 6, jfr. 57 f. 17 Johs. S. Dalsager, Helsingør St. Mariæ Kirkes Historie 1450—1950,
1950, p. 109 f. 18 Årsb. III, tillæg p. 72. 19 Efter hospitalets regnskaber (LA), ud
givet af Johs. S. Dalsager i Helsingørs Almindelige Hospitals Historie 1541—1941, Hel
singør 1941, p. 39—45. 20 I Kgl. Bibl. findes fire afskrifter af inskriptioner m.m. i 
S. Olai kirke. 1) GlKglSaml. 4°. 2337, her kaldet note 20 A, skrevet 1719, ingen forfat- 
terangivelse, men antagelig, som påvist af Allan Jensen, skrevet af borgmester Andreas 
Bussæus. 2) NyKglSaml. 4°. 647, her kaldet note 20 B, skrevet 1738 af Peder Ørslef. 
Benyttet af H. Rørdam i KirkehistSaml 3. rk. IV, p. 366. 3) NyKglSaml. 4°. 696, her 
kaldet 20 C, skrevet 1740 af H. C. Rosendahl, men med tilføjelser om senere ændringer. 
4) Kali, 30, 2°, II, her kaldet 20 D, skrevet efter 1778. — Indholdet af de to første lister 
svarer ret nøje til hinanden, og 2 er muligvis en afskrift af 1. Liste 3 har takket være de
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senere tilføjelser en række yderligere oplysninger, men Bussæus synes at komme den 
originale tekst nærmest. Den langt mere kortfattede liste 4, som bl.a. udelader alle 
gravsten, har kun på et par punkter haft divergenser af interesse. Ved redaktionens 
slutning fandtes en femte afskrift i RA. Genealogisk-heraldisk samling 18, 4°, her kal
det note 20 E; den er uden forfatterangivelse og udateret, sidste notits er indført 1748. 
21 KancBrevb. 22 Kgl.Bibl. Uldallske samling, 184, fol. Collectanea etc. 23 Årsb.
IV, tillæg p. 7 f. og Helsingør I, 224. 24 KancBrevb. 1558, 19. juni. 25 I Ribe dom
kirke blev messealtret nedbrudt 1560 sammen med lektoriemuren, sml. stiftsprovst 
Frost: Efterretninger om Ribe Domkirke, 1811, p. 25. 26 Årsb. IV, tillæg p. 9. 27 ibid. 
p. 8 f. 28 ibid. p. 22. 29 LA. Helsingør tingbog 1566—70, fol. 115 a—b. — Korrek- 
turnote: I Helsingør Hospitals regnskaber nævnes under 1549 jordskyld af en gård, 
som »ligger till schomag(er) lag(ets) altiri wtti S. OlufT(s) kircki«. 30 DK. Kbh. By, p. 35. 
31 DK. Præstø p. 23. 32 DK. Sorø p. 187. 33 Danske Sagn 1895. II. H., 135, p. 372. 
34 DAFolkemSaml.

35 Helsingør I, 345, Helsingør II, 24 f., 50. 36 Ved embedet. S. Olai kirkes protokol 
1742 ff., med ældre oplysninger. 37 Sognepræstens residens, der i århundredernes løb 
har haft skiftende beliggenhed, lå allerede på denne tid uden for kirkegårdskaréen. 
38 Årsb. III, tillæg p. 6. 39 ibid. p. 8. 40 Årsb. IV, tillæg p. 25, jfr. Helsingør II, 
56, 62. 41 Årsb. III, tillæg p. 16. 42 ibid. p. 17. 43 Årsb. IV, tillæg p. 5. 44 Hel
singør I, 346. Resens kort over Helsingør, se p. 43, angiver vejerboden (F). 45 Årsb.
III, tillæg p. 22. 46 Årsb. IV, tillæg p. 9. 47 DK. Kbh. By p. 633. 48 Årsb. III, 
tillæg p. 29. 49 Helsingør I, 440. S. Jacobs hus, som Kort Badskær havde skænket 
til fattige og syge, blev 1541 (Årsb. IV, tillæg p. 13) lagt ind under hospitalet, der i hen
hold til Christian III.s gavebrev 14. maj 1536 var indrettet i S. Nicolai klosterbygninger.
10. maj 1541 overtog hospitalet vor frue kloster tillige med alterjorderne, »som ligger til 
altrene i byens sognekirke« (Årsb. III, tillæg p. 33). S. Jacobs hus, der omtales i århun
dredets slutning (Helsingør I, 346) var placeret øst for kirken, »ud til Saenden« (det åbne 
areal ved byens østside), men det er tvivlsomt, om det lå inden for kirkegårdskaréen. 
50 KirkehistSaml. 3. rk. IV, 367. 51 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv: Kommune 
sager 1700—1820, div. år. 52 I dette forhold ligger formentlig en forudsætning for det 
stadig iøjnefaldende træk, at nordsidens huse står med front til kirken, mens randbebyg
gelsen på kirkegårdens øvrige sider vender bagsiden mod kirken. De huse, der efter re
formationen byggedes bag kapellanboligerne på kirkegårdskarréens nordlige del, hvor 
Johan Oxe havde ejet flere boliger, har utvivlsomt været beskedne. Den første større 
gård var Tewis Wildes, der rejstes 1784 vest for Kirkestræde (nuværende S. Olaigade 49) 
med façade mod kirken (Helsingør I, 443), jfr. p. 49. 53 LA. Sjællands stiftsøvrigheds 
arkiv: Rgsk. 1727—1883, div. år. 54 Kgl. Bibl. Kallske samling, 48, fol. 55 LA. 
Helsingør rådstuearkiv, brandtaxation 1761. 56 LA. Kirkeinspektionens arkiv: Bilag 
til rgsk. 1602—1781, div. år. 57 Helsingør I, 392 ff., om navneskikke og stedsangivelser 
i det ældre Helsingør. 58 LA. Helsingør rådstuearkiv. Breve 1505—1637. 59 LA. 
Kirkeinspektionens arkiv. S. Olai III. »Iordtbog eller Stoll« 1579. 60 LA. Sognekalds- 
arkiv. Begravelsesbog 1646—96, »Døde Bogen 1645«. De benyttede oplysninger stammer 
alle fra 1670—72. 61 Jfr. Erik Dahlbergs kort 1658, Otto Lybeck, Øresund i Nordens 
Historie, 1943, p. 159. 62 Det er dog åbenbart, at fremstillingen giver en god, omend 
skematiseret karakteristik af situationen. 63 LA. Kirkeinspektionens arkiv: Korre
spondancesager 1616—1845. 64 Oversættelsen af de hebraiske indskrifter fra Rosen- 
dahls ikke fejlfri afskrift er venligst foretaget af professor, dr. theol. Eduard Nielsen. 
65 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kommune kopibøger 1820—1900. 66 Kirkehist
Saml. 3. rk. IV, 311 ff.; jfr. Helsingør II, 211, 249, 270. 67 Boesen p. 101; jfr. rådhus
vindfløjens digt i »Kikkerten« 1847, i Helsingør II, 443. 68 KirkehistSaml. 5. rk. I, 
45—46. 69 LA. Helsingør almindelige hospitals arkiv. Protokol . . . vedk. Helsingør 
hospital og kirkerne. 70 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Brevkoncepter 1761—1823,
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div. år. 71 LA. Helsingør rådstuearkiv. 1819—24. Magistratens journaler. 72 Ved 
embedet. S. Olai kirkes journal 1828—1911, div. år. 73 Ved embedet. Forhandlings
protokol for kirkeinspektionen for S. Olai 1882 ff.

74 Folioarkene, der omfatter de første fire år af de under note 7 nævnte kirkeregn
skaber, er lige som arkene fra de følgende år indheftet i nyere grå kartonomslag med 
sort shirtingsryg. Ved indbindingen synes arkene i bind nr. 1 at have fået en noget til
fældig rækkefølge. Der hersker dog ingen tvivl om, at netop disse ark, som er samlet i 
bind nr. 1 udgør et hele, der skiller sig ud fra de følgende årsregnskaber. De starter en 
tilfældig dag i august 1557 og slutter en tilfældig dag i november 1561. Et par af over
skrifterne til de enkelte afsnit røber da også, at dette regnskab er anlagt i forbindelse 
med sognekirkens færdigbygning. Regnskabsføreren giver sig ikke til kende — und
tagen ved bomærket på første side — men ud fra almindelig praksis må man slutte, at 
han er identisk med kirkeværgen. 75 Redaktionen af »Danmarks Kirker« bringer i 
denne forbindelse kirken og dens murmester sin tak for interesse og bistand. 76 Måske 
har dette også været tilfældet ved S. Olai, hvor udstrakte ommuringer i forbindelse med 
gravkældres indretning kan have medført overgangen fra hulkantet til retkantet sål 
på den tid var soklen allerede jorddækket. 77 En nøje gennemgang af forholdene om
kring S. Olai lisèner viser, at disse må have grebet om hjørnerne ligesom i Søborg. På 
den også beslægtede Tikøb har koret hjørnelisèner, skibet derimod endelisèner. 78 Ge
simsens udkragende led kan for Helsingørs vedkommende kun fastslås fra tagrummet 
over Oxes kapel, hvor små partier af skibets nordmur er synlige gennem spareblændin- 
ger i en påforing, der er muret samtidig med kapellet. 79 C. A. Jensen i Helsingør I, 
193 f. og H. Henningsen i St. Olai kirke p. 10 ff. 80 Uden at ville drage nogen egent
lig sammenligning mellem Olai-tårnet og det store fornemme tårn ved Køge S. Nicolai 
fra o. 1325, findes der dog næppe et nærmereliggende eksempel, der kan have tjent 
sognekirken i Helsingør som inspirationskilde for tårnbyggeriet, og det gælder også 
hele trappearrangementet (DK. Kbh. Amt p. 173). 81 Fastslået gennem en udhugning 
ved trappens indmunding i det oprindelige klokkestokværk. 82 I rgsk. benævnes det 
tillige: begravelseskapel og enkelte gange (bl.a. 1572) Per Oxes kapel. Per refererer 
antagelig til stifterens son, men kan muligvis også gå på faderen. 83 Årsb. 111, tillæg 
p. 11. 84 ActaPont. nr. 2638 jfr. 3100 og 6079. 85 Årsb. III, tillæg p. 15 f. 86 ibid. 
p. 20. 87 M. A. R. Ryge, Peder Oxes Liv og Levnets Beskrivelse, Kbh. 1765, p. 311 ff. 
88 Årsb. III, tillæg p. 106. 89 Danske Magazin 1. rk. VI, 124. 90 C. A. Jensen (Hel
singør I, 217), der regner med, at kapellets blændingsgavl og langmurenes ovre del er 
adskilligt yngre end resten af bygningen. 91 Oxes kapel: (murværk i polsk skifte) 
26.5-27x12-12,5x8-8,5 cm; (murværk i munkeskifte) 26-26,5x12,5-13 x8,5-9,5 cm. 
Langhusets østafsnit: nordre sideskibsmurs vestre del 25,5-26,5x12,5-13x8,5-9,5 cm. 
Nordre sideskibsmurs østre del og sondre sideskibsmur ca. 27,5x12,5-13x8-9 cm. Side- 
skibenes østgavle under rejsehøjde 26,5-27,5x13-13,5x8,5-9,5 cm: taggavlenes sten er 
muligvis lidt tyndere. Nordre midtskibsmur under sideskibets rejsehøjde 27-28 x (12,5)- 
13-(13,5) x 8,5-9 cm. Samme over rejsehøjde (26-26,5)-27,5 x ca. 13x8,5-9 cm. Søndre 
midtskibsmur under sideskibets rejsehøjde 27-27,5 x12,5-13x9-9,5 cm. Samme over 
rejsehøjde 26,5-27,5 x ca. 13xca. 9,5 cm. Hvælv i de to sideskibe 27,5-28,5 x 12,5-13 x 
(8,5)-9-(9,5) cm. Langhusets vestafsnit: Søndre sideskibs 4. fag fra øst 26,5-27 x 14,5-(15) x 
8.5-9,5 cm. Resten af søndre sideskibsmur 27,5-ca. 13x8,5-9,5 cm. Sideskibets vestre 
taggavl (dårligt brændte sten) 26-(28) x ca. 13,5 x9-(9,5) cm. Søndre midtskibsmur under 
og over sideskibets rejsehøjde (27)-27,5-(28) x 13,5-(14) x (8-9)-9,5-10 cm. Nordre midt
skibsmur under sideskibets rejsehøjde 29,5-30,5 x13-14 x8,5-9 cm. Samme over rejse
højde 26,5-27,5x13-14x8,5-9,5-10; heriblandt adskillige sten af samme størrelse som 
under rejsehøjde. I midtskibets vestre taggavl forekommer alle de i kirken anvendte 
stenstørrelser. Sakristiet: murene 26-27 x12-12,5 x8-8,5 cm. Taggavl 26,5-27 x 13-14 x 
8.5-9,5 cm. 92 DK. Kbh. Amt p. 1462, 1471. Hälsingborgs Historia. Hälsingborg 1934. 
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II, 2, bl.a. p. 172 og fig. 168 1. 93 Et usædvanligt forhold, som kan være inspireret af 
ostgavlen på karmelitternes kirke, S. Marie. 94 Årsb. III, tillæg p. 38. 95 Der er en 
ringe mulighed for, at der kun er tale om to, idet værgen ikke direkte nævner fuldendel
sen af tre hvælv. Ud fra regnskabet over foråret 1559 som helhed, må man dog nærmest 
slutte, at der var tale om tre fag. 96 Den store hvælving er tilsyneladende identisk med 
højkirken, og bjælkerne er formentlig ankre, som er blevet indlagt tværs over midtski
bet ved hvælvslagningen. 97 LA. Bispearkivet. Indkomne sager. 1629—1760. Lynge- 
Kronborg hrd. 98 LA. Helsingør, S. Olai sognekaldsarkiv. 1801—35. Liber Daticus. 
99 Ved embedet. Kopibog for Set. Olaf kirkeinspektion 1850—1902. 100 Uordnede 
breve i S. Olai arkiv, her fortrinsvis benyttede efter Henning Henningsens udskrifter. 
101 Tømrermester var P. Hansen, der ledede genopførelsen af Frederiksborg slot og ud
førte tømrerarbejdet ved Kbh.s nye banegård. Se i øvrigt note 99. 102 LA. Kgl. byg
ningsinspektører: prof. Storcks papirer vedr. S. Olai kirke. 103 Sakristiet findes under 
mærkværdige stavemåder i arkivalierne; fremhæves skal kun »Sanc Christi« 1760 og »Sac 
Christien« 1771 (sml. note 56). 104 1878 omtales »begge sakristier«, se note 36. 105 Al
lerede 1861 havde Baumgarten og Burmeister i Kbh. givet tegning til en varmeinstalla- 
tion, hvor kedlen af hensyn til en hensigtsmæssig rørinstallation ønskedes placeret under 
alteret og med skorstenen bag altertavlen! Kirkeinspektionen gav afslag, jfr. note 100. 
106 RA. Kultusministeriet. 1. departement. 1848—1916. Journalsager. 107 Varme
anlægget flyttedes ud i en kælder på kirkegården. 108 Fiskerlejet Tinkarp, syd for 
Sofiero. 109 Den stenhugger, som 1577 f. havde akkord på Kronborgs kirkegavl og 
det tilstødende karnaptårn (sml. Helsingør I, 292). 110 Kongen tog Emderstenene til 
slottet, og kirken fik andre til erstatning (sml. note 7). 111 RA. Danske Kancelli. 
1743—46. Efterretninger om købstæderne og amterne . . . [»Jessens relationer«].
112 1964 kunne man endnu læse følgende adresse på en træramme om det ene relief: 
H. V. Bissen, Frederiksholms Kanal 28, København. Se i øvrigt note 36. 113 Arbej
dede 1748—49 på Kronborg (Friis: Bidrag, p. 384). 114 Af et brev i S. Olai arkiv (se 
note 100) 22. sept. 1745 fremgår, at der manglede 19 alen sandsten, som ikke hurtig 
nok kunne hentes i Skåne, hvorfor man anmoder om at få overladt et par gravsten.
115 Det oplyses 1790, at værgen en gang har fået anvist et kammer i det store våbenhus 
til materialeopbevaring (sml. note 63), og 1784 søgte og fik ligkompagniet tilladelse til 
at få afskilret et areal til deres ligbåre (jfr. note 51 og 36, sml. i øvrigt inventar). 116 I 
NM.s arkiv. Skrevet til kammerråden og videresendt til professor Worsaae. 117 Ved 
embedet. Set. Olai kirkes regnskabsprotokol 1854—96. 118 I årene omkring 1580 blev 
der til Kronborgs trapper fremstillet talrige trin til priser mellem 1—5 dl. (Friis: Sam
linger p. 293 ff.). Det er vel tænkeligt, at kirkeværgen enten har kunnet købe ubenyt
tede trin eller akkordere med slottets leverandør, fortrinsvis Gert Fadder. 119 Trods 
kongens gaver kom kirken i stor gæld ved byggeriet, jfr. Årsb. III, tillæg p. 86 f. 120 Dan
ske Magazin 1. rk. I, 255 med fortegnelse over tømmerdimensioner. 121 Danske Ma- 
gazin 1. rk. I, 255—56. 122 Suhms Nye Samlinger I, 317. 123 NyKglSaml 368b 2°. 
25. november 1742 lød månedsopgørelsen for 1000 solgte lodder (fra nr. 5000—nr. 6000) 
på 350 dl. (jfr. note 51); sml. iøvrigt Henningsen S. Olai p. 32, der bygger på Laurits 
Pedersens materiale i Helsingør byarkiv. 124 Endnu 1787 fandtes de to tegninger op
hængt i våbenhuset, jfr. note 125. 125 Ved embedet. Inventarier 1714—1875. 125a Be
daktionen skylder Albert Fabritius tak for vejledning og bistand i dette eftersøgnings- 
arbejde. 126 Note 63 under året 1810. 127 En privatmand, som ønskede at forblive 
helt anonym, stillede 1896 5000 kr. til rådighed på den udtrykkelige betingelse, at spi
ret blev 45 alen højt og i det hele passende til den tegning, han havde fået (jfr. note 102). 
Tre frøkener Hagenstrøm skænkede 10.000 kr.; sml. Architechten 15. oktober 1897 og 
Henningsen S. Olai p. 32. 128 Brev i S. Olai arkiv fra lederen af officersskolen, der 
havde indhentet politimesterens tilladelse til at lade skærmen lande i gaden ud for tår
net. 129 Sml. bl.a. Kliplev, DK. SJyll. p. 1978. 130 Arkitekten nr. 173, 1898, p. 525.
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131 ÅrbOldHist. 1921, p. 179. 132 Note 20 C. H. C. Rosendahls håndskrift nævner 
imidlertid, at svigerforældrene var borgmester Holmsted og hans »kæreste«, hvilket ikke 
synes at stemme med de faktiske forhold. 133 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Kirken, 
skolen og husarme 1628—42. 134 Rådmand fra 1633, borgmester 1636. 135 Tul Jen
sens dagbog 14.—-16. juli 1664. NyKglSaml. 240, 8° bl. 80. 136 Selv søgte Gudewerth 
optagelse i Eckernforde snedkerlav 1632, men optoges først to år efter. Jfr. Ellen Red- 
lefsen, i Nordelbingen XXVIII—XXIX, 1960, p. 96 f. 137 Die Kunstdenkmäler des 
Landkreises Schleswig p. 347. 138 Om et eventuelt tilsvarende forhold mellem to Flens- 
borgsnedkere, Hinrich Ringerinck og Jørgen Ringnis, se DK. SJyll. Kunsthistorisk over
sigt p. 2869. 139 1740—41 blev tavlen overferniseret på forsiden med hed fernis for 
at konservere den for orm og bagpå med »oliefarve kulør« af H. C. Rosendahl. 1773 
(jfr. note 53) blev »lakeringen« og forgyldningen gået efter af Andr. Lembcke. 1925 
(ifølge Forhandlingsprotokol for St. Olai Kirkes Menighedsraad 1922—49) blev tavlens 
»holdbarhed« undersøgt, og i januar 1964 afvaskedes den fra øverst til nederst og staf
feringen udbedredes under ledelse af konservator N. J. Termansen (beretning 1964 i 
NM). Talrige steder over hele tavlen, på forside og bagside, på gesimserne og i evange
listernes bøger har håndværkere til forskellig tid skåret, kradset eller malet deres navne. 
140 Jfr. Fr. Beckett: Altertavler p. 51 f. 141 Den nævnes ikke i Boesens beskrivelse 
1757 af Olai. 142 Jfr. Fr. Beckett: Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark, 
1897, p. 175 f., samt Monica Rydbeck: Renässansskulptur i Skåne (VHAAH IV), 1950, 
p. 28 ff. »Nederländska husaltaren från skånska kyrkor«, sml. p. 33 ff. 143 Jfr. C. A. 
Jensen, i Fra Arkiv og Museum III, 158 og ÅrbOldkHist. 1921, p. 179. Sml. note 7. 
144 Schaldemose p. 9. 145 W. R. Wilson: Travels in Norway, Sweden and Denmark 
etc., London 1826, p. 367. 146 Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse p. 41. — George Hay: 
A Scottish Altarpiece in Copenhagen, i The Innes Review VII, 1956, p. 5—10. — An
gående Niniansforskningen og apostlens historiske baggrund, se Legends of the Saints 
in the Scottish Dialect of the Fourteenth Century II—III, Edinburgh og London 1896, 
S. Ninian, Apostle of the Britons and Picts. A Research Study of the First Founding 
of the Church in Britain, by Archibald B. Scott. London 1916 og endvidere skrifter af 
W. Douglas Simpson, f. eks. Saint Ninian and the Origins of the Christian Church in 
Scotland, Edinburgh og London 1940, og sidst John MacQueen: St. Nynia. A study of 
literary and linguistic evidence, Edinburgh og London 1961. — Museumsberetn. se foran. 
147 I sydsidens yderplanke ses to oprindelige huljernsmærker, foroven en lodret streg 
krydset af en næsten lige så lang skråstreg, forneden en liggende spids vinkel. 148 Her 
tale om bomærkeskjolde af almindelig type, og de kan ikke (med George Hay) opløses 
til initialer. 149 Jfr. DK. Kbh. By II, 282 f. 150 I skiftet efter guldsmeden (Helsingør 
skrifteprotokol 16. sept. 1662, p. 78) i LA. omtales han som Jacob Otto. Mestermærket, 
det eneste han bruger, er enestående ved at angive et årstal f 16]27, som ikke passer på 
forfærdigelsesåret. Skulle 27 angive mester- eller borgerskabsåret? guldsmeden er ikke 
fundet omtalt før 1636. 151 Lyngsøe får 1776 borgerskab i Helsingør, men hans ar
bejde er ikke desto mindre stemplet med Kbh.s bymærke og stadsguardeinens for dette 
år. Muligvis har Lyngsøe tidligere haft borgerskab i Kbh.? 152 Oplyst i inventariet 
1714, jfr. note 125. 153 Jfr. J. S. Dalsager: Helsingør almindelige hospitals historie, 
1941, p. 26 f. 154 Ifølge KancBrevb. død efter 25. maj 1586 og for 19. nov. 1587, da 
han omtales som afdød. 155 Da alle løver er helt ens, og ingen lader sig udskille som 
den 1633 tilføjede, og da rgsk. kun omtaler udførelsen af een love nævnte år, må de 
omtalte løver være yngre. 155a Jfr. tilsvarende mønster på messehagel forarbejdet i 
Venezia, i A Treasury of Great Italian Textiles, New York 1964, colorplate 46. 156 Ag
nes Branting and Andreas Lindblom: Medieval Embroideries and Textiles in Sweden, 
Stockholm I, 1932, p. 104 ff. og II, pl. 145. 157 SvK. Kalmar (94), p. 426 og fig. 415 
har tilsvarende, røgelsekarsvingende engle. 158 Kvittering af 13. nov. 1849 i kirkens 
arkiv: S. Olai kirkes breve; jfr. note 125 under året 1849. 159 En variant af seglet
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findes i Rigsarkivets seglsamling. Det har samme omskrift, incl. årstallet, men formen 
er mere oval og helgenfiguren har nærmest skikkelse af en kvinde med kors om halsen 
og hovedpynt; bispestaven er reduceret til en art palmegren, armstillingen ændret, dragt
folderne blodere, og dragen har her manke. Også relieffet er fladere. Aftrykket virker i 
det hele som en yngre og misforstået efterligning af det i teksten omtalte segl. — I hvert 
fald endnu 1743 blev seglet anvendt jfr. note 111. 160 Jfr. note 56, inventar 1745. 
161 W. R. Wilson: Travels in Norway, Sweden, Denmark, 1826, p. 367. 162 Opmålt 
ved Joh. Jørgensen i Blade udg. af Foren, af 3. Dec. 1892, III, 1909—12. 163 Om 
Frantz Lauritzen se P.V.Jacobsen: Bidrag til Fremstilling af det danske Kiøbstadvæsen 
under Kongerne Christian III. og Frederik II., i HistT. 1. rk. V, 1844, p. 78—81. 164 Ho
strup Schultz p. 4. 165 1579 er der udgift til en stor fyrrebjælke, som anbragtes oven 
på hvælvingen, og til den store lænke, der bærer fontelåget (jfr. note 7). Denne bjælke 
fornyedes 1756 (jfr. note 53). 166 I S. Olai forhandlingsprotokol for menighedsrådet 
1922—49 findes under 24. maj 1929: En los døbefont til at anbringe i koret tilbudt som 
gave fra en anonym kreds af menigheden. 167 I inventariet 1745 (note 56) opgives 
vægten til 112 lod. 168 Supplerende oplysninger efter Henningsen: S. Olai, Hostrup 
Schultz o.a. 169 F. 1634, datter af vinhandler og rådmand Willum Fuiren og Drude 
Charisia i København. Drude er muligvis søster til den Karen Charisia, der gav fonte
lukket. Se Henningsen: S. Olai p. 146. 170 Jfr. note 65, 72 og 99. I kopibogen læses 
under 29. marts 1899: Skranken omkring døbefonten færdigudført, approberet af til
synshavende arkitekt Koch. Snedkermester L. C. Nielsen har udført arbejdet ved fontens 
omgivelser. 171 LA. Helsingør Snedkerlav. Div. sager vedr. lavet 1604—1862. Samti
dig udskrift af rådstuebogen 25. febr. 1647. — Laur. Pedersens oplysning (Helsingør I, 
244), at »Claus Brameyer, Son af en Hamborgermester, kom til Byen med sit Lærebrev 
just 1651« må derfor bero på en misforståelse. 172 Skulle der være tale om maleren 
Marten de Voss’ broder? 173 Laurits Pedersen: Det ærbare og velagtede Snedkerlav . . . 
1581—1906, Fredensborg 1906, bilag p. IV, jfr. p. II og p. 3. 174 Friis: Samlinger p. 
299 og 352. 175 Om den senere Øresundsstil, se Monica Bydbeck: Renässanceskulptur 
i Skåne, 1950. 176 1621 (jfr. note 7) fik Cort snedker 2 mk. for en ny ramme om den 
øverste prædikestolsdor. 177 Den er 1964 under afdækning i Nationalmuseets konser- 
veringsafdeling. 178 I museumsberetn. 1912 nævnes, at de syv østligste gavle i syd 
og de seks i nord var gamle, men lige afskårne foroven undtagen de østligste. Øst- og 
vestpanelerne var ligeledes gamle, med riflede pilastre. 179 I Ribe domkirke var Iens
mandens stol 1560 prydet med det danske våben, jfr. Kinch: Ribe Bys Historie II, 522. 
180 Rosendahls fortegnelse (o. 1740) kalder stolen med dette mærke: officersstolen, jfr. 
note 20 C. 181 Trold og troldehoved en face i modsætning til nordstadet fig. 94 f. 
182 Herluf Trolle blev ridder ved Fr. II.s kroning 1. jan. 1559, men vides ikke nogensinde 
at have skrevet sig med denne titel. På nordstadet nr. 5 er den ikke anført. 183 Ved 
stolestadeordningen 1579 (jfr. note 7) betalte H. M. 50 mk. og kunne dermed han, hans 
hustru og arvinger beholde de stole, som hans våben på står. 184 Ved stolestadefor
delingen 1579 nævnes Frederik Leiels stol med hans mærke, jfr. note 7. 185 Denne stol 
havde tidligere plads øverst i nørre side, og »vesten næst op til var Anders Hess’ [råd
mand 1579, gift med borgmester Henrik Mogensens datter Dorte] og Morten skrivers 
stade«, jfr. note 7. Ved inddragningen af det vestligste korfag til menighedsstole ryk
kede disse stader vistnok et fag op mod øst, således at de igen sluttede op til korgitteret. 
186 1882 lyder maler Brieghels regning bl.a. på opmaling af våbnene i pillestykkerne 
med samme farver som forhen, jfr. note 53. Akvareller i NM.s arkiv. 187 Dette år 
maledes kirken indvendig som »antik« eg, jfr. note 53. 188 I midtskibet (Rosendahls 
fortegnelse mandsstolene) noteres som nr. 11 et bomærke med indskrift Iohan Kruus 
1628 samt Børge Børgesen 1606, ligeledes med bomærke. 189 Under stolestadesalg 
1579 nævnes en David Hansens stole med hans mærke; bomærket på nr. 18 er ikke 
identisk med bomærket på epitaf nr. 2. 190 Sikkert den, der omtales under stolestade
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salg 1579, jfr. note 7. 191 Hvis dette omvendte S er fejlskrift for G, kunne der måske 
være tale om Jørgen Holst Guldsmed, hvis stol nævnes under stolefordelingen 1579 (?), 
jfr. note 7. 192 I Rosendahls fortegnelse over søndre sideskibs stader nævnes som nr. 2 
fra ost: Thomas Iacobs. Et våben hvori midt en halvmåne, nedenunder en »muselskal«, 
samt et våben med to dobbelte franske liljer. 193 Her havde snedker Claus Tysk el 
stolestade i den lange stol i kapellet, »som stod før der, som David Hansen havde ladet 
sætte den nye stol«. 194 Årsb. III, tillæg p. 86. 195 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. 
Lynge-Kronborg provsti. 1680—1775. Provstebog. 196 1838 meddeler ord. kateket Chr. 
Jürgensen, at den af lians formænd benyttede såkaldte kongestol på gulvet nu er bort
taget eller dog til andre udlejet, jfr. note 63. 197 Kgl. Bibl. Ny Kgl. Saml. 695, 4°. 
Borgmester Bussæi beskrivelse over Helsingør. 198 Rosendahls fortegnelse 20(: med
deler, at der »for dåben findes en gl. munkestol, som efter gl. sagn siges at være fra Es
rum kloster, hvorpå Frandtz Lauridtzen Ao 1555« samt det på den af Fr. Lauritzen bl.a. 
skænkede døbefont værende bomærke; Boesen opgiver i sin omtale af stolen (p. 138) 
årstallet til 1559 eller 1555. 199 I det til konfirmandstue indrettede Oxes kapel står 
en lænestol til præsten fra sidste halvdel af 1800’rne. Her findes også en »talerstol« fra 
1920’rne med billedskærerarbejde af E. Kunis. Begge dele står i blank eg, men var tid
ligere hvidlakerede (jfr. Henningsen: S. Olai p. 130). 200 LA. Kirkeinspektionens arkiv. 
Efterretning og instruktion for kirkeværgen 1734. 201 Murerarbejde ved pulpiturernes 
fjernelse i henhold til stiftsøvrighedens skrivelse af 16. marts 1901. 202 Under stole
fordelingen 1677 (jfr. note 195) siges, at nr. 22 i midtskibet på mandssiden, to stader, 
hver bestående af tre stole, har plads under det gamle pulpitur. 203 Note 133 under 
året 1628; 1648-fortegnelsen (note 63) omtaler stolene nr. 1—3 på pulpiturets søndre 
og nr. 1—2 på norre side. 204 I en stolefortegnelse 1664 (Helsingør byhistoriske arkiv. 
Helsingør S. Olai. Stolestader og Klapper 1664) tales der dog om stole på det nye pul
pitur »ud til dåben«. 205 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Efterretning og instruktion for 
kirkeværgen 1754. 206 1752 erklærede islandsfarerne, at de ville give en frivillig, årlig 
gave til kirken og præsterne, og 1788 nævnes ligefrem en islandsk gavebog (Henningsen: 
S. Olai p. 31, 58). 207 Kirkens styrelse ville først kun give tilladelse til pulpiturets op
førelse, hvis kompagniet betalte en årlig leje, hvad Aagaard dog fik forpurret (jfr. K. Th. 
Tofte i Henningsen: S. Olai p. 284). 208 Heri indgår foruden tommeret betaling til 
murmester for at »brække« huller til bjælkerne, for at hugge bort af pillen og slå hul til 
et stykke, som trappen ligger på m.m. (10 mk.), til glarmester (9 rdl.), til smed (4 rdl.) 
og snedker (30 rdl.), samt hans kvittering af 9. november samme år for 74 rdl. og 4 mk. 
jfr. note 51. 209 Dattersøn af Lambert Ebbesen (jfr. note 36), jfr. dåbsgitterbaluster 
nr. 16 p. 168. 210 Note 51 under året 1793. 211 Sigvard Skov: Kister på Koldinghus,
1951, p. 20. 212 Sml. Brynolf Hellner: Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst. Nor
diska Museets handlingar: 30. Stockholm 1948. 213 Note 56 årene: 1744, 1751, 1758 
og 1773. 214 LA. Kirkeinspektionens arkiv. 1787—89 ekstrakt-rgsk. over S. Olai kir
kes og tårns midler. 215 Forhandlingsprotokol 1838—72 (ved embedet). Jfr. i øvrigt 
H. Henningsens fyldige beskrivelse af orglet og †orgelværker p. 118 ff. 216 Vedr. ar- 
kivalske oplysninger indtil 1754 henvises til note 7. 217 Jfr. C. A. Jensen, i ÅrbOldk- 
Hist. 1921, p. 178 f. 218 Ikke 1569 som meddelt hos Niels Friis: Orgelbygning i Dan
mark, 1949, p. 14. 219 Borgmester Henrik Mogensen gav 50 mk., de øvrige borgmestre 
og rådmænd mellem 12 og 36 mk., mens Frantz Lauritzen, nævnt umiddelbart efter 
rådet, gav 45 mk., hvoraf tydeligt ses hans placering mellem borgerne. 220 Stemme
antallet fremgår af omtalen af en reparation på stemmer og blæsebælge ved Matthias 
orgelmager 1620. 221 Jfr. Niels Friis’ ovenanførte værk p. 48 ff. 222 Sml. de tilsva
rende motiver på sangerpulpituret 1586 i Koge, DK. Kbh. Amt 1, p. 220 og malerierne 
med de musicerende damer på orgelpulpituret fra o. 1639 i S. Marie, Helsingør, hvis 
ørgel i øvrigt er udført efter akkord med Johan Lorentz 1635. 223 Jfr. Niels Friis’ 
ovenanf. værk p. 60. Lorentz begravedes i S. Olai kirke 18. juni 1650. 224 L.A. Kirke-



286 H E L S I N G Ø R 244

inspektionsarkivet: 1730. Rgsk. for S. Olai kirkes orgelværks reparation 1726. 225 Jfr. 
Niels Friis p. 132. 226 I vestvinduet ses den bjælke, der har båret tilmuringen samt 
en stabel til fæstnelse af en del af orglet eller pulpituret. En tilmuret dør, fladbuet og 
falset, brudt gennem den vestligste af de tre blændinger i højkirkens nordside har mu
ligvis givet adgang til orgelpulpituret fra sideskibshvælvet. 227 L.A. Kirkeinspektions- 
arkivet: Rgsk. for S. Olai kirkes orgelværks maling, som skete 1730. 227a Die Kunst- 
denkmäler des Landes Schleswig-Holstein, Stadt Flensburg, 1955, p. 110 med fig. 
228 Laurits Pedersen: Gennem Helsingør, 1936, p. 37. 229 LA. Sjællands stiftsøvrig
heds arkiv. Kommune sager. 1733—1818. Lynge-Kronborg hrd. 230 Der foretoges 
mindre reparationer af lysekronerne af gørtler Niels Simonsen Kirck 1727 (note 56), 
1735 (note 53), 1752 (note 56) og 1754—56 (note 53), af F. Wossius 1742 (note 56), af 
urmager Christian Friderich Hector 1749 (note 56) samt af gørtler Petrus Stilman 1787 
(note 214). 231 Helsingør I, 56 ff. 232 Måske er kronen en gave fra en sømand til 
fyrforvalteren. 233 Til julehøjtiden 1637 rengjorde Thomas rotgieter kronen, jfr. note 7. 
234 Jfr. 10. juni 1745. Brev fra Neuhaus i S. Olai Kirkeprot. 1742, p. 24—25. 235 LA. 
Helsingør Skifteprotokol p. 150 v. Af lysekroner fandtes i boet desuden en på 41/2 lispd. 
til 28 dl. 1 mk. samt 1 lille på 1 lispd. 5 pd. for 10½ mk. 236 Arvingerne var L.C.s bro
der, Anders Christensen, Kbh., og Margareta Hansdatters søsterdøtre, Maren Hansdat- 
ter gift med vinhandler i Helsingør Arent Kruse, samt Christenndtse, sal. Niels Graas 
enke, jfr. note 235. 237 2. 4. 1661 »Gunstige Welwiise Borgemestere och Baad:, Nest 
wores pligtschyldige Tienistes erbydelse Altiid, Efftersom de Wnge Karle her i Hel- 
singøer, Wdj forleedenn W-Roelige feide tid, haffeer Slutted och Indgaaed Et Com- 
pagnie, at bære till Joerdenn huis wnge Mennishers Liig, Gud ved dend timmelige døed 
hennkaldet, Och huis derfor aff fornehme gotfolch bleff foræred, ej till nogen drich, 
som forhenn Scheed wære at Anwendes, Mens till gudtz ære, Och hanns hellige huses 
Prydelse, Da haffeer wi Compagnie brøederne som gud hiid Indtill haffeer Sparet liffuet, 
betencht samme forærings penge till Een Meesing LysseCrone At ville Annlegge, Som wj 
till wores dansche Kirche will haffue foræret, Wed tiennistwillig be-giering at wores gun
stige Øffrigheed welwisse borgemester och Raad wille welgiøere och beuilge, at dend udj 
Koeret Maatte ophenges, Huor udj gudtz huss sheer Prydelse, Oss en stoer tienniste, 
och wæhr andere till Et got Exempell Wed formoeding denne wores welmeente be- 
giering, Aff Eders welwissheeder ey Affslaaes, Och forønshendes her hoes Eders W: W: 
Wnder gudtz tryge beskiermelsse, forwennttendes herpaa eders goede Suar och Re
solution: Helssingøer dend — 2 Aprillis: 1661: Borgemester och Raadtz Pligtwillig 
tiennere, Paa Compagnie brøedrenis Wegne Johann Hannssen Peder Christenssen«. 
Brevet er skrevet med Peder Christensens hånd og medunderskrevet af Johan Hansen. 
238 Vedr. Identificeringen af giverne, se Henningsen S. Olai p. 82. 239 1748 foretog 
Niels Simonsen Kirck mindre reparationer på kronen, jfr. note 56. 240 Kgl. Bibl. 
NyKglSaml. 697, 4°. Fortegnelse på S. Olai Kirches Altere i Helsingør før reformatio
nen, samt på præsterne til samme Kircke efter Reformationen (suppl. til Wiberg). 
241 Jfr. note 53 og 56. I inventariet 1666 omtales endnu tre piber (jfr. note 7), 1716 
derimod kun to (note 63). 242 Blandt reparationerne på armen kan nævnes Hans 
Rotgieters 1629 (note 7), gørtler Simon Nielsen Kirck, der 1755 forfærdigede armen på 
lysestagen (måske en stående lysestage?) (note 53 og 56) og gørtler Niels Simonsen 1735 
for en ny plade på lysearmen (note 53). 243 Den ene lyseskål dårlig fornyelse. 244 Jfr. 
Henningsen S. Olai p. 142 f. 245 Ifølge indb. i NM af C. A. Jensen 1898 henstod det 
lille spejl i en stol. 246 Helsingør II, 315; sml. tillige note 237. 247 Lavsartiklerne for 
begge kompagnier findes omtalt i V. Lassen: Bidrag til Byen Helsingørs Historie 1724— 
76. 1868, p. 28 f. 248 Helsingøers forenede Ligbærerselskab og Broderskabs Samlings 
Protokol begyndt i året 1815. I privateje. 249 Jfr. note 56, inventarium 1745. 250 Ifølge 
fotografi i byarkivet af urskivens bagside stod herpå oplysningen om afrensning af pla
den, hvorved årstallet 1682 fremkom; desuden stod her årstallene for skivens nedtag
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ning: 1682, 1797, 1823, 1856, 1882, 1897 og 1936. 251 Danske Samlinger for Historie, 
Topographi, Personal- og Literaturhistorie V, 154. 252 Jfr. Danske Samlinger . . . V, 
171. 253 Uldall p. 27 f. og 51, muligvis en svensk klokkestøber. 254 Helsingør II, 
260 b. 255 Jfr. note 7 under året 1716, og note 56 året 1745. 256 Resen p. 5 og Boe
sen p. 132. 257 Vægten angives til 10 skippd. 6 lispd. 8 pd., jfr. note 20 B og C. 258 LA. 
Sjællands bispearkiv: Indkomne sager. Lynge-Kronborg hrd. 1738—60. Læg: Helsingør. 
I øvrigt jfr. Boesen p. 133. 259 LA. Kirkeinspektionens arkiv. 1740—41 rgsk. over 
den største klokkes istandsættelse. 260 Kgl. Bibl. NyKglSaml. Langebeks excerpter 
nr. 41. 261 Jfr. Boesen p. 132 f. og note 20 B og C. 262 Alt ifølge fotografi fra 1882. 
263 Jfr. Uldall p. 305. 264 Ifølge abbedlisten for det omtalte kloster var navnet Jean 
van der Cauwerburch (abbed 1490—† 1517), eller som i pavebrevet 9. juli 1490 Jean 
Cauwerberg (A. van Lokeren: Chartes et documents de l’abbaye de Saint Pierre au 
mont Blandin a Gand depuis sa fondation jusqu’a sa suppression, Gand 1871, 2. bd. p. 
LVII og p. 298). Vedr. formen burch — berg, se Uldall p. 304 note 2. 265 Oversættel
sen stort set taget efter E. Gribsø, i ÅrbFrborg 1934, p. 81, der ligesom Jørgen Olrik 
(indberetn.) og Henningsen (p. 159) med rette mener, at det på klokken omtalte abbedi 
må være St. Peters på »Mont Blandin« i Gent og ikke, som af Uldall p. 302 ff. antaget, 
benediktinernonnernes i Mons; (jfr. E. Michel: Abbayes et Monasteres de Belgique, 
Bruxelles et Paris 1923, p. 149, hvoraf fremgår, at Monsabbediet var viet til »Waudru« 
el. Waldedrudis, der har en kirkemodel som attribut). 266 Jfr. klosterets våben (gen
givet som titelvignet i ovennævnte bog af van Lokeren), hvor skjoldholderne er to tra
ner, der står på et skriftbånd med: »pour bien«. 26 7 Jfr. ovennævnte titelvignet. Våb
net er gengivet hos Uldall p. 304 fig. 365 og her omtalt som abbediet Mons’ våben, dog 
uden kildeangivelse. 268 Jfr. van Lokeren II, p. LXXI ff. 269 »Ydermere udgift 
findes derom i borgmester Frantz skrivers regnskab« (note 7 ovfr.). 270 KancBrevb. 
nævnte dato. Det må dog samtidig nævnes, at der ifølge Øresundstoldrgsk. for dette 
år (RA. 1579, fol. 913), i Helsingør fortoldedes en hel del klokker stammende fra Neder
landene, der herefter sendtes videre til København. Herimellem var 17 klokker, som 
ifølge kgl. ordre til rentemesteren videresendtes til København. 271 Jfr. Albert Olsen 
i Holland-Danmark I, 1945, p. 160 f. 272 1584: Vægterklokken i tårnet (note 7 ovfr.). 
273 Brev af 1. sept. 1881 i kirkens arkiv. 274 Helsingør II, 88 f. med fig. 275 Årsb.
IV, tillæg p. 5. 276 Helsingør I, 54. — H. Henningsen har venligst gjort opmærksom 
på dette kildested. 277 Jfr. II. Henningsen, i Handels- og Søfartsmuseets på Kron
borg, Årbog 1960, p. 1 . 278 Af Tikøb kirkes rgsk. fremgår ikke som anført af Hen
ningsen S. Olai p. 162, at denne klokke er identisk med den 1726 omstøbte. 279 Om
trent i lighed med f.eks. Steppings (DK. SJyll. p. 346*). 280 Jfr. DK. SJyll. sagregi
ster. 281 I LundPortr IX p. 24—28 findes alle malerierne behandlet og de latinske 
indskrifter gengivet. Alle portrætter er reproducerede i K. Th. Toftes afsnit om præ
sterne i Henningsen: S. Olai. 282 I Nationalmuseets eksemplar af LundPortr. er i 
marginen tilskrevet vistnok med Olriks hånd »-op tvivlsomt«. 283 1 Kregme kirke, 
Strø herred har G. A. Schumacher opsat en versificeret mindetavle over sin hustru og 
hendes familie, samt over sig selv. 283a Se Chr. Elling: Thranerne. En jysk Kunstner- 
slægt i det 18. Aarh. Tilskueren 1934, p. 233 ff. 284 Jfr. Helsingør II, 136 med afbild
ning p. 136, og Henningsen: S. Olai p. 137. 285 Om »åbenbar skrifte«, se L. Koch i 
KirkehistSaml. 5. rk. I, 380 ff. 286 Vistnok ej heller i Laurits Pedersens optegnelser 
i byarkivet. 287 Helsingør byhistoriske arkiv. Lauritz Pedersens saml.

288 Chr. Axel Jensen, i Fra Arkiv og Museum III, 160 ff. jfr. samme, i Tilskueren, I, 
1932, p. 364 ff. 289 Om gavebrevet og dets datering, se Chr. Axel Jensen, i Fra Arkiv 
og Museum p. 162, jfr. Årsb. III, tillæg p. 46 f. 290 Skrifttavlen afsluttes forneden af 
en lille buetunge, hvorpå har siddet et nu forsvundet ornament (løve eller diademhoved?).
— På hermeskafterne er indridset bomærker; det kan ikke afgøres, om de er primære. 
291 Inv. nr. D 8955.    292 Sml. især våbnerne, topgavlen og dens ornament. 293 V.
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Thorlacius-Ussing, i Holland Danmark II, 1945, p. 84, identificerer Robert Midow med 
den stenhuggersvend Robert, som i 1570 i Königsberg sammen med en anden svend 
opstillede Cornelis Floris’ store vægmonument over Christian III.s svoger, hertug Al
brecht. 294 Jfr. Henningsen: S. Olai p. 96. 295 Afbildet i Helsingør I, 237, og af 
K. Th. Tofte i Henningsen S. Olai, p. 215, samt med gengivelse og oversættelse af den 
fulde tekst. Endvidere i Erik Pontoppidan: Marmora Danica I, 1739, p. 130 f. 296 Om 
bomærke og familieforhold, se PersHist T 13. rk. VI, 143 ff., jfr. LundPortr IX, 19, dog 
med fejl i personaliabestemmelsen. — Henningsen: S. Olai p. 116. 297 Efter Frederik 
Leiels død 1601 og før sønnen Frederiks 1606. 298 Om familien Leiel, se PersHist T 
13. rk. VI, 143 ff. Indskrift og beskrivelse (delvis fejlagtig) gengivet i Lund Portr IX, 22, 
jfr. Henningsen: S. Olai p. 113 ff. 299 Hans Wåhlin: Landskrona forna kyrka och 
dess minnesmärken, Malmö 1939, p. 68 ff. 300 Sml. især fig. 17—18, i Monica Rydbeck: 
Renässansskulptur i Skåne, Lund 1950. 301 Jfr. Monica Rydbeck p. 53 og Gregor 
Paulsson: Skånes dekorative Konst, Stockholm 1915, p. 160. 302 Laurits Pedersen: 
Det ærbare og velagtede Snedkerlaug i Helsingør ... p. 10. 303 Samme indskrift fin
des på familiens gård i Stengade nr. 74, fra begyndelsen af 1500’rne. 304 På maleriet 
afbildes ikke de ti børn af Leiel og Kirstine Jensdatter, som døde i pesten 1581. Et af 
Hans Christensen Sthen forfattet trøsteskrift for alle kristne forældre, 1581, blev til
egnet Fr. Leiel og hustru (jfr. K. Th. Tofte i Henningsen S. Olai p. 233). 305 Jfr. Peter 
Grove, i ÅrbFrborg 1955, p. 59 ff. og LundPortr IX, 20 ff. og Henningsen S. Olai p.
116 ff. 306 LA. Helsingør skifteprotokol p. 150. 307 Indskriften gengivet af H. Fr. 
Rordam, i KirkehistSaml. 3. rk. IV, 372 efter manuskript i Kgl. Bibl. NyKglSaml. 
647, 4° (jfr. note 20 B). Hos Rørdam er endvidere trykt Rhods egenhændige selvbio
grafi, manuskript i Kgl. Bibl. NyKglSaml. 1977 b, 4°. 308 Epitafiet er af Chr. Axel 
Jensen (Helsingør I, 242) tilskrevet den i Helsingør snedkerlav 1650 optagne billedskæ
rer Hans Andersen From, af hvem man imidlertid intet arbejde kender, men om hvem 
det vides, at han har stået i lære hos Maribo-mesteren Hans Werner (Laurits Pedersen: 
Det ærbare og velagtede snedker ... p. 21 og Tillæg viii-ix), hvis manér epitafiet kan 
minde om. — Hans Andersen From døde 1655, og mellem trævarerne i hans bo fandtes 
bl.a. 10 små tavler á 8 sk. og fem træ udhugne billeder á l4/2 mk. (LA. Helsingør skifte
protokol 1655—57, p. 744, 16. nov. 1655). 309 Jfr. LundPortr IX, 23. 310 Jfr. G. 
Garde: Danske silkebroderede Lærredsduge, 1961, p. 338 og 147. 311 Jfr. epitaf nr. 1, 
samt Rørdam ovf. cit. p. 372 ff. 312 Efter den første kones død 1665 (jfr. p. 234) og 
før Melvins død 1671. 313 Melvin døde i april 1671, og hustruen ægtede herefter en 
vinhandler Helmer Dirichsen i Kbh. 314 Neuhaus tilbød 1742 (note 36) at vedlige
holde Melvins epitaf mod selv at få hans gravsted. Desuden ville han have lov at sætte 
sit navn under epitafiet. Dette tilstodes, men navnet må senere være blevet overmalet.
315 Nemlig efter 1660, da han ifølge indskriften blev rådmand og før dødsåret 1668.
316 Efternavnet nyere opmalet. 317 Indskriften suppleret efter Ørslefs manuskript 
1738 (note 20 B), jfr. LundPortr IX, 18 f. (dog med fejllæsninger). 318 Hun døde 24. 
april 1688. 319 LundPortr IX, 18. 320 LundPortr IX, 17 f. 321 Våbenskjoldenes 
farver er: hvid okse på rød grund, hvidt lam på blå og med hvid og rød roset over hjel
men samt blå musling med rødt skjold og gyldent hjerte. 322 Gengivet i Pontoppidan: 
Marmora Danica I, 1739, p. 131. 323 Jfr. Laurits Thura: Hans Rostgaards Liiv og 
Levnet. 1726, delvis gengivet af Ludvig Krabbe, i ÅrbFrborg 1916, p. 63 ff. 324 Rost
gaards 3. hustru Dorrethe Rode, enke efter kgl. fyrforvalter Peder Jensen Grove (sml. 
p. 240), som han ægtede 1674, og som døde i barselseng i Kbh. 1677, blev nedsat i den 
tilhørende begravelse, men nævntes eller afbildedes ikke på det da fuldt færdige epitaf. 
325 Jfr. det stukne portræt af Hans Rostgaard, tilskrevet Andr. Reinhardt (Chr. Bruun: 
Frederik Rostgaards Liv og Levnet, 1870, p. 397) i Laur. Thuras ovenomtalte bog fra 
1726. 326 I flere detaljer kan maleriet (afbildet bl.a. i Danmarks Malerkunst, 1937, 
p. 65) minde om det til Heinrich Dittmers tilskrevne epitafiemaleri nr. 6 i Køge kirke 
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(DK. Kbh. Amt I, 230), for borgmester C. C. Schøller. 327 Fordi Rostgaard havde 
dette lejersted og epitaf i kirken, skænkede han 12. okt. 1685 200 rdl., hvis renter skulle 
gå til kirkens reparation (note 36), jfr. HofmFund. VII, 61 f. 328 C. A. Jensen for
modede, at der var tale om rådmand Hans Fynbos og Mette Jensdatters sten; men 
disse havde såvidt vides ikke forbindelse med Rosenvingerne. 329 LA. Kirkeinspek- 
tionsarkivet. Helsingør S. Olai Kirkes Begravelsesbog 1745—1809. Underretninger om 
... Begravelsessteder ... som jeg Daniel Valentin Neuhauss daværende kirkeværge 
udi Aar 1745 med den tillige værende Klokker Sr. Niels Schyth haver efterset og be
funden, med senere tilføjelser. 330 Nær beslægtet med stenen over sognepræst Søfren 
Christensen, † 1654, i Lyderslev (DK. Præstø p. 445). 331 RA. DaKanc. Indlæg til 
registre og tegneiser samt henlagte sager. Erklæring på kongens brev af borgmestre og 
råd. 1632. 332 Danmarks Adels Aarbog 1955, II, 19 f. 333 Brev fra Burman Becker 
den 6. sept. 1856 i NM.s arkiv. 334 Resen p. 4. 335 1838 sænkedes stenen i gulvet 
foran alteret jfr. note 53. 336 Peder Christensen var Hans Rostgaards svigerfader. Sml. 
epitaf nr. 9, p. 248 med note 323. 337 Note 60, under året 1672. Hans enke Dorete 
Jørgensdatter blev gift anden gang med rådmand Ivar Bollesen († 1680) sml. †sten nr. 
18, mellem 1664 og 67. Sidstnævnte år døde hun. 338 Hun var gift med handelsmand 
Berent Pedersen. 339 Ivar Bollesen var gift med Dorete Jørgensdatter, enke efter 
Hans Niemand, se †sten nr. 12. 340 Margrete Iversdatter var datter af borgmester i 
København Iver Povelsen Munk. S. H. Finne-Grønn: Iver Nielsen Hirschholm, i Pers- 
Hist T 5. rk. I, 167. 341 Note 59 p. 77. 342 LA. Helsingør almindelig hospitals arkiv: 
Helsingør hospitals fundation 1573—1731 og S. Olai og latinskolens reglement ang. ret
tigheder ved begravelser og brudevielser. 343 Helsingør II, 272 b. 344 Heri står, at 
H. C. S. lagde stenen sept. 1580. 345 L. Koch: Gudstjenesten i den danske kirke, i 
KirkehistSaml. 5. rk. I, 697. 346 Note 36, 18. nov. 1685. 347 Jacob Hansens søn, 
Friedrich Hansen de Liliendahl blev adlet 1748, men hans våbentegn findes ikke på skjol
dene. 348 Chr. Elling: Bordeaux, 1958, p. 23 ff. 349 PersHist T 9. rk. V, 175 fî. Al
bert Fabritius: Genealogiske Genvordigheder for 100 Aar siden. 350 Note 36, 5. nov. 
1728. 351 Note 36, 16. juli 1748 og 17. febr. 1752. 352 Kgl. Bibi. Ny Kgl. Saml. 695b, 
4°. Captain Arnholtz: Helsingørs Beskrivelse i det 17. og 18. Aarhundrede. 353 Jfr. 
HofmFund. VII, 61. 354 Von Eichler muligvis familie eller anden mand? 355 Note 
51, 20. juni 1776. 356 I manuskriptet fejlagtigt 1657. 357 Ifølge Begravelsesbogen 
(note 329) blev sognepræst Bastholms »kæreste« 1777 begravet i Willum Mortensens 
murede begravelse. 358 I. Smith: Tolder Jonas Heinnemark og hans Arvinger, i Pers
Hist T 11. rk. V, 207, 212. 359 PersHist T 2. rk. V, 174. 360 Note 36, 7. febr. 1725. 
361 Jfr. Chr. Bruun: Frederik Rostgaards Liv og Levnet, 1870. Sml. også note 327. Stam
tavle p. 554, våben og mærke ved adling 1702, p. 95 f. 362 Note 36, 1732. 363 Her 
som i det følgende citeret efter Boesen p. 113 fî. Beskrivelsen suppleret fra Rosendahl 
(note 20 C). 364 I dansk folkemindesamling findes en optegnelse om, at der i søndre 
sidegang i en kiste, nok 300 år gammel, lå en kvinde begravet med sit lille barn ved 
siden af en patteflaske, »hvor kun mælken er blevet brun«.
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Fig. 1. S. Marie. Klosteranlæget, set fra S. Olai tårn.

HELSINGØR S. MARIE KIRKE

KARMELITTERKLOSTERKIRKEN*

D
et til Vor Frue viede karmelitterkloster1 grundlagdes ifølge en af Christiern Pedersen 

overleveret, vistnok pålidelig efterretning 14302; heri oplyses tillige, at kong Erik af 
Pommern var klosterets stifter (sml. kalkmalet indskrift: Ericus VII over døren mellem 
kirke og sakristi). Et pavebrev af 16. oktober 1431 stadfæstede klosterets grundlæggelse 
på det af Danmarks konge skænkede jordstykke (i byens nordøstlige del); samtidig fik 
klosteret tildelt alle ordenens privilegier, og der tales om opførelse af bl. a. kirke med 
klokketårn og klokke3. Forholdene i den ældste tid er imidlertid kun lidet kendt4, men 
byggeriet kan i al fald ikke have været afsluttet, da klosteret brændte søndagen før 
palmesøndag 1450. Allerede pinsedag den 24. maj samme år udstedte Christiern I. et 
brev, hvori det siges, at det kloster, som karmelitterne har påbegyndt, »nu vp ær brænd 
j grunden for them ... ok the ey swadan (sådan) bygning kunne fuldkomme« uden gode 
menneskers hjælp, trøst og almisse5. Ud fra arkæologiske forhold må man slutte, at 
hvidebrødrene modtog rigelig støtte, for byggeriet på klosteret og især på deres kirke er 
kommet meget hurtigt i gang efter branden.

Slutningen af 1400’rne og begyndelsen af 1500’rne blev en blomstringstid for klosteret,

* Korrekturnote. Om senere tilkomne oplysninger vedrørende kirkens forhold før 1576, 
herunder nedrivning af søndre korsgang, se forud for note 1.

L.L.1961
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der fik så mægtige velyndere som de to lensmænd på Krogen, Johan Oxe, dronning 
Dorotheas hofmester, og Poul Laxmand, rigshofmesteren. 1482 havde Niels Christiernsen, 
prior provincialis, og broder Godekæ (Godekyn), prior localis (se den kalkmalede indskrift 
på korets østvæg, p. 342) på klosterets vegne forpligtet sig til daglige gudstjenester for 
Laxmand og derfor modtaget fuld værd og betaling6, og atter 1493 forpligtede munkene 
sig til at holde daglige messer for ham og hans slægt; herfor havde han skænket 900 mark 
lybsk i danske penninge, for hvilke »wort closther kirke oc omgong worde opbigth meth 
mere gode falcs hielp«7. Helsingørborgmesteren Peder Hansen (Lilliefeld) og hustru Anna 
Baden, hvis våben træffes side om side med de laxmandske i kapitelsalen, må også have 
hørt hjemme blandt de mere fremtrædende velgørere. Det samme gælder Hans Pothorst, 
kongens admiral og Grønlands opdager, som i perioden 1480—90 lod kalkmalerierne i 
søndre sideskib bekoste (sml. p. 346).

Klosteret, som indtil 1472 havde været underlagt den sachsiske ordensprovincial, blev 
senere sæde for ordenens danske prior provincialis. Navnlig under dr. Anders Christiern
sen, der fra 1507 nævnes som prior og fra 1514 som provincialprior, fik stiftelsen en 
fremtrædende position. 1516 oprettedes et særligt, uden for klosteret liggende hospital 
for fattige, syge og udenlandske søfolk. Ved åbent brev af 3. august 1517 tilsagde kong 
Ghristiern II. karmelitterklosteret i Helsingør S. Jørgens kapel og gård uden for Køben
havn, når dr. Peder Albrechtsen, der havde Jørgensgården i forlening, var død. Heri 
skulle (under Povl Helgesens ledelse) oprettes et kollegium, som klosterbrødrene kunne 
studere i8. Kort efter bestemtes det, at kollegiet skulle være i klosterets gård i S. Peder- 
stræde i København, og der gaves udførlige bestemmelser for messer og forsorg i S. Jør
gens kapel og gård. Endelig skulle klosteret holde en doktor eller »baccalaureum theolo- 
gie« på universitetet9. 1522 fortørnedes kongen over en prædiken af Povl Helgesen og 
fratog karmelitterne Jørgensgården.

1530, den 19. juli afhændede karmelitterne deres tegllade til Sander Leiel10. Et leje
brev på en grund vest for og op til klosterets kirkegård, udstedt 20. september 1537 af 
prior Anders Christiernsen, tyder på, at klosteret endnu eksisterede ved denne tid11, men 
ved kongebrev af 10. maj 1541 blev det overdraget Helsingørs hospital tillige med de 
jorder, som lå til de ledige altre i S. Olai kirke samt de bortforlenede, efterhånden som 
disse blev ledige ved indehavernes død12.

I årene derefter stod kirken øde (sml. nedenfor), og et kongebrev af 29. november 1573 
overlod hospitalet den til nedbrydning, så at materialerne kunne anvendes til bygning 
og forbedring af hospitalet, der ikke havde plads til alle de fattige, som efter den nye 
fundats kunne underholdes i hospitalet13. Allerede 19. december 157614 bestemte Frederik 
II. dog, at Vor Frue kirke, »som havde stået øde siden den papistiske handel i religionen 
blev afskaffet«, skulle repareres og bruges til gudstjeneste på tysk15. Den 9. oktober 1577 
begyndte man »udi Guds navn ... at lade oprødde udi den tyske kirke og udrødde halm
dus og anden urenlighed« — ialt 371 vognlæs, som blev kørt ud pa Sanden16. Herefter 
istandsattes kirken på gulv, vinduer, stole etc.16, så at gudstjenesten kunne påbegyndes17. 
1586 befaledes det, at den ved tyske kirke liggende urtehave og kirkegård samt omgangen 
ved kirken herefter skulle tilhøre denne og gøres så nyttige for den som muligt18. 6. fe
bruar 1589 sluttedes der kontrakt om et tårn med spir og kirketagets ombygning (p. 330).

Præsten, der kaldtes af kongen, skulle ifølge kaldsbrevet19 forrette tjeneste hver søndag 
formiddag i den tyske kirke og tillige — efter Kronborg slotskirkes fuldendelse (1582) — 
holde en prædiken dèr en [eller anden] dag i ugen samt froprædiken hver søndag, alt 
»inn unnser deutscher Sprachen thuen«. Forholdet til den danske sognekirke voldte fra 
begyndelsen vanskeligheder. Et kongebrev af 4. juni 1592 fastslog, at den tyske præst 
intet havde at gøre med byens bosiddende folk eller slottets daglige tjenere20, hvilket blev 
indskærpet 161921. 1642 ændredes det til, at tyske borgere — mod at yde den danske 
præst fuld betaling — måtte lade sig betjene af den tyske22; dette og tidligere breve be
kræftedes 1645, 1670, 1700 og 173219. 174023 ligestilledes den tyske præst i Helsingør

1 9 *
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med den tyske i København24; desuden bestemtes det, at Øresunds toldbetjente og 
Kronborgs betjente skulle høre til den tyske kirke, og at tyskerne på Hammermøllen 
skulle overgå til den tyske menighed, når præsten i Tikøb gik af25 og endelig, at der af 
hensyn til danske menighedsmedlemmer (toldkammeret og tyske familiers tjenestefolk) 
skulle holdes dansk gudstjeneste hver søn- og helligdags eftermiddag af en dertil ansat 
kapellan; på grund af kommunionen gav kongen tilladelse til indførelse af dansk sprog 
ved hver fjerde fredagsgudstjeneste.

Ved kongebrev af 21. august 178226 deltes sognet mellem S. Olai (sml. p. 40) og S. Marie 
kirker. Til den sidste hørte Kronborg slot, Marienlyst og Øresunds toldkammer, alle med 
tilhørende »betjentere«, garnisonen i Helsingør, alle tyske (undtagen dem, der var kom
met for længe siden, og efter giftermål var indlemmet i den danske menighed) samt 
endelig »de, som bringes døde i land« fra forbipasserende skibe. — Den gejstlige betjening 
af hospitalet overgik 1804 til Marie kirkes sognepræst. Ved reskript af 1. september 1819 
oprettedes et særligt S. Marie sogn, som foruden Kronborgs fæstning, Marienlyst og byens 
garnison omfattede den nordøstlige del af byen. Sognepræsten var herefter kun forpligtet 
til at prædike på tysk hver fjerde søndag, og ved kongelig resolution af 20. juli 1851 faldt 
også denne tyske gudstjeneste bort27.

Af kirkens middelalderlige altre kendes foruden det til Vor Frue viede højalter nogle 
få sidealtre: Hellig Trefoldigheds alter, stiftet af Johan Oxe til Tordsø, som 4. maj 1488 
fik bevilget aflad for dem, der på en bestemt dag besøgte dette28, et S. Nicolai alter, som 
nævnes 149229, og endelig »det alter, som står næst for Hellig-Trefoldigheds alteret, næst 
prædikestolen«, omtalt 1493, sandsynligvis viet Guds legeme30. Sml. †sidealterborde p. 353.

Ved Kronborgs bombardement 30. marts 1801 blev tag og hvælv på søndre side af 
kirken sønderslået af en engelsk brandkugle31 (sml. S. Olai kirke p. 110); den beordredes 
året efter ophængt i kirken32, hvorfra den senere er fjernet. 1808 befalede magistraten, 
at kirken skulle rømmes til fourage magasin; i den anledning blev mange ting overdækket, 
men allerede samme år fjernedes fouragen, så kirken kunne rengøres og tages i brug 
på ny31. Vedrørende sagn og tradition om Dyvekes gravsten, se under †begravelser.

Nationalmuseet modtog 1907 en mønt, en tournois, fra Ludvig IX. den Helliges tid 
(o. 1250), som angaves at stamme fra udgravningen i S. Marie kloster. En del andre, 
meget yngre mønter, mange salveglas, potteskår, krukker og kakler m. m. fra kirkens og 
klostrets restaurering er udstillet i skabe i vestfløjens øvre etage, i den såkaldte konestue33.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD

S. Marie kirke, som danner sydfløjen i karmelitterordenens firlængede kloster
kompleks, er beliggende nord for S. Olai, i den skævt trapezformede karré, der 
omgives af Hestemøllestræde mod syd, S. Annagade mod vest, Kongensgade 
mod nord og Havnegade mod øst, jfr. kortet over Helsingør, p. 50 og karré
planen p. 299. Den nuværende Kongensgade angav byens grænse mod nord 
og vest i den sene middelalder, da kirken blev bygget. Klosterområdets åbne 
karakter, der præges af haver, er delvis bevaret34.

1586 overdrog eller bekræftede Frederik II. den tyske kirkes ejendomsret 
til den urtehave, kirkegård og omgang, som lå ved kirken18. Disse tre områder, 
som i lyset af den senere situation tør identificeres med arealet syd for kirken, 
pladsen mellem klosteret og S. Annagade samt klostergården, har udgjort de 
jorder, der tilhørte kirken, og alle er i tidens løb, ind til begyndelsen af forrige 
århundrede, blevet benyttet til begravelser. Den ældste kirkegård lå på det 
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Fig. 2. S. Marie kirke. Fra udgravningerne i klostergården under H. B. Storcks restaureringsarbejder
1900—07. Fotografi i Nationalmuseet.

areal vest for klosteret, der i kilderne som regel kaldes fraterhaven eller (tyske) 
kirkegård. Den yngre kirkegård, som ifølge traditionen blev anlagt i 1640’rne, 
lå syd for kirken, ved Hestemøllestræde, og benævntes almindeligvis S. Johan
nes’ kirkegård. Flere oplysninger tyder imidlertid på, at der adskillige år tid
ligere end hidtil antaget, har været foretaget begravelser ved kirkens sydside. 
Herudover har der allerede i klostertiden, ligesom senere i kompleksets år- 
hundredlange periode som Helsingørs almindelige hospital, været jordet ud
valgte personer i buegangene og gården, gerne kaldet fratergården (Frater
hof)36. Ifølge traditionen er Dyveke begravet i klostergangens nordvestlige 
hjørne, jfr. †begravelse. Næsten alle sten og andre spor efter disse begravelser i 
gård og gange fjernedes ved bygningernes restaurering 1900—0737.

Ved reformationen blev S. Marie kirke lukket (jfr. p. 291), og efter Christian 
III.s gavebrev af 10. maj 154138 anvendtes klosterlængerne til hospital; i år
hundredets slutning blev latinskolen installeret i vestfløjen39. I analogi med de 
senere forhold er det ikke utænkeligt, at munkenes kirkegård allerede i hospi
talets eller Helliggesthusets40 første periode har tjent som begravelsesplads.

Nogle holdepunkter til bestemmelse af klosterkirkegårdens beliggenhed og
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udstrækning fremgår af oplysninger om den grund på hjørnet af S. Annagade 
og Hestemøllestræde, hvor Karmelitterhuset idag står; med støtte i de efter- 
reformatoriske forhold ses munkenes gravplads uden for bygningskomplekset 
at have ligget mellem vestfløjen og S. Annagade, mens de øvrige arealer om
kring klosteret antagelig har henligget som haver. Kirkegården nævnes (første 
gang) i Johan Oxes fundationsbrev på et alter i det af ham opførte kapel ved 
S. Olai (jfr. p. 63 ff.), hvori bl.a. opregnes et hjørnehus beliggende »sønden op 
til klosterets kirkegård«41. Karmelitternes hospital, der rejstes 1516 og er be
varet som det østligste afsnit af Helsingørs gamle fattiggård, nu Nordsjællands 
Centralbibliotek, opførtes på en grund, som i byggetilladelsen stedfæstes syd 
for klosterets kirkegård42. Karmelitterhuset købtes umiddelbart efter reforma
tionen af rådmand Asgud Mikkelsen, der 154843 indrettede en hestemølle på 
grunden og benyttede kirkegården til at køre ind og ud på; to år efter solgte 
han huset til Herluf Trolle. Inden Peder Brahe til Krogholm 1587 erhvervede 
ejendommen af byen, var der foretaget ændringer og udvidelser, samtidig be
skrives bygningernes tilstand som dårlig; efter overtagelsen istandsatte Brahe 
huset og tilføjede i alt fald fløjen mod S. Annagade. I det bevarede skøde fra 
1587 angives udførligt grundens udstrækning, der ses at svare til det areal, som 
i dag begrænses af de to nævnte gader og på nord- og østsiderne af den ved
H. B. Storcks ombygning i begyndelsen af dette århundrede opførte hegnsmur 
af tegl. Til trods for de ensartede udtryk, syd for klosterets kirkegård, hvormed 
beliggenheden angives, kan det ikke betragtes som givet, at Karmelitterhusets 
uregelmæssigt rektangulære hjørnegrund er identisk med den ejendom, som 
nævnes i Johan Oxes gavebrev 1483; men det fremgår af begge kildesteder, at 
kirkegården lå nord for hospitalsbygningen, d.v.s. vest for klosteret, og at den 
ikke i begyndelsen af det 16. århundrede, og således næppe på noget tidspunkt, 
mod syd har strakt sig helt ud til det nuværende Hestemøllestræde. Man har 
antaget44, at nedre del af nordmuren i den vestre part af den gamle fattiggårds 
sydfløj, der er muret i forbandt med den ældste hospitalsbygning, skulle være 
et levn af den katolske kirkegårds hegnsmur; denne mulighed kan vel ikke 
udelukkes, men forekommer lidet sandsynlig.

Mod vest har kirkegården gået hen imod S. Annagade, hvor klosterets prior 
1537 til bebyggelse solgte en grund vest for kirkegårdsmuren og nord for kirke
risten »ved Asgud« (d. e. ved Asgud Mikkelsens hus)45. En række boder langs 
S. Annagade, der tillige med en mur i fortsættelse af husenes østside ud for 
kirkegårdens nordlige del figurerer på det af Laurits Pedersen fremdragne kort 
fra 1697—9846, og tegnes af Christopher Lønborg 180347, lukkede indtil 1933 
arealets vestside (jfr. fig. 4). Nogle af disse huse har udnyttet kirkegårdsmuren 
som bagside; således repareredes og forhøjedes en strækning af muren 1701 og 
blev forsynet med tagsten, efter at et hus var faldet sammen15. Det fremgår 



S .  M A R I E  K I R K E 295

Fig. 3. S. Marie kirkes vestgavl og den sydlige del af klosterets vestfløj set fra S. Annagade før H. B. 
Storcks restaurering af komplekset. Fotografi i Kgl. Biblioteks billedsamling.

af en beskrivelse 174348 og af L. Boesens bog 1757 (p. 140), at en teglstensmur 
på næsten alle steder hegnede kirkegården, og som det ses ovenfor af hændelsen 
1701 og fremgår andre steder49, har muren været afdækket med tagsten. Denne 
mur blev 1782 udbedret eller ommuret under anvendelse af sten fra det to år 
forud nedrevne kirketårn15; hen imod århundredets slutning, da bykirkegår
dene stod foran nedlægning og omdannelse til pladser og haveanlæg samtidig 
med, at forskellig aktivitet udfoldede sig for at gøre Nye Kirkegård ved Nygade 
tjenlig til almindelig begravelsesplads for byen, hedder det i en udtalelse fra 
S. Maries sognepræst50, at fraterhaven behøves såre lidet, og at kirken ikke bør 
betale dens indhegning. I begyndelsen af 1800’rne fremkom, i samme periode 
som begravelserne blev indstillet, ønsker om at skaffe kirkegården en bredere 
åbning ud til S. Annagade, hvorved bl.a. kirkens monumentale vestgavl bedre 
ville gøre sig gældende i bybilledet. I fortsættelse heraf approberede stiftet 
182451 købet af to grunde umiddelbart nord for Karmelitterhuset, hvor der 
året efter blev opsat otte murede piller med stakitværk31.

Mod nord har kirkegården strakt sig til den mur, der nævnes i beskrivelsen 
fra 174348, og som i beliggenhed svarer til den lave, mønstermurede teglmur, 
der i fortsættelse af klosterets nordfløj i dag danner skel mellem anlægget vest
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for klosteret og præstegårdens have; den nuværende mur opførtes 190552, sam
tidig med H. B. Storcks istandsættelse af hele komplekset.

(S.) Johannes’ eller Hans’ gravplads, der befandt sig mellem kirkebygningen 
og Hestemøllestræde, indrettedes før midten af 1600’rne, sandsynligvis på det 
areal, der allerede 1586 benævnes urtegården ved tyske kirke53. Boesen (1757, 
p. 140) beretter, at urtegården kaldes »Sanct Hanses af vildfarelse. Den er 
ikkun 100 år gammel, og den første, som herpå blev begraven, hedte Hans 
Mogensen, hvoraf den har sit navn«54. Denne gravplads fandt megen anvendelse 
under pesten 165455. Det fremgår af gravstedsfortegnelserne35 fra 1700-tallet, 
og det er forklarligt ud fra beliggenheden ved kirkens sydside, at denne kirke
gård i almindelighed blev foretrukket frem for den vest for klosteret.

1640 blev der indsamlet midler til rejsning af den »nye kirkegårds kirkemur«; 
blandt andre bidrog Caspar Fincke med en våning, han havde i smedelauget56, 
og i årene derefter modtog Anders murmester og Jan Dressen, snedker, betaling 
for henholdsvis mur og stakitværk15. Muren udbedredes 1661, og atter 1698, 
da også stakittet blev udskiftet15. I de tidligere nævnte beskrivelser fra midten 
af 1700-tallet siges S. Johannes’ urtegård at være hegnet med stakitværk for 
enden, mellem tårnet (i virkeligheden kirkens vestgavl, jfr. p. 330) og lågen 
ved fattighuset (i Hestemøllestræde); desuden var der en ringmur af teglsten, 
og overalt var der prydet med skønne lindetræer, som gav en dejlig skygge og 
spadseregang om sommeren. Efter kirketårnets nedrivning (jfr. p. 332) blev 
en del mursten anvendt til udbedring eller ombygning af muren ud til Kirke
stræde, og i anledning af dette arbejde nævnes kugler, gesimser og dæksten til 
murens piller57. 1814 blev muren repareret og dens tagsten udskiftet31.

Ved brandtaksation 176158 beskrives kirkegårdenes indhegning som en godt 
i½m høj og ca. 130 m lang mur, foruden 35 fag malet stakit.

Den ovenfor p. 294 anførte omtale 1537 af kirkeristen ved Asgud (Mikkelsen) 
er det ældste, bevarede vidnesbyrd om en af kirkegårdens indgange, jfr. fig. 4. 
Da S. Marie efter sin 40 års forfaldstid i 1570’erne istandsattes som kirke, ud
førtes samtidig for 64½ mark »to nye riste og deres behov«16. I Per Brahes skøde
1587 anføres den søndre kirkerist (mod Hestemøllestræde) og den vestre mod 
Sudergaden59. Under anvendelse af en ny egekarm blev en rist forhøjet 159116; 
det er sikkert den vestre rist, der atter er identisk med risten ved Asgud, som 
her omtales, og forhøjelsen skal utvivlsomt ses i sammenhæng med den hævning 
af terrænet og nybrolægning af flere af Helsingørs gader, som fandt sted i disse 
år60. 1599 købtes træ til rist ved B. Fredrichs hestemølle16; i denne regnskabs
post foreligger muligvis en omtale af fraterhavens senere veldokumenterede, 
nordlige indgang fra S. Annagade. Kirkeristene udbedredes 1619 og 166915.

Kirkegårdsområdet havde i 1600-tallet og i senere århundreder to indgange 
fra S. Annagade og en fra Hestemøllestræde, hvoraf i alle tilfælde de to har
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afløst ældre riste; desuden eksisterede en port mellem fraterhaven og præste
gårdens have, døre i kirkens sydmur ud til urtegården (jfr. p. 324) og utvivl
somt var der herfra i det omtalte stakit en låge til passagen mellem portalen i 
Hestemøllestræde og kirkens vestgavl.

Den nordlige af de to indgange i S. Annagade, der i beskrivelsen fra 174348 
kaldes den vestre hovedport og ved sin beliggenhed synes at stå i relation til 
klosterets oprindelige indgang i kompleksets nordvestre hjørne, blev 1698 ud
formet som en muret portal, der over gennemkørslen bar en indskrift, hvoraf 
det fremgik, at porten var rejst »for adskillige folks frivillige gaver«15. Gennem 
omtale af reparationsarbejder 1803 og 181431 fremgår, at portalen, der ikke eksi
sterer mere, indeholdt gennemkørsel og låge og var udstyret med gesims, for
modentlig under tagskægget.

Den søndre indgang i S. Annagade, der lå ud for kirkens vestgavl og i dag er 
afløst af den brede, brolagte forplads i fortsættelse af Sudergade, fastholdt 
placeringen af den ovenfor nævnte, vestre rist. Denne kirkerist blev tilkastet 
170715. På Christopher Lønborgs bykort 180361 tegnes indgangen som en gen
nemkørsel i eller ved det hus, der ligger op til nordgavlen af fattiggårdens vest
fløj; at dømme efter kortet var gennemkørslen i hegnsmurens flugt, d.v.s. på 
husets østside, suppleret med en portal. Da der ikke er grund til at tvivle om, 
at den samme eller en lignende udformning fandtes et par menneskealdre tid
ligere, tør denne indgang vel identificeres med den af L. Boesen (1757, p. 140) 
omtalte Mørkeport. I sammenhæng med kirkegårdsområdets ovenfor nævnte 
omdannelse i 1820’rne opstod ønsker om en ny port, der kunne yde en »passende 
og pyntelig indkørsel til kirken«62. Resultatet blev, at man i det hegn af otte 
piller med stakitværk imellem, der 1825 rejstes ud til S. Annagade, indsatte en 
simpel stakitport. 1841 blev porten repareret på den måde, som »var foreslået 
af murermester Trap«63. Det fremgår af et ældre fotografi, fig. 3, at allerede 
før kompleksets restaurering i begyndelsen af 1900’rne var port og stakit for
svundet; billedet viser samtidig den senere fjernede, dobbelte trærække, som 
flankerede opkørslen til kirken fra S. Annagade, overfor Sudergade.

Kirkegårdsområdets tredie indgang, der lå ud til Hestemøllestræde ved øst
gavlen af Karmelitterhuset og førte ind til den passage mellem fattiggården 
og urtehaven, som i forlængelse af Kirkestræde ledte frem til S. Maries hoved
portal, omtales som port første gang 1661, i anledning af en reparation15. Det 
er dog sandsynligt, at den murede, trappegavlsprydede portal, der er gengivet 
på Resens prospekt (p. 43, fig. 2), er opført samtidig med, at urtehaven blev 
indrettet til begravelsesplads. 1698 indkom bidrag til udbedring af kirkeport, 
mure m.v., og samme år meldes, at præsten Ernst Boldich havde ladet for
færdige to nye porte — foruden kirkemuren og et nyt stakit ved S. Johannes’ 
kirkegård — samt at stenhuggeren havde udført arbejde ved portmuren15. 
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Det er ikke sikkert, men forekommer nærliggende, at den ene af de her nævnte 
porte er portalen i Hestemøllestræde; om dens udformning savner vi nærmere 
underretning. Under den almindelige aktivitet med omdannelse af kirkens om
givelser viste det sig 182331, at begge portpillerne havde sat sig og måtte 
repareres.

Mellem fraterhaven og præstegårdens jord løb, som allerede nævnt, en mur, 
der var bevaret indtil H. B. Storcks ombygningsarbejder ved sidste århundred
skifte, og i denne mur sad en port, som på Resens prospekt (p. 43, fig. 2) i lig
hed med kirkegårdens indgang i Hestemøllestræde, er fremstillet som en muret, 
trappegavlsprydet portal; 1794 trængte kreaturer gennem denne port fra kirke
gården ind i præstens have32.

I forbindelse med denne episode er det belejligt at bemærke, at kirkegårdens 
almindelige tilstand næppe har afveget væsentligt fra de forhold, der p. 48 er 
skildret for S. Olai kirkegårds vedkommende. Fra fraterhaven ved S. Marie 
blev 1659 udført en død hest15; byens løsgående svin blev drevet sammen i 
Karmelitterhusets gård64.

Efter at jordfæstelser på de gamle kirkegårde var indstillet, og gravpladserne 
sløjfet i begyndelsen af 1800’rne, anmodede lærerne ved Helsingør Borgerskole 
1825 om at få fraterhaven overladt til blomsterdyrkning63.

Ved kirkens, klosterets og Karmelitterhusets gennemgribende istandsættelse 
i begyndelsen af 1900’rne under H. B. Storcks ledelse blev også omgivelserne 
omdannede og regulerede. Siden kirkens opførelse var jordsmonnet ved de 
utallige begravelser i århundredernes løb vokset betydeligt, jfr. fig. 2, og 
situationen var i 1880’erne, da man forberedte bygningernes restaurering, den, 
at terrænet inden for kirkegårdsmurene lå kendeligt over de omgivende gade
arealer og godt en ½ m over gulvniveauet inde i kirken65. Denne tilstand 
havde ved opstemmet fugtighed gentagne gange givet anledning til skader på 
murværk med påfølgende reparationer. Storck lod fjerne jord fra kirkegårdene 
og projekterede et trappeparti foran kirkens hoveddør til overvindelse af for
skellen mellem kirkens og gadernes niveau; men trappen blev opgivet til fordel 
for en jævn afgravning af terrænet fra S. Annagade og Hestemøllestræde ind 
mod kirken. Kommunen stillede ældre brosten til rådighed for belægning af de 
derved fremkomne kørebaner66.

Skønt senere gennemført, skal nedrivningen af husrækken mod S. Annagade 
og det herved vundne areals omdannelse til have ses i sammenhæng med 
Storcks arbejder. Et par boder i denne række var 1824 sløjfet for at give plads 
for det ovenfor p. 295 omtalte stakitværk samt en udvidelse af indgangen for 
enden af Sudergade, og nord herfor var Ellah’s pakhus opført i 1830’rne67, 
men husrækken var — omend i ændret skikkelse — bevaret op i dette århun
drede og aflukkede udmærket den nedlagte kirkegård mod gaden. Boligrestrik- 



Fig. 4. Kortskitse med S. Marie kirke, Vor Frue kloster og omgivende arealer. 1:1200. Udfort af K. de 
F. L. på grundlag af situationsplanen i Studierejser af Kunstakademiets Elever IV (ved Hans I. Holm 
1873). Ved udarbejdelsen af skitsen er yderligere benyttet C. Lonborgs kort over Helsingør 1803 og 
landinspektør Knophs grundrids fra 1795 (venligst udlånt af klosterforstander E. Sejer Petersen, 
Helsingør); efter Knophs tegning er gengivet beplantninger og arealanvendelser. — Skitsen viser ka- 
réens bebyggelse ved år 1900 sammenholdt med tilstanden 1965: Krydsskravering betegner bevarede 
bygninger,enkeltskravering angiver huse, som er nedrevet efter 1900 (søndre del af boderækken i S. Anna
gade, vest for klosteret, demoleret 1824), og med punkteret linie er antydet nyopforelser. 1. S. Marie 
kirke — 2. Karmelitterhuset (tidligere fattiggård) — 3. S. Marie kirkegård, fraterhaven — 4. S. Johan
nes’ kirkegård — 5. Klostergården eller fratergården — 6. S. Marie præstegård — 7. Klokkestabel.
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tionerne under første verdenskrig havde hindret foretagsomme borgere i at 
nedrive husene i en bestræbelse for klosterets frilæggelse; men 1933 lykkedes 
det en privat komité at få projektet gennemført; arealet, der mod gaden blev 
hegnet med en mur efter tegning af Aksel Maar, anlagdes af G. N. Brandt som 
offentlig have og ved gavebrev af 5. juli 193468 blev det overdraget Helsingør 
almindelige hospital.

I dag henligger de to områder, der tidligere udgjorde S. Maries kirkegårde, 
fraterhaven vest for klosteret og urtegården syd for kirken, som pænt passede, 
pyntelige græsplæner, prydet med buske og blomster og omgivet af moderne 
mure og hegn. Fraterhaven, der tidligere henlå som en brolagt plads og efter 
kompleksets restaurering hegnedes med stakit på sydsiden69, indelukkes nu af 
en munkestensmur, afdækket med munke- og nonnetagsten. Muren omgiver 
det firkantede areal mellem klosterets vestfløj og S. Annagade, der i nord 
støder op til præstegårdshaven og mod syd grænser til kirkepladsen; inden for 
muren langs gaden ligger det smalle område, der fremstod ved nedrivning af 
husrækken mod S. Annagade. Arealet er flisebelagt og adskilt fra den store 
græsplæne ved et jernrækværk og beplantet med en dobbelt række af klippede 
lindetræer. Urtegården syd for kirken, hvis græsplæne oplives med et rosenbed, 
og i kanten langs Hestemøllestræde er beplantet med kirsebærtræer, omgives 
af et lavt ståltrådshegn, som har afløst et stakit70.

Efter reguleringsarbejderne er kun to af kirkegårdens fire ældre indgange i 
behold, omend i ændret skikkelse, idet den nordlige port i S. Annagade og for
bindelsen til præstegårdshaven er nedlagt. Indgangen for enden af Sudergade 
er omdannet til en åben indkørsel, der som en brolagt forplads ligger op 
til kirkens vestgavl. Den rektangulære plads har omtrent kirkebygningens 
bredde og begrænses i nord af hegnsmuren til fraterhaven (med to låger) og 
i syd af muren omkring Karmelitterhusets gårdshave. Indgangen i Hestemølle- 
stræde er omdannet til en brolagt kørevej op til kirkepladsen.



L.L. 1961

Fig. 5. S. Marie kirke, set fra øst. Den viste del af klosterets østfløj rummer sakristi og musikstue.

KIRKENS BYGNINGSHISTORIE

Af karmelitternes otte danske klosterstiftelser (hvoraf tre i Lunds stift) er 
Helsingørklosteret det eneste, der har bevaret sit middelalderlige anlæg intakt, 
og det er tillige det bedst bevarede af samtlige danske klosterstiftelser. Det 
regelmæssige, firlængede anlæg med kirken i syd og en udløberfløj i nord (fig. 6) 
giver ved sin smukke arkitektur, de rigt vekslende blændingsudsmykninger på 
gavlene, de mange hvælvede rum, de fine arkitektoniske enkeltheder og malede 
dekorationer på vægge og hvælv et godt billede af den kunstneriske formåen i 
Danmark i middelalderens sidste århundrede. Men Helsingørklosteret giver 
også en baggrund for forståelsen af Poul Helgesens ord om, at tiggermunkenes 
klostre »ikke er klostre, men paladser og herresæder i det sted, vi skulle haft 
ydmyge, lave og enfoldige huse«.

Til klostrerets middelalderlige anlæg hører også det fritliggende sygehus, 
som karmelitterne opførte 1516 på klosterets egen grund »sønden op til dets 
kirkegård«; det ligger ved Hestemøllestræde og er nu led i en vinkelbygning på 
hjørnet til S. Annagade (sml. p. 294 og fig. 4). — Efter reformationen, da de 
egentlige klosterfløje omdannedes til hospital og latinskole, blev der til brug 
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Fig. 6. S. Marie kirke og kloster. Aksonometri af det middelalderlige anlæg ved H. H. Engqvist, der 
har stillet den til rådighed for »Danmarks Kirker«.

for hospitalet indrettet et kirkerum i østfløjens kapitelsal, den såkaldte Lax- 
mandssal (der er beskrevet efter S. Marie kirke); denne hospitalskirkes klokker 
havde først plads i en tagrytter på selve østfløjen, senere i en †klokkestabel 
øst for fløjen.

Den egentlige klosterkirke, der som nævnt danner sydfløj i karreen, er et 
treskibet, hvælvet langhus på otte fag, hvor de tre skibe er dækket af eet stort 
sadeltag. Samtidig med kirken er et hvælvet sakristi (p. 326), der ligger i under
etagen af klosterets østfløj, og resterne af et tårn (p. 328), som har hævet sig 
over sydøsthjørnet af klosterets omløbende korsgang eller ambitus. Tagrytte
ren (p. 336) midt over langhuset er opført under restaureringen 1900—0771, 
men den har haft en forgænger, der forsvandt allerede 1589—90, da et †tårn 
rejstes over midtskibets vestligste fag; det blev nedrevet 1777—80 (p. 330f.). 
Kirkens og klosterets orientering har kraftig afvigelse til nord.

Oversigt. Bygningshistorien for de fleste kirker og navnlig da så store fore
tagender som karmelitternes kan oftest opdeles i klare perioder, fordi man af 
lodfuger og fortandinger kan aflæse, hvorledes bygherrerne har bestræbt sig for 
at få et eller andet afsnit under tag hurtigst muligt, således at det kunne tages 
i brug. Det gælder ikke blot ved store udvidelsesarbejder som i den nærliggende 
sognekirke, S. Olai, hvor hensynet til en ældre kirke blev bestemmende for 
arbejdets afvikling, det gælder også helt nyanlagte klosterkirker som f. eks. 
cisterciensernes kirke i Løgum72; her kom østafsnittet under tag, før man tog 
alvorligt fat på vestpartiet. Lignende forhold gør sig gældende ved tre af fløjene 
i Helsingørklosteret, men ikke ved kirken; her er der ingen lodfuger eller fortan- 
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Hutle fot .
Fig. 7. S. Marie kirke. Vestfaçaden efter restaureringen 1900—07, ved hvilken lejlighed taggavlens 

ovre halvdel genopfortes. Sammenlign den ældre tilstand på fig. 3, p. ‘295.
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dinger, som strækker sig over mere end een eller to stilladshøjder, og det viser, 
at denne fløj i sin fulde udstrækning har været under opførelse på samme tid. 
Foruden den af kongen skænkede grund (p. 290) må betydelige pengemidler 
og gode bygmestre have været til rådighed for tiggermunkene, da de gik igang 
med byggeriet.

Ud fra hele anlæggets disposition er det umiddelbart indlysende, at kirkens 
og de tre egentlige klosterfløjes bygningshistorie er nøje sammenkædet. Af 
samme grund er det vanskeligt — eller umuligt — at få helt rede på kirkens 
bygningshistorie, uden at man inddrager den resterende del af anlægget i over
vejelserne. Da selve klosterets bygningshistorie ligger uden for de grænser, som 
er afstukket for »Danmarks Kirker«, er nyundersøgelser på dette felt begrænset 
til de partier af øst- og vestfløjen, der støder op til kirken, d.v. s. østfløjen med 
sakristi og musikstue samt kapitelsal og vestfløj ens sydende; herudover bygger den 
følgende udredning af klosterfløjenes kronologi på C. A. Jensens indberetning73.

Det billede, man på denne baggrund kan danne sig af klosterets første tid, 
ser i store træk således ud: efter at anlægget var stukket ud i marken, har man 
tilsyneladende omtrent samtidig påbegyndt opførelsen af et stykke af nordre 
fløj, et stykke af østre fløj samt hele kirkefløjen74. Østfløjens østmur flugter 
med kirkens østgavl, nordhusets ældste vestgavl med kirkens vestgavl, og 
disse to gavle var forbundet af en mur, på hvis vestside klosterets vestre fløj 
betydelig senere rejstes. Mens man stod midt i arbejdet med nord- og østhuset 
samt kirken, indtraf der en pludselig standsning i hele byggeriet. Den gav an
ledning til store ændringer i nord, både med hensyn til fagdeling og etage
højder. Også østhuset blev offer for nye planer; muligvis var man her kun nået 
så højt over terræn, at kælderen med vinduer og døre stod færdig. For dette 
hus synes byggestoppet oven i købet at have bevirket, at man for en tid opgav 
det helt til fordel for andre af karreens huse. I hvert fald blev dets sydgavl, der 
står mellem kapitelsalen og sakristiet, omdannet til en nordgavl, det vil sige, 
at byggeriet på østfløjens sydligste afsnit blev fremmet på bekostning af styk
ket nord for.

Kirkefløjen omfattedes også af den pludselige standsning, men sporene er 
ikke iøjnefaldende som i klosterfløjene. De viser sig, som nævnt, ikke ved 
vertikale skel, men derimod ved en horisontal bølgelinie; i alle kirkens mure, 
ude og inde, er det muligt i store træk at følge denne linie, som manifesterer 
sig på forskellig vis; dels i de profilerede arkitektoniske led, hvor rigere former 
pludselig afløses af enklere, dels ved skift i teglmaterialet og ændring i skifte
gang samt overgang til mønstermuring (sml. p. 313). Er end skellinien ofte så 
vanskelig at få øje på, at man kan tvivle på dens tilstedeværelse, viser en 
jævnføring af de svage spor i en murs inder- og yderside, at linien virkelig må 
repræsentere en standsning. Der er selvfølgelig intet unaturligt ved et vandret 
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Fig. 8. S. Marie kirke. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af El. M. 1965 på grundlag af opmáling ved 
A. Frederiksen og J. Tvede 1900—07 (sml. fig. 9-10).

byggestop i en stor bygning, hvor alle mure har været i arbejde på een og 
samme tid; for dette borger de ensartede formsten, der optræder forneden 
i alle hjørner, døre etc. Men hvis der var tale om en forudset standsning af 
byggeriet, måtte skellet i murværket ligesom tilfældet er ved andre store 
byggeforetagender have fulgt en anderledes klar linie end tilfældet er i S. Marie. 
Her taler liniens bølgende forløb (fig. 15), der f. eks. giver sig udslag i, at de pro
filerede karme i samme vindue holder op i forskelligt niveau, om en standsning, 
som ikke var forudset. Årsagen til den pludselige indstilling af arbejdet på tre 
af anlæggets fløje og de deraf følgende ændringer i helhed og detaljer kan van
skeligt være andet end den brand, som ramte klosteret 1450. Det er da sand
synligt, at vi gennem kirkens bølgende skellinie skimter byggestadiets konturer 
søndagen før pinsedag (17. maj), da ilden hærgede. I kongebrevet, som få dage 
senere beretter om branden, siges det ganske vist, at klosteret blev ødelagt i 
grunden. Men for det igangværende stenbyggeri, hvor alene stilladser og bygge- 

20
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materialer af træ, har kunnet nære ilden, er det dog udelukket, at murene kan 
være blevet beskadiget så stærkt, at de har måttet nedrives til grunden. Ander
ledes har det været med de formentlig letbyggede, midlertidige boliger og 
økonomihuse, som karmelitterne må have benyttet, mens de byggede. Sådanne 
huse har været et let bytte for ilden, og det er snarere arbejdet med genrejs
ning af dem, der har givet anledning til en stilstandsperiode i stenbyggeriet 
end teglmurenes beskadigelse af branden. De omfattende ændringer i øst- og 
nordfløjen, der spores efter arbejdets genoptagelse, taler for en standsning af 
relativ stor varighed. Forholdene i østhuset gør det endvidere klart, at man 
ved arbejdets genoptagelse gav kirken og hvad dertil hørte (sakristi og tårn) 
første prioritet. Netop for tiggermunkene har det været af stor betydning at 
fremme byggeriet på dette afsnit, således at de kirkelige handlinger, hvoraf 
store indtægter flød, kunne komme igang.

Efter branden synes klosterets bygningshistorie75 at have fået følgende for
løb: hele kirken og den del af østfløjen, som er sakristi (med overetage), samt 
de dertil hørende tre fag af fratergangen (med tårnet over det sydligste) er 
fuldført før resten af østfløjen, når bortses fra den ældre kælder, som synes 
samtidig med kirkens påbegyndelse. Yngre end kirken er da resten af østfløjen, 
som må have rummet kapitelsal og munkeceller; men allerede ca. 1500 ændre
des fløjens udformning fuldstændig ved indretning af den nuværende kapitelsal, 
Laxmandssalen, og »musikstuen« over sakristiet. Ved denne ombygning blev 
østfløjen 16 skifter højere end nord- og vestfløjen; men en lodfuge ved kirkens 
nordøsthjørne viser, at østfløjen fra begyndelsen var af samme højde som de 
andre. Svarende til østfløjens lave skikkelse findes der på kirkemurens nord
side en tilbagetrædning eller afsats i muren, som ligger i niveau med et mate
rialeskift i østfløjens vestmur og omgangens mur samt vistnok en etagedeling 
i tårnet. Disse spor kan stemme med en fladloftet afdækning af musikstuen, 
før den fik sine nuværende hvælv cirka 1500, og da forsvandt antagelig den 
øvre del af tårnet over korsgangens hjørne. Yngre end kirken er tillige hele 
vestfløjen, hvoraf muren mellem vestgavlene på kirken og det ældste nordhus 
som nævnt var første etape; muren var forberedt med fortandinger i kirken, 
og den har været klosterets lukke mod vest, indtil fløjen med de mange hvæl
vede rum rejstes på dens yderside omkring eller kort efter 1500.

Kirkefløjens helstøbte karakter vidner om, at byggestoppet her ikke har 
været af lang varighed. Det samme gør den forholdsvis ringe forskel i materiale 
og teknik under og over »brandlinien«. Da man genoptog byggeriet, fulgte man 
de oprindelige byggeplaner, og de små ændringer i formstensmaterialet blev 
ikke af betydning for bygningens helhed. De kan kun tages som tegn på, at

På følgende side: Fig. 9—10. S. Marie kirke. Langsnit, set mod syd, og sydfaçade. 1:300. Målt af 
A. Frederiksen 1900—07 til Ældre nord. Arch. 6. serie, 1. rk, her, som ved de følgende opmålinger 

fra 1900—07, reproduceret efter originaltegningerne i Nationalmuseet.
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Fig. 11-12. S. Marie kirke. Vestfaçade og snit set mod vest. 1:300. Målt af A. Frederiksen og J. Tvede
1900—07 (sml. fig. 9).
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Fig. 13—14. S. Marie kirke. Østfaçade og snit set mod ost. 1:300. Målt af A. Frederiksen 1900—07
(sml. fig. 9).



310 H E L S I N G Ø R

man har forenklet teglproduktionen, hvilket i øvrigt også skete på et senere 
tidspunkt. I den store øvre del af bygningen findes også spor efter byggestop, 
men ingen af dem er så gennemgående som den horisontale bølgelinie. De 
dækker kun over midlertidige ophold fremkaldt af selve byggeriet, f. eks. hvælv- 
slagning i eller overdækning af sideskibe etc. Efter branden arbejdede man også 
bygningen rundt, men dog således, at nordmuren, der lukkede mod kloster
gården, og gavlene altid var et stykke længere fremme end resten. Arbejdet på 
arkadepillerne er begyndt fra øst, og ved afsætningen er der sket en mindre 
fejl, hvis opretning navnlig ses i højkirkemurenes vestre del. For at ramme 
fortandingerne i den allerede opmurede vestgavl har man måttet give høj kir
kens mure nogle småknæk i de vestre fag. Men det var ikke blot retningen, 
der voldte vanskeligheder; skiftegangen i vestgavlen var forskellig fra den i 
høj kirkemurenes østre del; i nordsiden klaredes det nogenlunde let, men i syd
sidens vestligste fag måtte man gribe til et ganske indviklet mønstermurværk 
for at formidle overgangen. Det er muligvis disse vanskeligheder, der har givet 
sig udslag i et noget uklart skel på tværs af kirken mellem femte og sjette fag 
fra øst. Såfremt de små spor, som nu kan iagttages på dette sted, er sam
hørende, kan forklaringen være følgende: stillet over for visse vanskeligheder 
i vest kan man have valgt at fremskynde afslutningen af de fem østre fag. Alt 
i alt er der dog over den horisontale bølgelinie ikke tale om noget egentligt 
byggestop, før hele langhuset var bragt under tag.

Kirkens datering. Med holdepunkt i forløbet af det horisontale skel, der følges 
kirkebygningen rundt samt delvis i sakristi og tårn, de tilstødende klosterfløjes 
bygningshistorie samt dateringen af sognekirken S. Olai (p. 56), der på talrige 
punkter står i kunstnerisk afhængighedsforhold til karmelitternes kirke, må 
man slutte, at klosterbyggeriet er kommet igang hurtigt efter pavens stad- 
fæstelsesbrev 1431. Endvidere, at murværket ved branden 1450 var nået om
trent til det på fig. 15 angivne stade, og at kirkebyggeriet på bekostning af 
arbejdet med de andre klosterfløje er blevet genoptaget hurtigt efter branden. 
Intet i kirkemurenes store øvre del taler for nogen yderligere standsning af 
betydning, og ud fra kalkmalerierne må man slutte, at kirkebyggeriet var til
endebragt senest o. 1485; hertil kommer så de ændringer ved tårn og sakristi, 
som kan være affødt af østfløjens ombygning o. 1500.

Materialet. Murene står på en syld af jævnt store kampesten, som kun er 
synlige under kirkens sydvestre del76. Murværket er af munkesten, og de tykke 
mure er rejst i pakmursteknik, de tynde i fuld mur; under sideskibstagene, 
hvor de åbne bomhuller ses i hvert 11. skifte, står fugerne glattede eller skråt 
indtrykkede; enkelte steder ses lidt fugeridsning. Udvendig og i kirkerummet 
er der næppe ret mange gamle fuger, og de er under alle omstændigheder svære 
at skille ud fra restaureringens. Munkestenenes mest gængse mål ligger på 
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Fig. 15. S. Marie kirke. Aksonometrisk fremstilling af den formodede byggesituation ved arbejdets 
genoptagelse efter branden 1450 (p. 310). Tegnet af El. M.

26—27x12—13x8—9 cm (20 skifter = 100—109 cm); der findes dog mange 
kortere sten, 25—26 cm, som navnlig træffes i murværk fra før branden; der 
ses også enkelte længere sten, på o. 28 cm, men denne lidt længere og tilsvarende 
bredere og tykkere sten er mest karakteristisk for tiden efter branden. Overalt 
er det tydeligt, at de mindst brændte (og derfor lidt større sten) optræder ind
vendig, i beskyttede mure. Skiftegangen varierer, munkeskiftet er fremher
skende, ofte med tre—fire løbere på rad, ja, hist og her i murværk, som ikke 
har skullet ses, op til otte løbere på rad og række. Polsk skifte (løber—binder— 
løber) træffes også, men tilsyneladende kun efter branden; det er benyttet 
foroven i kirkens vestmur, og overgangen fra munkeskifte til polsk skifte 
følger samme horisontale linje, som angives af formstensændringerne. Denne 
sjældne skiftegang er ved S. Olai benyttet til bl.a. Oxes kapel, der må være 
opført inden for perioden o. 1454—1474 (p. 63). I S. Maries ydermure er der 



Fig. 16. S. Marie kirke. Profiler. 1:10. Tegnet af El.M. 1. Sakristidør. 2. Østre dør mellem nordre side
skib og korsgang. 3. Vestre dør samme sted. 4. Midtskibets vestportal. 5—6. Ribbe og konsol i Lax- 
mandssalen. 7. Vestre vægpille i sakristi. 8. Vandnæseprofil, målt efter sten i bymuseet; muligvis fra 
karmelitternes sygehus. 9—11. Hvælv- og arkadeforlæg fra vægge og arkadepiller; 10—11 målt efter 
sten i bymuseet. 12. Arkadebuer; overst i sydsidens 1.—2. og 4.—5. fag fra øst er det ydre led affaset. 
13. Bueslag mellem højkirkens nordre vægpiller; 8. fag fra øst har retkant inderst. 14. Bueslag mellem 
højkirkens søndre vægpiller. 15. Høj kirkeblændinger i nord, de 3 østre fag, punkteret linje de 5 vestre 
fag. 16. Højkirkeblændinger i syd. 17. Ydre (= indre) karmprofil af gavlvinduerne i nordre sideskib 

og det østre i søndre sideskib.
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anvendt mange hårdtbrændte, undertiden næ
sten cintrede sten, som fortrinsvis er benyttet 
til bindere; det er karakteristisk, at de i det 
ældre murværk indgår som bindere i det nor
male munkeskifte, dvs. uden tilløb til mønster
muring, hvorimod de i yngre murværk er brugt 
til at fremkalde forskellige former for rudemøn- 
stre i façaden (sml. S. Olai, p. 74). Formsten 
træffes i ret stor mængde (fig. 16), stærkest va
rieret og rigest leddelt i de nedre dele, enklere i 
de øvre og her jævnligt afløst af en simpelt afîa- 
set sten, en forenkling, der har en tydelig paral
lel i S. Olai. Teglstemplet fra denne kirkes sakri
sti (p. 97) genfindes i S. Marie, i nogle sten vest
ligt i nordre højkirkemur, der hører til kirkens 
yngste murværk. I første fag fra øst af søndre 
høj kirkemur, ses ind mod kirken den fig. 17 af
bildede sten; den har på fladen kronede mi- 
nuskler, måske sammenskrevet A I, alt indrid
set før brændingen. Der er endvidere grund til 
at omtale en del løse *sten med forskellige (før 
brændingen) indridsede billeder og navne. Det vi
des ikke, om de stammer fra kirken eller kloster
fløjene, men de er udtaget af anlægget under sidste restaurering. To nu forsvundne 
sten har i følge indberetningen stemplede navne, henholdsvis »Maria« »Maria« og 
»Maria« »Pater«. Af de bevarede har een aftryk af tre middelalderlige nøgler, på 
en anden læses »Maria« skrevet med minuskler, som fylder hele den ene flade, 
og på en tredie »lesus nazaren(us) rex« med fraktur77. De sidste fem har hver 
et billede af tre- eller firmastede skibe fra det første århundrede efter kloste
rets grundlæggelse (fig. 18—21, 23)78.

Karmelitterne havde deres eget teglværk, og det er vel muligt, at det ind
stemplede »Maria« har været deres mærke, men det er sandsynlingt, at de også 
har købt sten andre steder, jfr. det med S. Olai fælles teglstempel. Karmelit
terne solgte deres tegllade i Helsingør til Sander Leiel 19. juli 153079. Den har 
muligvis stået på den jord mellem klosteret og Kongensgade, der o. 1550 be
tegnedes »en have, der kaldes teglbakken«80.

Langhusets arkitektur. Den præcision i plan og detalje, som præger kirkebyg
ningen fra gavl til gavl, stemmer godt med de bygningsarkæologiske forhold: 
at kirken i sin fulde udstrækning har stået under stillads på samme tid. Regel
mæssigheden i den otte fag lange bygning brydes kun på eet afgørende punkt: 

Fig. 17. S. Marie kirke. Teglsten med 
indridsninger. Efter akvarel af J. 

Tvede 1906, i Nationalmuseet 
(p. 313).
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Fig. 19.Fig. 18.

Fig. 20. Fig. 21.

Fig. 18—21. S. Marie kirke. *Teglsten med indridsede 3—4 mastede skibe fra det første århundrede 
efter klosterets grundlæggelse (p. 313). Stenene er som flere andre udtaget af kirke eller kloster ved 

restaureringen 1900—07 og nu sammen med den på fig. 23 afbildede deponeret i Handels- og Søfarts
museet på Kronborg. Fot. Piotr Friedrich 1965.

den totale mangel på nordvinduer. Dette er imidlertid en naturlig følge af kir
kens placering i det firfløjede anlæg, hvis omløbende korsgang har hindret 
anbringelsen af vinduer i nordre sideskibs langmur. Her finder man i stedet de 
døre, der formidler adgangen mellem kirke og kloster og mellem kirke og tårn— 
sakristi. De manglende nordvinduer bevirker, at rummets belysning er meget 
uensartet. Det mørke nordskib kontrasterer stærkt med det lyse i syd, og i 
midtskibet får lyset fra de store gavlvinduer en dominerende og blændende 
karakter. Højkirken, der er uden vinduer som følge af det store fællestag, der 
dækker de tre skibe, virker lidt dyster. Kontrasterne i rummets belysning er 
forstærket meget ved fjernelsen af hvidtekalken i forbindelse med restaurerin
gen; det ses tydeligt ved sammenligning mellem fotografier fra før og efter. 
Den nuværende tilstand stemmer ikke helt med Boesens udtalelse 1757 (p. 141), 
»at man vil rose denne kirke for sin lyshed og nethed«, men man kan stadig 
slutte sig til fortsættelsen, at den er »meget smuk i tilskuernes øjne«.

Ydre. S. Marie har ingen støttepiller som S. Olai, og den regelmæssige indre 
fagdeling understreges i sydmuren alene af de harmonisk anbragte vinduer. 
Rummets længdedeling i tre skibe, hvoraf det midterste er dobbelt så bredt og 
højt som sideskibene, aflæses i gavlenes tre vinduer, hvis højde er afstemt efter 
de respektive skibes højde. Virker kirken mod syd lidt tung og trykket af 
fællestaget, så er det helt anderledes, når man betragter den fra øst og vest. 
Her har fællestagets følgesvende, de vældige gavlflader, inspireret bygmesteren 
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Fig. 22. L. L. 1965 Fig. 23.

Fig. 22—23. S. Marie kirke. *Teglsten. 22, med aftryk af tre nøgler; opbevares i den vestre klosterfløjs 
såkaldte konestue. 23, med indridset skibsbillede (sml. i øvrigt fig. 18—21 og p. 313).

til blændingsdekorationer af en sjælden kvalitet. Helt enestående er den strengt 
symmetrisk opbyggede østgavl (fig. 5). De usædvanlig dybe, slanke blændin
ger udgår ikke fra trekantgavlens fodlinie, således som det er reglen, men helt 
nede fra midtskibsvinduets sål, og de fremkalder i morgensolen en forbløffende 
rig vekslen mellem lys og dyb skygge omkring den langt bredere midtblænding. 
Den har sål fælles med vinduet, som optager de nedre trefemtedele af blændin
gens højde; resten er underdelt på stavværksagtig manér, der er som en videre
førelse af det sprosseværk, vinduet engang har haft (p. 324, 325); tre hænge- 
stave adskiller fire blændinger kronet af tre cirkelblændinger, som grupperer 
sig under hovedblændingens trekløverformede afslutning. Hele dette parti, der 
i udstrækning svarer omtrent til midtskibets bredde, flankeres af to gange to 
blændinger på sideskibsgavlene; disse fire blændinger, der har deres sål lidt 
over og under sideskibsvinduernes issepunkt, er tvedelte, de to inderste under 
en dråbeformet blænding. Midtgruppens lave udgangspunkt gør det klart, at 
gavlens komposition hører hjemme i tiden forud for branden 1450 (sml. fig. 15).

Vestgavlen er helt anderledes (fig. 7); også den er rigt udformet og for 
øvrigt mere nuanceret i blændingsafslutningerne, hvortil kommer en udbredt 
anvendelse af vidtforskellige formsten, måske restpartiet fra kirken. Men den 
er ikke så markant som den østre, der i en sjælden grad repræsenterer den 
vertikalisme, som er den høj- og senmiddelalderlige arkitekturs ideal. Vest
gavlen har en vandret deling, idet alle blændingers sål er anbragt i højde med 
sideskibenes murkrone, og derved minder den langt mere om andre danske 
blændingsgavle end den østre. Dog domineres gavlen ikke af den vandrette 
linie, fordi denne er sprængt af midtskibets store vindue og den tresidede ud- 
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Fig. 24. S. Marie kirke. Indre, set mod øst. L. L.1961
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Fig. 25. S. Marie kirke. Indre, set mod vest.
L.L.1961
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bygning med trappen (p. 328). Den sidste er ligesom presset ind i gavlen på en 
alt for snæver plads, — den har ikke blot skubbet dør og vindue nord over, 
men også slugt vinduets søndre karmfals; på trods heraf er det sandsynligt, 
at bygmesteren ved dette brud på den symmetriske opbygning har villet give 
gavlen en øget spænding og interesse. — Den del af trappehusets murflader, 
der hæver sig over taggavlens fodlinie, er helt opløst i blændinger, hvis nære 
kontakt med gavlens blændingsdetaljer knytter den lille udbygning endnu 
nøjere sammen med vestfronten. Af gavlens elleve blændinger er de to yderste 
smalle og spidsbuede (den nordre næsten skjult af klosterets vestfløj); de øvrige 
har en stavværksagtig underdeling i lighed med den på sideskibenes østre 
gavle. Dog er midtblændingen over vindueshøjde ligesom den tilsvarende i øst 
underdelt af tre hængestave; den videre lighed mellem gavlenes to midtblæn
dinger skyldes Storck, der ved restaureringen genopbyggede taggavlens øvre 
del; den var fjernet ved opførelsen af et †tårn 1589 (sml. p. 332). Fornyelsen 
omfattede afslutninger på de fem midterste blændinger, men kun for de to 
ydres vedkommende var der forlæg for en nedad afrundet blænding over tve
delingen; om det på de levnede spor kunne afgøres, hvorvidt den oprindelige 
form havde været cirkulær eller dråbeformet, vides ikke. Sideskibenes lang- 
mure har nu som oprindelig en udkragende savskiftegesims; de øverste skifter 
i syd stammer fra 190766.

Indre. Syv par arkadepiller deler langhuset i tre skibe, hvert med otte hvælv. 
Over de spidsbuede og falsede arkader, der skaber adgang mellem midt- og 
sideskibe, er der i midtskibet i hvert fag anbragt en høj, spidsbuet vægblæn
ding; dens top når helt op til de falsede, profilerede spidsbuer, der forbinder 
arkadepillernes opgående del. Vægblændingerne har affasede lodrette karme og 
stik af retkantede eller profilerede sten (fig. 16.15—16); forneden i hver er der en 
fladbuet åbning under spidsbuet spejl, begge med affasede karmled. Disse 
åbninger gav fra første færd lys ind til sideskibenes tagrum, men blev senere 
forsynet med lemme81 og til sidst tilmuret; den vestligste i nord er dog stadig 
åben og benyttes nu som adgang til nordre tagrum. Det regelmæssige system 
for opbygning af midtskibsvæggene er kun brudt, hvor funktionsmæssige for
hold gjorde sig gældende. I nordsidens femte fag fra øst er der i stedet for den 
fladbuede åbning en lille, fladbuet (tilmuret) dør og lidt vest for denne en cirkel
blænding (sml. kalkmalerier). Døren har ført til sideskibets tagrum og må have 
været tilgængelig fra et oprindeligt pulpitur, der har siddet i dette fags nord
side og hvilet på fire kraftige bjælker, hvis aftryk endnu ses i muren. Denne 
dør har formentlig været den ældste adgang til nordre tagrum, mens man kom 
til det søndre fra en slank, fladbuet dør i sydsidens vestligste fag, hvor fire 
endnu synlige bjælkehuller også røber tilstedeværelsen af et †pulpitur. På dette 
pulpitur udmundede den nu tilmurede dør fra spindeltrappen i vestgavlen 
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Fig. 26. S. Marie kirke. Et fag af højkirkens nordvæg (p. 318).

(p. 322). Nu kan man kun komme til disse loftsrum ved hjælp af en løs stige 
på det nuværende orgelpulpitur. Også midtskibets to endevægge prydes af 
blændinger af forskellig form. To dybe spidsbuede flankerer midtvinduet i øst 
fra dets sål og til ret stor højde, således at der fremkommer en tregruppe; en 
lignende er dannet i højde med vinduets bueslag, hvor det yderste stik i veder- 
lagshøjde er koblet sammen med en lille, slank spidsbueblænding, til hvis yder
side der slutter sig en mindre dyb kvartcirkelblænding. I vestgavlen, hvor 
blændingerne på grund af døren udgår fra større højde, er de knap så regel
mæssige som i øst. Den søndre omslutter døren til spindeltrappen, hvorfra man 
via pulpituret kom ind i søndre tagrum.

Tvedelingen af høj kirkemurene fremkaldt af arkadebuer og vægblændinger 
genfindes på en helt anden måde i nordre sideskibsvæg, der ikke som den 
søndre optages af vinduer. Den vandrette tvedeling af nordvæggen hænger 
nøje sammen med klosteret og den to stokværk høje korsgang. Delingen følger 
det niveau, der angives af gulvet i korsgangens øvre stokværk. Under denne 
linie findes der i nordre sideskibsvæg kun døre, een i første fag fra øst til sakri
stiet, een i tredie og ottende fag til korsgangen, mens de resterende fag er 
ubrudte. Over linien har derimod alle fag døre, blændinger eller begge dele. 
Første fag fra øst optages af en spidsbuet tregruppe, hvis midtblænding om

L.L. 1961
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slutter en fladbuet (tilmuret) åbning til musikstuen over sakristiet (p. 326). 
Andet og tredie fag har hver en fladbuet dør til henholdsvis tårnets (p. 329, 
322) og korsgangens andet stokværk; disse tre åbninger er nu tilmurede. Vest 
for døren i tredie fag findes en dyb, slank og spidsbuet spareblænding svarende 
til betydelig bredere blændinger i fjerde til sjette fag; heri blev der 1598 ud
hugget vinduer (sml. p. 332). Også de to vestligste fag har store spareblændin- 
ger, men af en anden og rigere udformning; både her og ved tregruppen i det 
østligste fag er karmene rundstavprofilerede indtil den højde, murværket havde 
nået ved branden 1450 (sml. fig. 15).

Ligesom tilfældet er i S. Olai, spores der her en forenkling i det anvendte 
formstensmateriale, efterhånden som byggearbejdet skred frem. Der er blot 
den forskel, at mens forenklingen i S. Olai er mærkbar både fra øst mod vest og 
nedefra opefter, er næsten kun det sidste tilfældet i S. Marie, et forhold, der 
naturligvis hænger sammen med forskellen i de to kirkers opførelsesmåde. I 
S. Marie optræder de rigeste profiler under brandlinien; først da man tog fat 
efter branden, skred man til en forenkling af formstensprofilerne. Det vil ikke 
sige, at man forenklede dem alle, men antallet blev nedsat og nogle gjort 
simplere. Hist og her fandt man også anvendelse for småpartier, som forment
lig har ligget færdigbrændte, da katastrofen indtrådte.

Fordelingen af formstenene er i store træk følgende: i langhusets fire hjørner 
er som ribbeforlæg benyttet en rundstav, der over brandlinien får større tykkelse 
og mindre indskæring (sml. bl. a. fig. 16.7). Den tynde rundstav genfindes indtil 
samme højde i nordre sideskibsvægs blændinger i første og syvende til ottende 
fag og i gavlvinduerne med undtagelse af søndre sideskibs vestre. De helsten 
brede gjordbueforlæg på de to sideskibsvægge har en slags attisk profil (fig. 16. 
9), som dog i vekslende højde (brandlinien) på søndre sideskibsmur afløses af 
trekløverprofil (fig. 16.11 og 12). De kvadratiske arkadepiller og de to par væg
piller i øst og vest har på hjørnerne en sten med to rundstave skilt af skråfas 
(fig. 16.14). Arkadepillernes gjordbueforlæg mod nordre sideskib har den atti
ske profil, mod søndre sideskib derimod enten affaset (fig. 16.10) eller attisk 
med overgang til trekløver (kun sjette og syvende pille). Mod midtskibet er 
gjordbueforlæggene affaset på nordrækkens fire og sydrækkens fem piller fra 
øst; de resterende har profilskift, i nordrækken fra attisk til affaset, i syd
rækken fra attisk til trekløver. Samtlige forlæg for arkadebuernes midtled er 
som dette trekløverprofilerede, de øvrige led i buerne har forskellige profiler 
(fig. 16.12). Dobbeltrundstaven, i virkeligheden en halv trekløver, og den 
enkle afîasede sten er dominerende i højkirken (sml. fig. 16.12—16). Profilen 
med fas mellem to rundstave, der som nævnt findes på alle arkadepillernes 
hjørner, følger også arkadepillernes opgående del mod midtskibet; men profilen 
afløses af en fas i vekslende højde, forskellig i syd og nord; disseprofilændringer 
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Fig. 27. S. Marie kirke. Hvælv i højkirken (p. 321).

følger dog anderledes klare linjer end dem lavere i bygningen, som branden må 
have forårsaget, og de må snarest tages som bevis for, at man har fremmet fuld
endelsen af bygningen på bekostning af detaljernes rigdom. Mange forlæg for 
gjordbuer og arkader var i tidens løb hugget bort forneden i forbindelse med 
anbringelse af epitafier og lukkede stole; overalt, hvor der fandtes spor, er de 
retableret af Storck. På de tre østre arkadepillepar synes forlæggene mod 
midtskibet dog aldrig at have begyndt ved gulvet; dette kan stå i forbindelse 
med den oprindelige møblering af det nedennævnte liturgiske kor, enten med 
bænke eller sidealtre.

Langhusets tre gange otte krydshvælv er ensartede og stort set samtidige 
med murene; de to vestligste sideskibshvælv måtte delvis fornyes 190666, for
mentlig som følge af tårnets ødelæggelser (sml. p. 333). Hvælvkapperne hviler 
direkte på forlæg i murene, men i midtskibet føles det, som om de har skjold
buer, fordi de udspringer lige over de spidse buer, der forbinder vægpillerne. 
Gjordbuerne er helstens og affasede, ribberne kvartstens og retkantede. Kun 
eet hvælv har særlig markeret top; det er midtskibets femte fra øst, hvor 
ribberne mødes om en åben slutring (diameter: trekvart meter, sml. S. Olai, 
p. 82). I mange svikler ses åbne ventilhuller (sml. kalkmalerier p. 348), mens

2 1
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andre huller højere oppe i kapperne skjules af metalplader som i S. Olai; disse 
plader stammer muligvis fra 1744 og må i så fald have været smykket med 
stjerner, mens en stor plade med sol har dækket slutringen i femte fag (sml. 
p.334). Forud for hvælvslagningen i sideskibene er der sket en stadig synlig 
tilretning af de ved murenes rejsning afsatte hvælvforlæg. Det ses bedst på 
arkadepillerne mod søndre sideskib; de fem eller seks øverste skifter i de lod
rette gjordbueforlæg dækker over de oprindelige kappeforlæg og må derfor 
være indhugget sammen med opmuringen af hvælvene. Den lave højde stem
mer med skift i rundstavprofil i sideskibets nordøsthjørne. Hvælvingernes 
overside, der har helstens overribber med trinkamme, er ved sidste restaurering 
oversmurt med asfalt og cementmørtel.

Det liturgiske kor. Selv om kirkebygningen ikke har et særligt korparti i 
arkitektonisk forstand, har der i dets indre været udskilt et liturgisk kor. Det 
har antagelig omfattet bygningens østre halvdel, således at en art afskilring 
må have gået tværs over langhuset ud for det midterste par arkadepiller. Herpå 
tyder dels de manglende gjordbueforlæg forneden på arkadepillerne i østre 
halvdel, dels placeringen af orgelpulpituret i nordsiden af femte fag fra øst, 
dvs. lige vest for koret, hvor også hvælvingen med den åbne slutring findes. 
Den er formentlig at opfatte som et aftræk, men kan også have været benyttet 
i forbindelse med kirkelige handlinger. Endvidere finder en sådan udstrækning 
af det liturgiske kor antagelig bekræftelse i kalkmaleridekorationen på hvælvene 
i søndre sideskib (sml. p. 342).

Døre. Oprindelige døre findes kun i nord og vest; af de nordre giver døren i 
sideskibets første fag fra øst adgang til sakristiet, og det er over denne dør, der 
findes en tregruppeblænding med en (tilmuret) åbning til musiksalen i hver 
blænding. To andre norddøre forbinder kirken og klosterets korsgang; den øst- 
ligste, i tredie fag fra øst, har givet adgang til det liturgiske kor, mens døren 
i det vestligste fag fører til skibet. Fra andet stokværk i korsgang og tårn 
(p. 320) har der også været adgang til nordre sideskib, hvor der må have været 
adskillige pulpiturer. Den brede, fladbuede og falsede dør til tårnet sidder 
omtrent midt i sideskibsmurens andet fag fra øst, og den noget slankere (ca. 
200x70 cm) til korsgangen sidder østligt i tredie fag; de er begge tilmuret, og 
den sidste er helt fornyet i forbindelse med ommuringen af den ydre halve sten 
ved sidste restaurering. I vestgavlen findes hovedportalen, der på grund af 
trappehuset er forskudt noget mod nord i forhold til midtskibsvinduets akse, 
samt to døre til trappen, den ene ved gulvet, den anden med sålen i niveau 
med et forsvundet pulpitur (sml. p. 319). Endelig er der i nordre højkirkemurs 
femte fag fra øst en fladbuet, tilmuret dør til sideskibsloftet (p. 318). De mere 
underordnede døre er ganske enkle, men sakristidøren og de tre yderdøre har 
rigt profilerede karme (fig. 16.1—4), der kun for den førstes vedkommende 
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Hude fot.

Fig. 28. S. Marie kirke. Kirkens indre, set mod nordre sideskibs 1. fag fra øst. Over døren til sakristiet 
ses blændingsgruppen med den tilmurede åbning til musikstuen (p. 326).

21*
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vender mod kirken. De er alle spidsbuede, de tre nordre med fladbuet lysning, 
den vestre med rundbuet lysning, under spejle. Den meget velbevarede sakristi
dør med farverester på karmene (sml. kalkmalerier) har senere i spejlet fået 
anbragt et maleri af Caspar Keilhau (sml. malerier), men bag dette findes 
rester af en to-linjet, kalkmalet indskrift82 af stor interesse. Den er udført med 
sort farve på et tyndt hvidtelag, der ligger lige over et lag kalkslam, som er 
svummet over spejlet ved opmuringen. Indskriften (fig. 29), hvis nederste, 
næsten forsvundne linje har dobbelte rammestreger, der synes at være ført op 
langs spejlets sider, bekræfter den historisk kendte efterretning om Erik af 
Pommern som klosterets velgører (sml. p. 290). På øverste linje står med mi- 
nuskler og stort initial »Eric(us) VII«; den nederste linjes begyndelsesbog
staver er »Q(u)i« (dvs. som). Om denne linjes indhold kan man kun gisne, men 
formentlig har den nævnt kongen som fundator. Indskriften er ikke blot af 
interesse for klosterets bygningshistorie, men også for danmarkshistorien, fordi 
den viser, at Erik af Pommern i sin regeringstid eller umiddelbart efter be- 
nævntes den syvende.

Døren i tredie fag fra øst er helt fornyet ved restaureringen, og det samme 
gælder i hvert fald spejl og bueslag over døren i det vestligste fag, som var 
tilmuret indvendig indtil da. Denne tilmuring stammede muligvis fra S. Maries 
omdannelse til »Tyske Kirke«; det er sandsynligt, at den 159016 nævnte om
gangsport til »prattellgaarden, som lig bæres igennem«, gælder den østre af de 
to norddøre ligesom en anden omtale 174483, da dørfløjene maledes i forbindelse 
med en istandsættelse (p. 334). I vestportalen er spejlet og inderkarmene om
muret 1906. Ved denne lejlighed afdækkedes en udvendig niche i spejlet; den 
er helsten dyb og dens afdækning udgøres af bueslagets inderste stik; på puds
laget i dens bund fandtes spor af en helgeninde (sml. kalkmalerier p. 351).

Ud over disse oprindelige døre er der i tidens løb blevet brudt adskillige 
andre gennem kirkens sydmur; således nævnes 170015 kirkedøren til Johannes’ 
kirkegård (p. 297) og 1829 kommandantens dør84. De fleste har formentlig 
givet adgang til lukkede stole, og alle er nu tilmuret 180731, 183284 og 190766.

Vinduer. Alle kirkens vinduer har falsede karme og spidsbuede stik; omkring 
det yderste stik i syd- og vestvinduerne er der et prydskifte af løbere. Ved sidste 
restaurering fik de alle lysning af en trekløverprofileret sten, men det er uklart, 
om H. B. Storck havde fundet forlæg for en sådan ordning; i hvert fald havde 
midtskibets østvindue affaset lysningsprofil.

Østgavlens to sideskibsvinduer har ude og inde tredobbelte karmfalse af 
rundstavprofil (fig. 16.17), som løber op i flere af stikkene; dog er de to ydre og 
indre buer i sydvinduet samt alle nordvinduets ydre og dets inderste bue af 
almindelige sten. Det cirka 11,5 m høje midtvindue nøjes helt igennem med 
retvinklede false, og på en ejendommelig måde smelter dette vindue derved 
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Fig. 29. S. Marie kirke. Det spidsbuede spejl over doren mellem kirke og sakristi. Rester af kalkmalet 
stifterindskrift for Erik VII. af Pommern (p. 324, 339).

ind i det omgivende system af smalle, dybe høj blændinger, som udmærker 
denne gavl frem for nogen anden i riget (sml. p. 315). Af vestgavlens vinduer 
har det nordre sideskibsvindue som de østre tredobbelte karmfalse med rund- 
stavsprofil, men her standser den i vekslende højde, og karmene føres til veder- 
lagshøjde af retkantede sten, mens buestikkene er affasede. Forholdet i midt- 
skibsvinduet er tilsvarende, blot standser rundstaven længere fra bueveder
lagene og går straks over i en affaset sten, som er benyttet til resten af vinduet. 
Alle disse skift i karmprofiler falder sammen med de andre spor, som tegner 
billedet af byggestadiet ved branden 1450 (sml. p. 310). Vestvinduet i søndre 
sideskib, der muligvis er det yngste af alle vinduer, og alle sydmurens vinduer 
er ensartede, med affasede karmfalse; i de tre vestre sydvinduer har bueslaget 
dog retkantede false, der er muret af vekslende røde og mørkbrændte sten.

Stavværk. 181431 omtales den midterste, store murstenspost i midtskibets øst
vindue som faldefærdig; det kunne tyde på, at vinduet havde haft mindst tre 
lodrette stave, hvilket ville stemme med blændingsinddelingen, men på ældre 
fotografier ses kun to lodrette murstensposter. På et måleblad har Storck også 
angivet forskellige spor af stave, men så skitsemæssigt, at man ikke her kan
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hente anden oplysning end den, at lysningskarmen som nævnt var muret med 
en affaset sten.

Nævnte år blev vinduet tilmuret til omtrent halv højde, og således stod det 
indtil restaureringen. Midtskibets vestvindue, der 180631 omtales som løst
siddende, var muligvis allerede da tilmuret i totrediedels højde, således som 
det ses på en tegning af Chr. Hetsch fra 1865 (i Nationalmuseet). Senere blev det 
helt tilmuret og udvendig forsynet med stavværksagtige blændinger (sml. fig. 
3); det genåbnedes af Storck. Vinduesreparationer i øvrigt, og de 1598 ud- 
huggede vinduer i nordre sideskibsmur er omtalt p. 332 f.

Sakristiet ligger i den østre klosterfløjs sydende og er tilgængeligt fra kirken 
gennem den p. 324 omtalte dør. Overover findes den såkaldte musikstue, hvor
fra der har været en åbning til kirken (p. 320), der formentlig har været be
regnet for syge og gamle brødre, som herfra har kunnet følge messerne ved 
højaltret. Sakristiet optager arealet mellem kirke, tårn og kapitelsalen, der i 
sin nuværende form stammer fra o. 1500 ligesom musiksalen. Det er tidligere 
nævnt, at sakristiet næppe er bygget før efter branden 1450, men både døren 
og fortandingen i kirkens udvendige nordøsthjørne viser, at det var planlagt 
fra første færd, og det kan ikke udelukkes, at østmuren med dens to vinduer 
er ældre end branden. Også i resterne af det østhus, som var i arbejde før bran
den, er det muligt at spore fortanding til sakristiets vestmur. Forholdene i 
sakristiets nordvesthjørne både ude og inde viser, at der, da man gik i gang 
med sakristiets vestmur, blev bygget ind mod fortandinger i østhusets syd
gavl. Inden længe lod man sakristiafdelingen (samt kirken p. 306) nyde fremme 
på bekostning af det ældre østhus. Fra en højde, der omtrent svarer til ribbe
udspringet i nordhjørnerne, førtes sakristiets vestmur derpå ind over øst
husets tidligere sydgavl, som herefter blev nordgavl85 i sakristiet og musik
stuen. Et gammelt fotografi (i Nationalmuseet) viser, at man navnlig før 
restaureringen (fra loftet over kapitelsalen) kunne følge denne taggavls rejsning 
såvel som sakristiafsnittets højde før østfløjens forhøjelse o. 1500. Tagsporet 
viser, at korsgangen langs fløjens vestside ikke var inddraget under tagfladen, 
og der har derfor kun været tale om en foreløbig afdækning af sakristiafsnittet, 
indtil resten af østfløjen kom til rejsehøjde. Til denne taggavl og fløjens lave 
højde svarer sporene efter en fladloftet overdækning af musikstuen, og dens 
tre enkle krydshvælv må høre sammen med fløjens forhøjelse o. 1500. Det 
samme gælder musikstuens tre østvinduer, hvoraf det søndre er smalt og flad
buet under spidsbuet spejl, mens de to andre er spidsbuede, med afîasede karm
false og større og bredere end noget andet vindue i klosteret.

De to vinduer i sakristiets østmur må derimod være samtidige med muren; 
de er også spidsbuede, men med rundstavprofilerede karmfalse omtrent som 
kirkens østre sideskibsvinduer (lysningsprofilen er fornyet). Til den takt, som 
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Fig. 30. S. Marie kirke. Korsgangens sydøstre hjørne, andet stokværk, set fra nord. Billedet, der 
stammer fra tiden før restaureringen, viser det forsvundne tårns øst-, syd- og vestmur, de to sidste 

med døre til henholdsvis kirke og søndre korsgang. Endvidere ses arrene efter den nedrevne nordmur 
såvel som spor efter en oprindelig bue eller hvælving (p. 328). Fot. i Nationalmuseet.

disse to vinduer anslår, svarer en overdækning af sakristiets indre med to par 
krydshvælv, hvis retkantede ribber dels har vederlag i væggene, hvor gjord

buerne hviler på profilerede vægpiller, dels på en midtpille; denne har affasede 
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led, mens vægpillerne er sammensat af en trekløverprofil og to rundstave. Det 
kan ikke med sikkerhed afgøres, om disse fire hvælv og midtpillen er oprinde
lige eller samtidige med musikstuens hvælv.

I tårnets østmur (sml. ndf.), som viser sig i sakristiet, er der to dybe flad- 
buede nicher, og i resten af sakristiets vestvæg en række af mindre, fladbuede 
gemmenicher. Også østvæggen har nicher, og det er sandsynligt, at den syd
ligste, der har smige sider, i virkeligheden er en piscina; sålen er afdækket 
med cement, så det ikke er muligt at konstatere et afløb. Nichens nøje lighed 
med den nyafdækkede piscina i S. Olai sakristi taler stærkt for antageisens 
rigtighed, og den bestyrkes yderligere af en notits fra 179432, der dog også 
viser, at piscinaen nu anvendtes til et helt andet formål. Notitsen nævner, at 
»et væmmeligt og stinkende urinhul« i sakristiet tilmures, da »konfitenterne 
have det lige for øjnene og i næsen, når de er i skriftestolen«. 188665 udgjorde 
kirkens skriftestol en del af sakristiet.

†Kamin. I det sydøstre hjørne af sakristiet er der rester af en kamin, hvis 
skorsten ligger i kirkens nordmur. Den er nævnt i et inventarium 179186, da 
der i den stod to brandjern med messingknapper, og 183584. Senere blev den 
tilmuret og ødelagt86. På resterne af den er der af Storck anbragt en håndvask.

Trappehuset ved vestgavlen er samtidigt med denne (p. 318) og springer 
frem foran façaden med tre sider (af en regulær sekskant); udbygningen har 
affasede hjørner, og fra en linie i højde med vestre taggavls fod optages de tre 
sider af hver sin blænding, hvoraf to med tvedelt, rundbuet afslutning. Skakten 
med spindeltrappen ligger dels i denne udbygning, dels i vestgavlens murliv. 
Branden 1450 skiller trappen i to dele, en nedre med tøndehvælving og to 
rektangulære glugger, og en øvre med loft af fladbuede binderstik og to lidt 
større lysglugger, der har en slags trekløverformet overdækning. Den oprinde
lige adgang fra midtskibet til trappen, en fladbuet dør, blev genåbnet 1907; 
den havde en lang periode været afløst af en udvendig dør i fremspringets syd
vestside. Omtrent i trappens halve højde findes den p. 322 omtalte dør til et 
†pulpitur i midtskibet, og foroven udmunder trappen i sydvesthjørnet over 
midtskibets vesthvælv.

Det (†)tårn, som anbragtes over korsgangens sydøstre hjørnehvælv og ud for 
nordre sideskibs andet fag fra øst, er måske identisk med det i pavebrevet af 1431 
omtalte klokketårn (p. 290). Ved sidste restaurering tilsløredes resterne af dette 
tårn kendeligt; takket være et gammelt fotografi og endnu synlige detaljer kan 
man dog danne sig et omtrentligt billede af forholdene i tårnets nedre dele. 
Korsgangens hjørnehvælving med retkantede kvartstens ribber begrænses til 
begge sider af svære gjordbuer, som i 2. stokværk bærer usædvanlig kraftige 
mure, der er i forbandt med kirkens nordmur. Denne er her (og i faget øst for) 
lidt sværere end ellers. Tilstanden før restaureringen af de svære øst- og vest



S .  M A R I E  K I R K E 329

mures nordre dele ses på fig. 30. Brudfladerne med de mange knækkede sten 
viser, at der i nord er nedbrudt en tilsvarende tyk mur, som har dannet tårnets 
fjerde side. Den har formentlig som den vestre været brudt af en fladbuet, falset 
dør, og disse to har formidlet forbindelsen mellem 2. stokværk af korsgangen i 
syd og øst. Fra tårnet førte den p. 320 omtalte dør ind i kirken. På dørens 
nordside er der over falsens bueslag et ekstra stik, som krager lidt ud og følges 
af selve kirkemuren, dvs. at denne bliver sværere opad. Seks—syv skifter over 
stikket ses et tilbagespring i de tre bevarede mure, et niveau, der stemmer 
med østfløjens oprindelige højde. I tårnets indvendige sydhjørner fandtes tid
ligere, lige over tilbagespringet, resterne af bue- eller hvælvansatser og på kir
kens mur spor efter en bue (fig. 30). At tilsvarende ikke findes i øst og vest 
har den naturlige forklaring, at murværket over tilbagespringet stammer fra 
østfløjens forhøjelse og ombygning ved indretning af Laxmandssalen (p. 306). 
Murværket viser, at tårnet fra første færd er ført op sammen med kirken. De 
nu udslettede spor øverst i sydhjørnerne, der snarest stammer fra en hvælving, 
fortæller, at tårnpartiet hævede sig et stykke over østfløjen i dennes lave skik
kelse, men på den anden side fortæller øst- og vestmurenes øvre del, at tårnet 
forsvandt ved østfløjens forhøjelse o. 1500.

Om en med kirken muligvis samtidig tagrytter, se p. 336.

T I D E N  E F T E R  R E F O R M A T I O N E N

Da reformationen havde gjort ende på karmelitternes liv i Helsingørkloste- 
ret, og da de egentlige klosterbygninger ved kongebrev af 10. maj 1541 var 
overdraget Helsingørs hospital, gik den smukke kirke en uvis skæbne i møde. 
Som det er nævnt i den historiske indledning p. 291, blev den endog 1573 over
draget hospitalet til nedrivning. Heldigvis skete dette ikke, inden Frederik II. 
ved et nyt kongebrev tre år senere bestemte, at Vor Frue skulle bruges til tysk 
gudstjeneste. Forinden havde den lidt meget. Munkenes sjælemesser og orgel
musik synes at være blevet afløst af øksehug og hestevrinsken; 1563 hentede 
Peter Rødhoved således tømmeret til rådhussvalen i S. Marie, hvor de nye 
rådsstole skal være udført så sent som 158887. Og de 371 læs halmdus og anden 
urenlighed, som kørtes bort 157716, taler for rigtigheden af, at kirken 1576 var 
hestestald. Sml. indskrift om istandsættelse, på † mindetavle.

Samtidig med den store udrensning indsamledes penge »til hjælp at bygge 
og forbedre med paa den tyske kirke«. Der kom f.eks. tavlepenge fra S. Marie 
selv og fra den danske S. Olai, et mindre beløb fra Bremens skippere og et 
større fra 39 junkere, som til gengæld fik deres våben malet på trætavler16.

Så snart murmestrene havde lagt kirkegulvet med mursten overalt og ordnet 
andet nødvendigt arbejde, gik man i gang med inventaret, først og fremmest
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stolene. Mester Claus glasmager tog fat på vinduerne med seks kurve glas, 
stangjern og andet, Tyge snedker på dørene, og Jann(?) Læggemand arbejdede 
på kirketaget med at sætte sten ind og andet sådant. Omkring udgangen af 
1580 var der betalt for de mest nødvendige ting til gudstjenestens brug: alter
lagen, alterklæde, tøj til korkåbe, kalk og disk, voks til lys og tvende sangbøger, 
ligesom orgelmesteren havde fået sin løn. Selv om den første præst blev kaldet 
af kongen allerede 1576, er det næppe sandsynligt, at kirken har været klar før 
1579—80. Hidtil kan der dog kun have været tale om de mest nødtørftige 
arbejder. Man fortsatte med inventaret, kirken blev hvidtet af Hans van 
Durren (Dyringen, sml. S. Olai p. 93), der også lukkede en del huller i muren, 
tagrytteren afstivedes (p. 336), og klokken blev repareret. Mester Hans døn- 
niker (sml. ovenfor) udførte et stort arbejde med korets indretning 1587, og 
Peter maler betaltes sommeren 1588 for junkernes våben, som blev ophængt 
af Berendt nagelsmed16. Hermed må kirkens indre have været så vidt færdigt, 
at menigheden kunne give sig i kast med mindre presserende opgaver, som 
havde til formål at hævde den tyske kirkes anseelse udadtil, nemlig et tårn og 
et delt tag som på den danske kirke.

Kirkens delte tag og det spirprydede tårn. 6. februar 1589 blev der sluttet to 
kontrakter mellem på den ene side Gert Rantzau, befalingsmand på Kronborg, 
Helsingørborgmestrene Jørgen Maer og Hans Nielsen og kirkeværgerne, mester 
Jacob Balber og Hendrich Rottmandt og på den anden side henholdsvis vel- 
lært Paasche tømmermand og vellært Dirick Thønnesen murmester, begge bor
gere i Helsingør. Dirick skulle ifølge sin kontrakt nedtage det gamle tag, ind
købe Embder tagsten til det nye midtskibstag og over sideskibstagene benytte 
de gamle. Endvidere skulle han på kirken opmure et tårn »udi sin vidde og 
højelse efter den afritz, han overgivet haver«; kalk og jern skulle han selv skaffe, 
ligeledes kalk og hår at dønnike kirken med, og udfly gavlene »saa de det ander 
ligt kan være, eftersom det sig bør«. Hans betaling skulle være 540 gamle daler. 
Kontrakten med Paasche tømmermand viser, at han skulle nedtage det gamle 
spærværk på kirken, hugge og opsætte et nyt, »og det udi tre parter dele, lige
som det spærværk paa den danske kirke er staaendes«16. Han skulle tillige 
hugge og opsætte et spærværk på det nymurede tårn »lige efter det spir, som 
staar paa Frederiksborg kirke«88 og 30 alen højt. Heri skulle han ophænge to 
klokker og gøre plads for en tredie »liden« klokke, vel den fra tagrytteren. 
Stangen og knappen (sml. vindfløj p. 337) skulle forskaffes ham, men ellers 
skulle han ligesom Dirick levere alle nødvendige materialer selv; hans betaling 
skulle være »halvfemtehundrede og ti gamle daler, og en klædning saa god som 
tyve og fire daler«. Inden året var omme, kunne de to håndværkere hæve et 
á conto beløb; tårnet var muret og »derpaa en spidtz opsat, dog ikke videre i 
dette aar fuldfærdiget, end saa vidt mur- og tømmerværk belanger«16. Den 
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Hude fot.

Fig. 31. S. Marie kirke. Sydfaçaden med delt tag. På østgavlen ses den oprindelige (og nuværende) 
tagrejsning og i højkirken de tilmurede spareblændinger (p. 331).

samtidig fuldførte vindfløj blev opsat året efter af Bernt blytækker, der for 
70 + 10 dl. klædte spiret med svensk skifer89. Paasche arbejdede på tårnloftet 
af egeplanker og »skierværket« (formentlig klokkestolen), mens en klokke om
støbtes i København. Dirick opfyldte samtidig resten af sin kontrakt, op
lægning af tagsten på det nye spærværk over kirken og skelnen af murene.

Det delte tag havde en lavere rejsning end kirkens oprindelige, men det 
medførte ingen ændring af taggavlene (fig. 31). Derimod blev rækken af høje, 
fladbuede spareblændinger udvendig i høj kirkemurene antagelig tilmuret, og 
det er sandsynligt, at klostergangen op mod kirkens nordmur forsvandt, selv 
om det ikke fremgår af kontrakten. I hvert fald var den borte 1597 (sml. p. 
336 og korrekturnoten p. 290). Kirken beholdt sit delte tag frem til 1905.

Det spirprydede tårn derimod blev ikke engang 200 år gammelt, inden det 
måtte nedtages, og før dette skete, havde tårnet nået at tilføje kirkebygningen 
stor skade (sml. p. 333). Tårnet, der kendes fra forskellige afbildninger, bl. a. 
1754 (sml. stikket p. 39), stod over højkirkens vestligste fag. Det hvilede på 
vestgavlen og tre buer, hvoraf de to var muret indvendig langs højkirkemurene, 
den tredie spændt tværs over hvælvingen vest for den vestligste gjordbue; af
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den sidste, der var ca. 1,5 m i tværsnit, ses endnu nogle rester. Ifølge brand
taksationen 176158 var tårnet 10 alen i kvadrat og murværket 14 alen højt, 
regnet fra hvælvingen. Heri var der til hver side to glamhuller og mod vest 
tillige en urskive. Ved tårnets opførelse fjernedes den øverste del af den vestre 
blændingsgavl (sml. p. 318). Et murmesteroverslag fra 172749 oplyser, at tår
nets dårlige tilstand skyldes de tre alt for svage hovedbuer over hvælvingen; 
de var bristet under den store byrde og havde sat sig alt for meget. Længe før 
den tid havde der været store reparationer på spirets beklædning, f.eks. 1664 
og 168615; sidstnævnte år skænkede Christian V. 50 ris skifersten »af dem, som 
paa vort Slot Cronborg i forraad skal være«90, og direktør for Øresundstolden, 
Andreas Günther, gav 100 rdl. til tårnets reparation91. 8. juli 172849 sluttede
I. C. Krieger på kgl. Majestæts vegne kontrakt med Lars Erichsen, der påtog 
sig kirkens reparation med mur- og tømrerarbejde med oktober måneds ud
gang. Foruden det nævnte murmesteroverslag fra 1727 foreligger der overslag 
fra mange forskellige håndværkere, og af disse fremgår det klart, at den på
gældende reparation næsten udelukkende angik tårnet; det blev både istandsat 
på murværk, bjælkelag, spirkonstruktion og skiferbeklædning samt forsynet 
med en ny vindfløj (p. 337). 174483 og 176916 repareredes tårnet påny, men 
det stod ikke til at redde. 177715 fik Joh. P. Boye Junge 250 rdl. for at tage 
spiret ned og murmester Braunbehrns 60 rdl. for at lægge et nyt tag over 
tårnet. Det var ikke nok. Muren mod kirkegården truede med at falde92; i 
tiden mellem 12. februar og 19. juli 178015 fjernede de to håndværkere for 
langt større beløb resterne af det tårn, der var blevet til som et led i den evige 
kappestrid om størst anseelse mellem S. Marie og S. Olai. Toppen af den vestre 
taggavl blev ikke retableret; arrene efter tårnet skjultes med en valm (fig. 3), 
dækket med nyindkøbte sorte, glaserede tagsten fra Holland, og således stod 
kirken indtil 1905. Stenene fra tårnet blev 178215 brugt til en mur om den 
store urtegård (p. 295). 178315 solgtes to urskiver af kobber, fløjstangen og 
andet for 97 rdl. til at bestride de allernødvendigste reparationer på kirken32, 
og endelig 1802 solgte man, formentlig til samme formål, sejrværket og tre 
store klokker86.

Kirken efter 1590. Kort efter at Hans thor Brügge havde leveret kirken en 
ny altertavle 1592, blev vinduet bag tavlen beklædt med en halv tylt tørre 
brædder; der har nok kun været tale om en delvis blænding, thi 1596 blev der 
af Oluf glarmester lavet to nye vinduer, et bag altret og et over kirkedøren. 
To år senere skete der en afgørende ændring i kirkens lysforhold. Med fjernelsen 
af korsgangen mod kirkens nordmur (p. 331) var der skabt mulighed for an
bringelse af vinduer i denne mur, og foråret 1598 gik murmester Jørgen Holst 
i gang bistået af murmester Hans van Antwerpen (sml. gravsten). De byggede 
stillads, huggede huller i muren, satte vinduerne i kalk og hvidtede derpå den 
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Fig. 32. S. Marie kirke. Nordmuren med spor efter klosterets søndre (1900—07 
genopførte) korsgang (p. 332). Fot. i Nationalmuseet.

nørre side fra sakristiet til kirkedøren. Samtidig blev midtskibets vindue under 
tårnet forsynet med »dantsker« jern og svensk stangjern (sml. glasmaleri p. 
337). Indtil Storcks restaurering havde nordmuren fire høje, spidsbuede vin
duer, i 4.—7. fag fra øst (sml. fig. 33), og det var formentlig dem, Jørgen Holst 
havde indsat.

I 1599, kun ti år efter tårnets opførelse (p. 330), måtte man søge at afhjælpe 
de første skader på kirkebygningen forårsaget af denne letsindighed. Tårnet 
pressede højkirkemurene fra hinanden, og Christen murmester huggede to 
ankre ind tværs over midtskibet på hver side af syvende pillepar fra øst, 
istandsatte det vestligste hvælv og pudsede over kirkedøren16. 1648 måtte man 
opsætte yderligere fire ankre over midtskibet, om tredie og femte pillepar, og 
forny tag og tagværk over søndre sideskib. Morten Fincke (son af Caspar) leve
rede disse ankre og deres otte »udpuklede« kobberplader med kgl. maj.s og 
dronningens navne samt årstallet: sammenskrevet F3 og SA over 164915. Det 
må også være Morten, der har leveret de fem korte ankre, som er indhugget i 
søndre midtskibsmurs 3.—7. fag, og hvoraf de fire ind mod midtskibet har 
ankerhoveder formet som tal, der tilsammen udgør årstallet 1648. Efter denne 
omfattende istandsættelse, hvortil forskellige personer forærede 405 dl. (an
krene alene kostede godt 604 dl.), kalkedes kirken, og Matthias maler renoverede, 
hvor murmesteren havde stænket. Tårnet var sikkert også årsag til en repara
tion 171715 af nordre sideskibs vestligste hvælving, som begyndte at falde ned. 
Nogle år senere, 173215, istandsattes nordre sideskibsmur mod fraterhaven,
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hvor de nederste sten i muren »var ganske nedfaldne og mange år således har 
henligget, uden at den kunne blive repareret for kirkens uformuenheds skyld«. 
Murmester Paul Biermann klarede sagen med 1500 mursten, 200 tagsten og 
kalk, hvoraf der rejstes en helsten tyk påforing, skråt afdækket i højde med 
vinduernes sålbænk (sml. fig. 32). Af vinduerne var især det store bag altret 
og de to i vest ved dåb og barnestol forfaldne.

174483 kom kongen den nødstedte kirke til hjælp med 3000 rdl. (sml. †ind- 
skrift på mindetavle), og derpå gik man i gang med en meget omfattende 
istandsættelse af både bygning og inventar. Udvendig blev alle dårlige sten 
udhugget og erstattet med nye, taget blev omlagt, bl. a. med 20.000 blåglaserede 
sten, som en hollandsk skipper sejlede til byen. Indvendig blev murværket re
pareret og hvidtet; i hvælvene opsattes 100 stjerner og »i midten en sol« som 
alle forgyldtes, mens de seks jernankre over midtskibet maledes blå og navnene
i de otte kobberplader røde. Ved tagets istandsættelse havde man tilsyne
ladende sparet en gennemgang af træværket; 1769 måtte tagstolen fornyes og 
taget igen omlægges15.

Ved en kollekt 176393 indsamledes der i alle Danmarks kirker til en ny 
hovedreparation; de indkomne 2691 rdl. var ikke nær tilstrækkelige, og kir
kens kapitalfond afgav kun 128 rdl. Ved salg af materialer fra det nedrevne 
tårn (p. 332) og nogle legater fik man dog efterhånden samlet en lille kapital, 
der 181032 var på ca. 20.000 kr. Først 1817, i september, kom kirkens ind
vendige istandsættelse i gang ved C. P. Braunbehrns, der påtog sig arbejdet 
for 950 rigsbankdaler. Kirken skulle være færdig til reformationsfesten.

Ved synet 181994 fandtes mur- og tømmerværk i forsvarlig stand, men i de 
følgende år gik det langsomt med at afhjælpe de nødvendigste mangler. 18. 
august 188665 afholdtes et særligt syn ved nogle håndværksmestre, kirkeværgen 
og slotspræsten; dette anbefalede »at en i middelalderens bygningskunst sær
lig kyndig arkitekt optager en nøjagtig opmåling af hele komplexet og forfatter 
en tegning til en hovedistandsættelse og en ordning af anlægget og terrænet«. 
Vedrørende kirken, hvis gulv lå cirka en halv meter under terræn, foreslog 
synet bl. a., at der af hensyn til de fugtige mure skabtes godt afløb, at taget 
fik sin oprindelige form, at vestgavlens top og klosterets fjerde »munkegang« 
retableredes, og at et nyt spir overvejedes. I kirkens indre burde stoleværket 
ikke berøves sine døre, og det anbefaledes at gå varsomt til værks med de 
mange pulpiturer, trapper, lukkede stole og gravsten, »hvorimellem ikke få af 
værdi«. Det må formentlig ses som et resultat af synets arbejde, at kirke- og 
undervisningsminister I. P. Scavenius 24. juli 189166, bad arkitekt H. B. Storck 
udarbejde tegninger og overslag til en restaurering. Han påtog sig opgaven og 
indsendte 30. august 1893 opmålinger, forslag og overslag til ministeriet. Re
staureringen af kirken (og præstegården) påbegyndtes først 10. februar 190452, 
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Fig. 33. S. Marie kirke. Fratergårdens sydøstre hjørne med en »affside«, der blev nedrevet ved søndre 
korsgangs genopførelse (p. 336). Efter akvarel af H. Hagemann 1903, i Nationalmuseet.
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men forberedelserne startede sommeren 190 0 94 med oprensning over hvælvin
gerne og udgravninger i fraterhaven, hvor man fandt fundamentet til kloster
gangen mod kirken, samt undersøgelser af vægge og hvælv for kalkmalerier 
(p. 337). Gennem Storcks restaurering, med murmester C. Licht og tømmer
mester I. W. Unmarck som de største entreprenører, fik kirken (og klosteret) 
deres nuværende form. Efter at gulvet var sænket til gammel højde 1904, 
istandsattes murværket, der efter vedtagelse 8. september 190571 af det Sær
lige Kirkesyn befriedes for hvidtekalken indvendig; fjernede pilleled fornyedes 
efter omhyggelige undersøgelser, nordre sideskibs vinduer fra 1598 tilmuredes,
og klostergangen genopførtes med en (frit komponeret) trappe til overetagen. 
Sideskibenes vesthvælv fornyedes, og tilmuringen fjernedes fra midtskibets 
vinduer. Af de to norddøre til klostergangen, blev den østre ommuret, mens 
den vestre blev befriet for en gammel tilmuring og ligesom vestportalen delvis 
ommuret; et par sekundære døre i syd tilmuredes (sml. p. 324). Taget fik sin 
oprindelige form og en blytækt tagrytter; i denne forbindelse genrejstes den 
vestre gavltop. December 1907 var kirken færdig til brug71.

Tagrytteren, der er anbragt midt på rygningen, rejstes 1905—06, i forbindelse 
med restaureringen71; det kobberklædte spir med vejrhane er stærkt gotise- 
rende med sin lanterne kronet af spidsgavle.

Langhuset har tidligere været forsynet med en †tagrytter, nemlig det »klock 
thorm«, som 1586 understøttedes med seks egestolper16. Alle spor af det op
rindelige tagværk er udslettet ved de gentagne ændringer af tagformen, men 
dennes oprindelige skikkelse er gengivet på Hans Kniepers tegning fra o. 1582, 
afbildet under S. Olai (p. 87); hvis forholdene er blot nogenlunde rigtige, har 
tagrytteren stået lidt længere mod øst end nu. Den må være fjernet ved tagets 
første ombygning 1589—90, selv om det ikke fremgår af kontrakten (sml. p. 
330); det er sandsynligt, at den var samtidig med bygningen, senest i hvert 
fald fra o. 1500, da man opgav tårnet over korsgangens sydøsthjørne.

†Tilbygninger. Efter at den søndre korsgang op mod kirkens mur var fjernet 
(p. 331), må der være opstået behov for et vindfang foran kirkedøren nærmest 
klosterets østfløj. Til denne ny »affside i Praterhaven« blev der 1597 indkøbt 
tømmer, sten og kalk; Hans Andersen tømmermand ophuggede halvtaget for
2½ dl.16. Tilbygningen, der fornyedes 182784 i helstensmur og repareredes 
185294, ses på H. Hagemanns akvarel fra 1903 (fig. 33).

En »karnap« på kirkens sydside, ved udgangen til »Johannisgården« (p. 296) 
blev udsat ved syn 1828 og var nedrevet 182994.

Kirken står i blank mur med rødt tegltag (af munke- og nonnetagsten); 
tagrytter og trappehus er dog afdækket med kobber. Vinduerne har blyind
fattet glas, og gulvet er lagt med kalkstensfliser.

En †solskive på tårnet blev 1675 istandsat og hertil medgik 40 bøger guld15. 
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Vindfløje. Den nuværende tagrytter har en samtidig vejrhane. Forsvundne:
1) På det 1589—90 opførte tårn (p. 330); Matthias kobbersmed fik 15 rdl. for 
knop og hane; Søren smed drog til jernhytterne i Skåne for at lade smede 
jernstangen dertil og senere til København for at fuldende samme stang med 
det lille rør til hanen og korset derover. 1590 betaltes der for savdeller til 
stilladset, som Berndt blytækker benyttede ved opsætningen16. 2) I forbindelse 
med spirreparationen 1728 holdt tre mænd syn over en kobberfløj, som bly
tækkeren havde udført (p. 332); den var så tynd og slet gjort, at den kun 
ville holde et par år, og derfor dømtes han til at forskaffe en anden »dygtig 
kobberfløj«15. Efter at tårn med spir var nedtaget 1777—8015, blev fløjen, en 
stærkt udstanset, lang fane mellem to kugler, anbragt på det afvalmede tag 
over kirkens vestende (sml. fig. 3).

Glasmalerier. I sakristiets søndre vindue er ophængt et 25,5 cm højt og 15,5 
cm bredt glasmaleri, Jesus og Magdalene iført nonnedragt. Indskrift: Noli me 
tangere og signaturen: G. Gave fra Helsingborgs præster ved jubilæet 1950. 
159816 fik Hans glarmester 1 dl. for det øverste †vindue »naffn Ihesus udi 
stander udi den vesterste lugtt« under tårnet (dvs. midtskibets vestvindue).

KALKMALERIER

Selv om man i kirken i dag har bevaret adskillige kalkmalerier, må man 
tænke sig en endnu rigere udsmykning i middelalderens slutning. Dengang 
kirken var helt hvidtet, har østvæggen i midtskibet, nordre sideskibs hvælv og 
nordvæg, samt dele af søndre sideskibs vægge utvivlsomt været dekorerede. 
Kirkens kalkmalerier viser i eet tilfælde — de nu forsvundne malerier på korets 
østvæg — nær sammenhæng med nogle af klosterets dekorationer i Lazarus
salen og musikstuen. Værkstedet har sikkert arbejdet både i kirken og i klo
steret. Hele denne gruppe (jfr. p. 350) er nær beslægtet med kalkmalerierne i 
Birgittes kapel i Roskilde domkirke dateret 1511 (DK. Kbh. Amt, p. 1600 ff.).

Istandsættelsen af kalkmalerierne i S. Marie kirke, der foregik samtidig med
H. B. Storcks hovedrestaurering af bygningen (jfr. p. 334), udførtes under 
ledelse af Storcks betroede medarbejder, dekorationsmaler Mads Henriksen i 
årene 1901, 1905—0695. Der findes ingen beretning om restaureringen, og tre 
detail-fotogralier taget under fremdragelsen er nu det eneste, der sammen med 
Henriksens akvareller giver et indtryk af kalkmaleriernes bevaringstilstand 
efter hvidtekalkens afbankning. Bortset fra store revner i hvælvene, som nød
vendigvis måtte repareres, flere steder med meget store pudsfornyelser, har 
kalkmalerierne tilsyneladende været ret velbevarede, selv efter en hårdhændet 
afdækning (lig. 34). Restaureringen, som M. Henriksen og hans hjælpere96 
foretog, kan bedst karakteriseres som en overmaling; f.eks. brugte man frag
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menter af borter etc. til udgangspunkt for lange ornamentfriser. På den fig. 
34 viste gengivelse af det urestaurerede Pothorst-billede ses en vrænge- 
maske i den tilstødende kappeflig. Den er i en let skitseagtig form tegnet med 
kul på en hvid flade uden spor af oprindelig bemaling. I dag findes denne maske 
malet med hudfarve og hudfolder; en tandrække, som fortsætter lodret i mund
vigen omslutter »ventilhullet« og en blomst skyder op bag masken, og ikke som 
man kunne vente af munden (fig. 35). Fotografiet viser da med sikkerhed, at 
denne vrængemaske er udført mellem 1901 og 05, uden noget grundlag i den 
oprindelige udsmykning. I dette ene tilfælde har man et fotografisk bevis
materiale, men det er aldrig undersøgt, hvorledes det forholder sig med hele 
den øvrige udsmykning, hverken ved afbankning, afvaskning eller ultraviolet 
bestråling. Flere andre detaljer vækker mistanke, således f.eks. den helt nøgne 
Peter i fodtvætningsscenen (fig. 40), som virker ganske umiddelalderlig lige
som krucifikset, der indrammes af Laxmands våben (fig. 37). Det skyldes 
formentlig den moderne overmaling, og kun kroppens stilling kan antages at 
være oprindelig97. I det store og hele må figurmalerierne dog være opmalet på 
ældre spor. Men figurstil, ornamentik og malemåde kan ikke i detaljer fastslås, 
sålænge overmalingen ikke er fjernet. Man kan derfor heller ikke tale om male
rens koloristiske evner på grundlag af de restaurerede billeder98.

Det er ikonografisk mærkeligt, at de bevarede kalkmalerier næsten ikke har 
nogen Maria-fremstillinger, skønt kirken er viet til Jomfru Maria og hørte til 
karmelitternes — Marias broderskabs kloster. Ingen billeder viser Joachim 
og Annas historie eller Marias barndomshistorie, som i karmelitterkirken i 
Sæby, og der er ingen store Madonnafremstillinger (jfr. også Christiern II.s 
altertavle, p. 359).

Kalkmalerierne, der alle er udført på hvidtekalk, stammer fra tiden mellem 
o. 1440 og 1525. Hvis man skal forsøge en kronologisk opstilling vil den få føl
gende udseende: 1) O. 1440—1460. Bemaling og skrift på sakristidørens karme 
og spejl. 2) O. 1460—1475. Høj kirkemurens blændingsdekorationer. 3) O. 
1460—1500. Midtskibets vestvæg, bebudelsen. 4) O. 1475—1500. Vægnichen 
i nordre sideskibs vestvæg, rankeslyng. 5) Mellem 1482 og 1484. Østkappen i 
midtskibets østhvælv med Laxmandvåben og krucifiks, formentlig malet i for
bindelse med 6) o. 1480—1490. Malerierne i søndre sideskibs hvælv omfattende 
Jesu barndomshistorie, passionen samt fantasiblomster og vrængemasker, de 
to østligste hvælv i nordre sideskib med vrængemasker og fantasiblomster, 
midtskibets hvælv med ribbedekoration og vrængemasker, samt Pietà-billedet 
i cirkelblændingen på nordvæggen i midtskibets femte fag fra øst. — På væggene
i nordre og søndre sideskib findes indvielseskors, sandsynligvis fra samme pe
riode. 7) 1523 (?). Nordvæggen i nordre sideskibs næstvestligste fag, engel og 
halvfigur.
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Fig. 34. S. Marie kirke. Hans Pothorst, fotograferet under restaureringen. Sml. vrængemasken i 
nederste højre hjørne med fig. 35 (p. 345). Fot. i Nationalmuseet.

Korets østvæg over højalteret har været dekoreret med en forsvundet pas- 
sionsserie fra o. 1510 m.m. Udvendig i spejlet over vestdøren har været en 
malet helgeninde.

Bevarede malerier. 1) (Fig. 29) O. 1440—1460 (jfr. p. 324). På døren til sakri
stiet har karmprofilerne murstensbemaling i mørk brunrød, grønlig, lys brunrød 
og grå; fugerne har været optrukket med hvidt. I spejlet over døren står med 
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Fig. 35—36. S. Marie kirke. 35. Vrængemaske i søndre sideskibs 4. fag fra øst, nymalet under restau
reringen (jfr. fig. 34, sml. i øvrigt p. 346). 36. To masker i midtskibets andet hvælv fra øst, østlige

kappellig (p. 348).

minuskler og stort begyndelsesbogstav »Eric(us) VII«99, men indskriften har 
været længere100. Den er nu dækket af et oliemaleri fra 1650.

2) O. 1460—75. Højkirkens blændinger er i felterne over de tilmurede åbnin
ger dekoreret med indcirklede figurer. På sydvæggen i fjerde fag fra øst en 
enhjørning, på nordvæggen i samme fag en lille hankekande med urtekost. 
Ellers er cirklerne udfyldt med karvesnitlignende rosetter; i sjette fag fra øst 
på sydvæggen dog en rudeagtig delt cirkel (fig. 43), måske ment som en vin- 
duesefterligning. På nordvæggen i det østligste fag er malet bogstaverne A A 
forneden og P foroven over rosetten. I samme side, men i tredie fag fra øst 
findes et bomærke. Alle disse dekorationer er malet med røde og gråsorte farver. 
På den murede cirkelblænding i nordvæggens femte fag fra øst har der også 
været en cirkeldekoration, men den er, som det fremgår af M. Henriksens 
akvarel (fig. 39) overmalet med den nedenfor (p. 347) omtalte Pietà-frem- 
stilling. Dette taler for en datering af blændingsdekorationerne til før 1480— 
90; muligvis er de udført samtidig med murenes færdiggørelse.

3) O. 1460—1500. Blænding i midtskibets vestvæg i højde med det nuvæ
rende orgelpulpitur, nord for vinduet. Bebudelsen. Maria sidder midt i blæn
dingen lige under den konsol, som bærer de to spidsbuer, Gabriel står ved 
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Fig. 37. S. Marie kirke. Krucifiks omgivet af Poul Laxmands fædrene og mødrene våben. I østhvælvets 
 

ostkappe (p. 341).

blændingens nordre kant. Maria har grøn glorie, langt gult hår, og hun er klædt 
i en lysbrun kjortel og grøn kappe med rødbrunt foer, i venstre hånd ses et nu 
næsten tomt, hvidt skriftbånd, højre hånd hviler på en opslået bog, som ligger 
på læsepulten. Herpå står en hankekrukke med liljer. Maria vender sig mod 
englen, som holder et stort liljescepter i den ene og et skriftbånd i den anden 
hånd. Gabriel har grønne vinger og lys brunlig kjortel med krydsende, grøn
lige bånd. Ansigtstrækkene er helt forsvundne. Under en brunrød skillestreg i 
blændingens nedre del knæler en mindre figur med en kalk (?) i de fremstrakte 
hænder. Denne figur er, ligesom det skriftbånd, der slynger sig over hans hoved 

og ned langs ryggen, stærkt udvisket. Figuren er sandsynligvis en stifter.
4) O. 1475—1500. Vægnichen i nordre sideskibs vestvæg har i smigen en 
delvis bevaret rankedekoration malet med rødokker. Spiralranker med streg
fortykkelser som blade og enkelte blomster. Ornamentikken ligger på et tyndt 
kalklag og synes aldrig at have været restaureret. På nichens bund er ikke 

iagttaget spor efter bemaling (jfr. †sidealter).
5) (Fig. 37). O. 1482—1484. I midtskibet har kun østkappen i østhvælvet 
en figurdekoration, et stort krucifiks. Kristus har hvirvelkorsglorie sva
rende til glorierne i søndre sideskibshvælv; selve figuren er stærkt opmålet. 
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Nord og syd for korset ses Poul Laxmands fædrene og mødrene våben, Lax- 
mand og Brahe101. 1482 blev P. Laxmand høvedsmand på Krogen, og samme 
år skænkede han penge til Marie kirke til sjælemesser for sine forældre og sig 
selv102. Han blev, formentlig omkring 1484, gift med Inger Munk (Lange)103, 
men da hendes våben ikke gengives her, er det sandsynligt, at kalkmalerierne 
er blevet til før dette giftermål. På Laxmandssalens (se denne) slutsten findes 
hendes våben derimod ved siden af Laxmands. Poul Laxmand blev efter drabet 
selv begravet i kirken (se †gravsten).

På østvæggen er i kvartcirkelblændinger på hver side af det store midtskibs- 
vindue med sorte minuskler malet: »fratergodekyn(us)«; denne broder Godekyn 
var ifølge P. Laxmands gavebrev fra 1482 prior localis i klosteret i Helsingør. 
1493 var hans hverv overtaget af en anden. I den nordlige kvartcirkelblænding 
ses en velsignende hånd fra en sky over ordet frater.

6) O. 1480—90. Søndre sideskibs otte hvælv indeholder kirkens største sam
menhængende dekoration; i de fire vestfag er der religiøse malerier i alle kapper. 
Kristi barndomshistorie, Kristus og apostlene, samt dele af passionen, mens de 
fire østlige fag kun har religiøse billeder i østkapperne, og ellers er dekoreret med 
fantasiblomster og masker. I vestkappen i fjerde fag fra øst sidder to personer 
i blomsterkalke med stifterindskrift; den ene er den berømte admiral Hans 
Pothorst (jfr. p. 345).

Ribbedekorationen varierer i de fire østlige og de fire vestlige fag. I østpartiet 
består den af slyngede ranker med hjerteblade eller fligede blade. De vestlige 
ribber har kviste med skabelonblomster. I det vestligste fag, som er delvis 
fornyet, har ribberne skabelonmønstre uden kviste. Ornamenterne virker her 
som overalt i kirken meget nymalede104.

Vestfaget har på væggen syd for vestvinduet fragmenter af en sortmalet 
minuskelindskrift: ». . .[d]ns iahan r.. hib an[n]o [d(o)m(ini) MCD]LXXXX« 
(». . hr. Johan i Herrens år [14]90«). Øst for sydvinduet, omtrent i højde 
med indskriften på vestvæggen, fandtes farvespor.

Ottende og vestligste hvælvfag, sydkappen: Kristus som verdensdommer, i de 
øvrige kapper apostlene. Kristus flankeres af Maria og Johannes Døberen i 
kamelhårskjortel. Kristus har korsglorie og fra hans mund udgår lilje og sværd. 
I kappetoppen et skriftbånd: »venite [benedicti] p[at]ris mei. ..« (Matth. 25, 34, 
»kom hid, I min Faders velsignede . . .«). Østkappen: Filip med patriarkalkors, 
Jacob major (?) med stav, Andreas med Andreaskors og Johannes med kalk. 
Nordkappen: Matthæus med opslået bog, Peder med nøgle og bog, og på ho
vedet en hætteagtig tiara, Bartholomæus med kniv og Thomas med spyd eller 
lanse. Vestkappen: fire apostelhoveder antydet af Mads Henriksen, der her 
konstaterede spor af apostelskikkelser.

Syvende hvælvfag fra øst, vestkappen: i den ene halvdel bebudelsen. Gabriel
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henvender sig med skriftbånd i den ene hånd og scepter i den anden til den 
siddende Maria, som drejer hovedet om mod englen, bort fra læsepulten og den 
åbne bog. På Gabriels skriftbånd: »Ave Maria [gratia] plen[a] domi[nus tecum]« 
(Lukas 1.28, »vær hilset du benådede, Herren er med dig«), på Marias skrift
bånd: »Ecce ancilla d(o)m(ini) fiat m[ihi] s[ecundu]m verbu[m]« (Lukas
1.38, »se, jeg er Herrens tjenerinde; mig ske efter [dit] ord«). I den anden kappe
halvdel mødet mellem Maria og Elisabeth. I kappefligene to mandsfigurer med 
lange, udviskede skriftbånd; begge bærer strudhætte, den ene tillige rund
puldet hat. Nordkappen: Jesu fødsel og forkyndelsen for hyrderne. Barnet 
ligger på et klæde på jorden foran en muret (nymalet?) krybbe. Maria knæler 
foran barnet med udslået hår og på den anden side knæler eller sidder Josef 
(forkert restaureret stilling). Bag den antydede staldarkitektur sidder en enlig, 
fløjteblæsende hyrde. En engel kommer flyvende fra kappetoppen med et 
skriftbånd i hånden. Den fragmentariske indskrift: »in ....x...rel...deo« 
gengiver sikkert en del af englehilsenen (»ære være Gud i det højeste«). Foran 
hyrden ligger et langt skriftbånd, som udgår fra den anden svikkel og løber
langs buens øverste kant. Nu er kun slutningen læselig ». . .quo qu..............................suo
posse deum« (?). En hund sidder på bagbenene midt i teksten. Østkappen: 
omskærelsen. Ypperstepræsten med kniven er i biskoppeligt ornat, bag ham 
står en tjener med et fad. Det nøgne Jesusbarn står på alteret holdt af Maria, 
bag hende bærer en tjenestepige en kurv med to duer. I søndre kappeflig rester 
af et skriftbånd. Sydkappen: kongernes tilbedelse. På en bænk sidder Maria 
med det nøgne barn på skødet, foran knæler den ældste, skæggede konge og 
kysser barnets hånd, mens en tjener holder hans krone. Den mellemste konge 
er iført lang kofte og har ligesom den yngste skægløse konge bjælder om 
halsen; hans kjortel er knækort og opslidset. I kappetoppen en stor stjerne. 
På vinduesprofilen rester af indskrift: »..obtuler[unt]« (Matth. 2.11, [»og de 
lukkede op for deres skatte og] bragte [ham gaver«]).

Sjette hvælvfag fra øst, vestkappen: barnemordet, flugten til Ægypten og en 
nu forsvundet fremstilling, vistnok af sædeunderet. Herodes sidder med krone 
og stort scepter på en trone med krydslagte ben; foran ham står tre rustnings- 
klædte soldater, den ene har et barn på sit spyd. Foran gruppen ligger tre døde, 
nøgne børn. Flugten til Ægypten er malet i kappetoppen, Josef fører æselet 
med Maria og det svøbte Jesusbarn; over dem et dobbelt skriftbånd: »Jo[se]ph 
surge et accipe puerum et matre[m] eius et fuge in egiptum« (Matth. 2.13, 
»Josef, stå op og tag drengen og hans moder med og flygt til Ægypten«). I 
kappens nordre del er kun bevaret en stående figur, som holder hænderne foran 
hofterne, sandsynligvis een af høstfolkene fra en fremstilling af sædeunderet. 
Nordkappen: indtoget i Jerusalem. Fulgt af apostlene rider Kristus på æselet 
hen imod byporten; her står en skægløs yngling og breder en kjortel ud på
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jorden foran æselet. På skriftbåndet som løber langs buen: »[Hosan]na filio 
dauid benedictus ...« (Matth. 21,9, »Hosianna Davids søn, velsignet [være 
han, som kommer i Herrens navn]«). Østkappen: fodtvætningen (fig. 40). Om
givet af ni apostle knæler Kristus med hvirvelkorsglorie foran en nøgen(!), 
siddende Peder, der har det ene ben i et vandfad. Denne figur er helt nymalet. 
I kappefligene står to helgeninder; den ene har en stav (skal være en pil) i 
hånden og foroven et skriftbånd med: »Sancta [Ursujla«, den anden er kronet 
og holder et tårn, på skriftbåndet læses: »Sancta [Barba]ra«. Sydkappen: nad
veren, Kristus med hvirvelglorie sidder midt for et langt, rektangulært bord, 
dækket med en stribet dug og tallerkener med tunget kant; midt på bordet 
står et cirkulært fad med et vildsvinehoved. I Kristi skød hviler Johannes, og 
fem apostle sidder ved samme bordside; de øvrige seks er anbragt på skamler 
på bordets anden side og vender ryggen til beskueren. Judas har ingen pung. 
I kappefligene rester af to skriftbånd, det ene er helt udvisket, det andet har 
kun nogle få forvanskede bogstaver.

Femte hvælvfag fra øst (fig. 38), nordkappen: bønnen i Gethsemane. I den 
ene kappehalvdel knæler Kristus foran en klippe, på hvis top står en kalk, 
hvori en tornekrans om et kors; en engel peger på kalken. Foran Kristus et 
vidieflettet hegn, bag ham de tre sovende apostle. Under dem i kappefligen 
holder en kvinde med frueklæde et langt skriftbånd: »[Pater mi] si possibile 
est tra[n]seat a me . . .« (Matth. 26.39, »kære fader, hvis det er muligt, så tag 
[denne kalk] fra mig«), Vestkappen: tilfangetagelsen. Judas omfavner Kristus, 
som står midt i gruppen. En rustningsklædt soldat griber fat i Kristi venstre 
arm og bag ham ses endnu to soldater og en mand med en høj, spids hue. Ved 
siden af Judas står Peter med krumsabel hævet over den hjelmklædte tjener, 
Malchus; han er sunket i knæ med sin trebenede lygte foran sig. I den modsatte 
kappeflig står en kortkjortlet mand med et langt, slynget skriftbånd: »[absci]dit 
eius auricula[m] de[xter]a[m] era[t] nomen se[rvi Malchus] ioh« (Johs. 18.10, 
»han skar hans højre øre af. Tjenerens navn var Malchus«). »ioh« er en angivelse 
af tekststedet. Østkappen: Kristus for Pilatus, der sidder på en tronstol med 
en tofarvet, snoet, spids hue på hovedet. Kristus føres frem af tre knægte, 
hvoraf to i rustning. I den ene kappeflig en mandsfigur i kort kjortel og med 
en lille kalot på hovedet. På hans lange skriftbånd læses nu kun bogstaver 
uden sammenhæng. Sydkappen: Kristus for Herodes, som sidder på en trone 
med krone på hovedet og et langt scepter i hånden og om lænden et stort 
bælte. Kristus står med bundne hænder foran ham, og en lille bøddel griber 
ham i armen, mens en anden slår ham; bagved står tre rustningsklædte solda
ter. I den ene kappeflig er hovedet af en mandsfigur bevaret, samt det skrift
bånd, han har holdt: »[erat enim] ex m[u]lto t[em]p[or]e cupie[n]s videre [eum]« 
(Lukas 23.8, »thi i lang tid havde han (Herodes) været ivrig efter at se ham«). 
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Fig. 38. S. Marie kirke. Scener af passionen i sondre sideskibs 5. fag fra øst (p. 344).

Fjerde hvælvfag fra øst, vestkappen: et våbenskjold, hvori en sort potte med 
hank, på hjelmen to fjer. I den ene side af kappen sidder i en blomsterkalk en 
mand med højpuldet og skygget hat; han holder et skriftbånd med navnet: 
»hans pothorst« (lig. 34). Hans Pothorst findes omtalt sammen med Didrik 
Pinning mellem 1484 og 1490—94(?). Disse lo skippere var kongens admiraler
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og drev med hans vidende sørøveri på engelske skibe indtil 1490. Sammen op
dagede de Grønland, måske 1494. Det vides med sikkerhed, at Pinning 1490 
var høvedsmand på Island. Hvorledes Pothorsts tilknytning til Mariekirken og 
Helsingør har været, er nu ukendt105. I den anden side af kappen er ligeledes 
en blomsterkalk, hvori sidder en mand. Blomsten udgår fra en vrængemaskes 
mund. Manden har rundpuldet hat med spidst opkrammet forstykke (muligvis 
galt rekonstrueret) og holder et skriftbånd: »desse [let] malen«. Lige ud for 
figurens hoved står: »abb. ..« (?). Denne figurs identitet er gådefuld, men han 
forestiller vel en anden stifter, der sammen med Hans Pothorst, som både er 
karakteriseret ved skriftbånd og våbenskjold, har bekostet kalkmalerierne. 
Nord- og sydkappen har rent ornamentale udsmykninger, i to kappeflige fan
tasiblomster udgående fra vrængemasker, henholdsvis fra en mandsmaske med 
rundpuldet hat med tunget kant (jfr. p. 338, fig. 35) og en gammel kvinde 
med koneklæde. I østkappen spor af hudstrygningen. Det øverste af søjlen og 
Kristi glorie, en arm med en ferle og en piskende bøddel med lange snabelsko 
er bevaret. I kappefligen fragmenter af en engel med et skriftbånd: »flaccellis« 
(»med piske«).

Tredie hvælvfag fra øst, vestkappen: tre fantasiblomster, nordkappen: tre 
fantasiblomster, hvoraf een vokser ud af munden på en gammel kone med 
koneklæde; i to af blomsterne sidder ynglinge, den ene bedende, den anden 
spillende på luth. Sydkappen: i den ene af de tre fantasiblomster sidder en 
skikkelse med en opslået bog. Østkappen: tornekroningen, Kristus sidder på 
en stol, mens to bødler iført oprullede strudhætter med to stave presser torne
kronen ned over hans hoved. En mindre, skaldet bøddel rækker en palmegren 
op mod Kristus. I kappefligene to blomster med engle; den ene holder et skrift
bånd med: »cedit« (»han går«) (?), den anden et med en meget ødelagt ind
skrift: »mille rant(?)..cur. mirc. ai..« (?).

Andet hvælvfag fra øst, vestkappen: tre fantasiblomster, i den ene en nu fejl
agtigt som svane opmalet pelikan. Nordkappen: tre blomster, i den ene en 
ged, blomsten udgår af en gedebuks mund. I den anden blomst en engel med 
skriftbånd: »ecce homo« (»se, hvilket menneske«). Sydkappen: tre blomster, i 
den ene sidder en engel med skriftbånd: »ver ver filius dei erat« (fejl for »vere«, 
Matth. 27.54, »sandelig, sandelig denne var Guds søn«). Det er uvist, hvorledes 
disse to løsrevne skriftbånd — uden de tilsvarende billedfremstillinger — skal 
forklares. Der findes intetsteds en scene, hvor Kristus fremstilles for folket 
(ecce homo); heller ikke ses høvedsmanden, der udtaler ordene om Guds søn, 
nogetsteds. Sandsynligvis er her tale om restaureringsfejl. Østkappen: kors- 
bæringen, Kristus bærer et T-formet kors, hjulpet af Simon af Kyrene. Bag 
ham Maria og Johannes. En rustningsklædt soldat trækker i et tov, som 
Kristus har om livet; en lille, skaldet mand foran Kristus trækker mundvigene 
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Fig. 39—40. S. Marie kirke. 39. Pietà malet i cirkelblænding i midtskibets nordvæg, 5. fag øst (p. 347). 
Efter M. Henriksens akvarel 1906. 40. Fodtvætningen med den galt opmalede helt nøgne Peter. 

I sondre sideskibs 6. fag fra øst, østkappen (p. 344).

ud i en spottende gestus. I hver af kappefligene fantasiblomster, i den ene 
sidder en lille mand og spiller på sækkepibe, i den anden en nar, som blæser 
på fløjte.

Østligste huælvfag, vestkappen: tre fantasiblomster, sydkappen: tre blomster, 
i den ene en ynglingefigur, nordkappen: en mandlig vrængemaske, hvorfra en 
blomst med et enhjørninghoved udgår; midt i kappen en stor blomst, i den 
anden side en blomst med en lille, langhåret skikkelse. Østkappen: krucifiks
gruppe, Kristus-figuren har her almindelig korsglorie, lændeklædet har flagre- 
flig. På hver side af korset står Maria og Johannes.

Nordre sideskibs hvælv har i de to østfag en dekoration som den i søndre 
sideskibs østfag. I hver kappe een stor fantasiblomst samt en vrængemaske 
med langt hår og baret omkring et »ventilhul«. Ribbeornamentikken består af 
slyngede ranker med dels hjerteblade, dels fligede, sammenlukkede blade; des
uden findes en meget enkel stav med omvundne blade. Nogle skjoldbuer er 
dekoreret med korte, afbrudte stave, hvis omvundne blade er lagt tværs over 
profileringen. På den hvide grund mellem stavene er strøet skabelonrosetter.

Høj kirkens nordvæg, det femte fag fra øst: Pietà (fig. 39). Maria holder sine ufor
holdsmæssig store hænder foldede foran brystet, mens Kristus ligger udstrakt
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på hendes skød; han har hvirvelglorie svarende til de karakteristiske glorier i 
søndre sideskibshvælv (p. 344). Det er ret usædvanligt, at Maria ikke holder under 
Kristi hoved og om hans arm. Måske skyldes dette en misforståelse af Mads 
Henriksen, som i 1906 lavede den store nøjagtige akvarel af cirkelblændingen106. 
På denne akvarel skimtes rødlige farvestreger, rester af to koncentriske cirkler, 
tilsyneladende fragmenter af en ældre dekoration svarende til de øvrige høj
kirkemures blændingsdekorationer (jfr. p. 340).

Midtskibets hvælv (fig. 27) er, set i forhold til søndre sideskibs, kun spar
somt dekoreret, hvilket uden tvivl skyldes deres store højde. En detaljeret 
udsmykning kunne ikke skelnes heroppe. Ribber og gjordbuer er malet med 
ornamenter, som svarer til sideskibenes ribbedekoration, blot findes i midt
skibet slyngtråde, som løber ud på selve kappefladerne. Langs gavlvæggenes 
kappekanter findes der rundbuefriser med bladspidser, som nu står udsparet 
på de rensede vægge. Da ornamentik og de i det følgende omtalte vrænge- 
masker helt svarer til søndre sideskibs, må de være samtidige. I midtskibets 
kappeflige findes omkring »ventilhullerne« flere steder malet masker, hvori 
hullet danner munden. Kun østhvælvets nordkappes østflig har i stedet for en 
maske en lille, rygvendt mandsling, som med hænderne holder omkring hullet 
på ryggen; hans gullokkede hoved ses i profil. På benene bærer han forskelligt- 
farvede hoser i røde snabelsko.

Andet hvælv fra øst har ialt fire hoveder, eet i hver af de østre kappeflige. 
Fra nord til syd (fig. 36): 1) mandshoved med rød tophue og tjavsede lokker 
gaber over en lille, nøgen menneskeskikkelses ene fod; hængende med hovedet 
nedad holder denne figur fat med hænderne i vrængemaskens åbne gab. 2) 
Hovedet af en gammel, spidsnæset kone med koneklæde; i den åbne mund 
har hun hals og hoved af et langøret pattedyr. 3) Mandshoved med lange, gule 
lokker og gul, rød og hvid baret med sort fjer; fra munden hænger overkroppen 
af en lille mand i gul dragt; han holder et cirkulært spejl, hvori hans ansigt ses.
4) Skaldet mandshoved med langt tindingehår, ud af hans mund hænger for
kroppen af en hare.

Tredie hvælv fra øst, nordkappens østflig: lokket mandshoved af hvis mund 
udgår forkroppen af en hund(?), en hel frø og forkroppen af en kat med en 
mus i gabet. Sydkappens østflig: mandshoved med stor tophat, der har tre
kantede, opstående kanter og fjerdusk; af munden udgår en menneskefod.

Fjerde fag fra øst, nordkappens østflig: lokket mandshoved, i hvis mund man 
ser forkroppen af en ræv, som i gabet holder en gås fast ved halsen. Østkap
pens sydflig: mandshoved, som gaber over en gås eller svane; fuglens hals, 
hoved og vinger stikker ud af hans mund.

Femte fag fra øst, nordkappens østflig: lokket profilhoved af hvis mund 
hals og hoved af en ko stikker ud. Sydkappens østflig: mandshoved med gul 
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tophat; med begge hænder trækker 
han munden udefter i en vrængende 
grimasse.

Sjette fag fra øst, østkappens syd- 
flig: mandshoved med rød kalot, gult 
tindingehår og sort fuldskæg. Ud af 
munden kommer en arm, som holder 
i bagbenene af en ged, som med forbe
nene støtter på mandshovedets kalot.

Syvende fag fra øst, sydkappens øst
flig: mandshoved med grøn og hvid 
turbanagtig hat; frem fra hans mund 
stikker forkroppen af en gris. Vest
fligen: lokket mandshoved, der drik
ker af en tudkande med bødkerbånd.

Sådanne vrængemasker og gro
tesker kendes fra adskillige danske 
senmiddelalderlige kalkmalerier, men 
intetsteds i et sådant omfang og med 
så stor variation som her.

7) (Fig. 41) 1523(?). I nordre side
skibs næstvestligste fag, vest for blæn
dingen: bebudelsesengel(?); den knæ
lende engel med scepter synes at hen
vende sig til en nu tabt figur i eller 
på den anden side af blændingen. Man 
kunne vente, at det manglende var en 
Maria-figur, men det store skriftbånd 
over englen indeholder ikke rester af 
en bebudelsesindskrift svarende til 
den i søndre sideskibs syvende fag 
(p. 343); her kan kun ordet »tibi« 
(»dig«) læses, og sandsynligvis frag
menter af et årstal »[mdjxxiii« 1523.
Over engleskikkelsen findes en mand
lig halvfigur iført dragt med stor 
krave og en bred manchet lige over 
albuen på det stramme ærme. Det skriftbånd, han har holdt, er næsten helt 
forsvundet. Hans dragt daterer kalkmaleriet til 1500’ernes første fjerdedel 
og gør derfor en supplering af årstallet til 1523 sandsynlig.

L . L .  1961

Fig. 41. S. Marie kirke. Engel malet i nordre side
skib på nordvæggen i 7. fag fra øst (p. 349).
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Fig. 42. S. Marie kirke. De nu forsvundne kalkmalerier på korets østvæg. Efter akvarel af
M. Henriksen (p. 350).

Forsvundne kalkmalerier. (Fig. 42). O. 1510. Væggen under midtskibets 
store østvindue bærer stadig farvespor fra en forsvundet udsmykning, hvoraf 
store partier endnu 1906 var bevaret over alterbordet. Denne del af østvæg
gens malerier kendes fra Mads Henriksens akvarel, udført mellem 1901 og 05, 
samt fra to fotografier optaget af E. Rothe 1906.

Malerierne, som udgjorde en del af en større dekoration, der kan have strakt 
sig i hele midtskibets bredde, var øjensynlig bevaret, fordi de har været skjult 
bag en altertavle. Det bevarede parti var opdelt i seks rektangulære felter af 
søjler og midtdelt af et dobbelt, vandret bånd. Nederste billedrækkes nord
ligste felt, der kun delvis var bevaret, har forestillet korsbæringen. Andet felt, 
midtfeltet lige over alterbordet, havde en ret velbevaret korsfæstelsesgruppe. 
Det T-formede krucifiks og Kristi stilling svarer nøje til det bevarede krucifiks 
i Lazarus-salens malerier. Det på akvarellen synlige brudstykke af tredie felt 
forestillede begrædelsen af Kristi lig eller en Pietà med omgivende figurer. I 
øvre billedrækkes rektangulære felter var indskrevet cirkelmedaljoner i blad
værk med frugter. Af nordre felt sås kun en stående figur i knælang kjortel. 
Midtfeltets ornamentik var næsten helt intakt ligesom medaljonscenen, hvori 
sås den opstandne Kristus, som viser sig for Maria Magdalene. I det sydligste 
felt var kun noget af rankeværket og cirkelslagets øvre halvdel, men ingen 
figurer, bevaret.
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De aldrig restaurerede billeder, som nu efter opsætningen af to varme
apparater oven på hinanden foran malerierne er helt ødelagt, viste nært slægt
skab med billederne i Lazarus-salen, korsgangens kalkmalede Smertensmand 
og S. Catharinas trolovelse. Alle tre steder var skikkelserne kortstammede og de 
ligesom søvnige øjne var tegnet med en ret kraftig, nedre øjenlågskant. Orna
mentikkens bladranker med store, krydsmønstrede frugter genfindes på hvæl
vet i klostergangens nordvestligste rum, samt i musikstuen. En tilsvarende 
ornamentik findes ikke i Lazarus-salen, derimod kendes sådanne bladranker i 
Birgittes kapel i Roskilde domkirke (ved indskrift dateret 1511) sammen med 
tvefarvede bladranker af samme type, som forekommer i Lazarus-salens og 
korsgangens malerier. Da figurstil og ornamentik i Birgittes kapel i Roskilde 
svarer meget nøje til de tabte malerier på østvæggen i Marie kirke — muligvis 
endog er af samme mester — er begge arbejder sikkert nogenlunde samtidige107.

Ved istandsættelsen 1906 af vestportalen blev »den gamle Helgeninde over 
Døren fremdragen«71. Kalkmaleriet har formentlig siddet i den udvendige 
niche i dørspejlet (sml. p. 324).

U. H. 1965

Fig. 43. S. Marie kirke. Blændingsdekoration 
på midtskibets sydvæg, 6. fag fra øst (p. 340). 



INVENTAR

Oversigt. Kirken har bevaret meget af sit gamle inventar enten i eller uden for byg
ningen; bortset fra nogle få stykker stammer det fra tiden efter kirkens indretning til 
brug for byens tyske menighed (sml. p. 291), ved hvilken lejlighed betegnelsen Vor Frue 
kirke afløstes af »S. Marie« eller »Tyske kirke«. I den anledning modtog kirken en kostbar 
gave, langt ældre end den selv: det franske, emaljerede altersæt, kalk og disk, fra 1333, 
som dronning Sophie skænkede 1586; det er nu i Nationalmuseet sammen med en til
hørende, sjældent fin og velbevaret vinkande, som desuden udmærker sig ved at være 
det ældste kendte guldsmedearbejde med Paris’ bystempel; af een eller anden grund fik 
kirken ikke denne kande. I Nationalmuseet opbevares tillige »Christiern II.s altertavle«, 
(muligvis kirkens første), et nederlandsk dommedagsmaleri med kongen og hans 13årige 
dronning, Elisabeth, knælende i forgrunden. Denne tavles afløser, kirkens første luthe
ranske, leveret af Hans thor Brügge 1592, er heller ikke mere i kirken, men gør nu tjeneste 
på alteret i Soborg kirke. Af de »udendørs« genstande kan endnu nævnes en vange af en 
munkestol med vippesæde, nu i Helsingør bymuseum. Det eneste stykke i kirken, der 
med sandsynlighed kan henfores til middelalderen, er dørfløjen til sakristiet. Som kloster
kirke behøvede kirken ingen dobefont.

Blandt det inventar, der anskaffedes, da kirken indrettedes til lutheransk gudstjeneste, 
må — foruden det allerede omtalte — nævnes Gerhart van Mervelts tagrytter-klokke 
fra 1588 og Tyge snedkers renæssance-prædikestol 1597, hvis samtidige lysearm skildrer 
Pyramus’ og Thisbes sørgelige død. Også vestdørens vindfang, med malerier, og den for
nemme sandstensfont (1584) med samtidigt sølvfad tilhører renæssancen. — Rigest re
præsenteret er dog baroktiden, og især i 1630’rne har kirken anskaffet eller fået skænket 
meget: 1634 en lysekrone (den ældste er fra før 1600), 1635 det store orgel på det rigt 
malerismykkede vestpulpitur, 1636 altertavlen (malet som marmor og sandsten), den 
kendte kunstsmed Caspar Finckes pengeblok og 1638 barnestolen samt flere store epi
tafier (det ældste fra 1623) af træ, sten eller metal. I 1640’rne begynder rækken af de 
lutheranske til dels signerede præstemalerier, der er ført op til o. 1775, i alt 14, hvoraf 
de ni er i legemsstørrelse. Fra den lidt senere baroktid hidrører kongepulpituret med 
Frederik III.s og hans dronnings navnetræk. O. 1700 fik kirken enny alterskranke og 
formentlig tillige det lille elfenbenskrucifiks på alterbordet. Fra begyndelsen af 1700- 
tallet stammer også et blystøbt epitaf over Kronborgs kommandant. Senbarokken re
præsenteres af det velbevarede stolesæt; ligesom S. Olai er også S. Marie efterhånden 
blevet overfyldt med pulpiturer, hvoraf størstedelen var bevaret lige op til kirkens 
hovedrestaurering i begyndelsen af 1900’rne. Foruden orgel- og kongepulpituret er nu 
kun eet pulpitur tilbage; men i dette har rokokoen også en fin repræsentant. Klassi
cismen kommer kun til udtryk i et par salmenummertavler, og eksempler på en stil- 
blandingsperiode kan ses i sakristiets møblement. — Endnu skal blot omtales, at kirken 
foruden præstemalerierne og de malede tavler i epitafierne ejer adskillige »løse« malerier, 
bl. a. to af Hendrik Krock.

Alterbordet er fra 190766, af munkesten, og består af to parallelle, nord-syd- 
gående mure med et mellemrum på 55 cm. Det alterbord, der fandtes før 
Storcks restaurering, ses på Mads Henriksens akvarel (fig. 42), men kan ikke have 
været det oprindelige, da det afskærer det kalkmalede krucifiks på østvæggen. 
For at kalkmaleriet kan blive tilgængeligt, hedder det 1906, vil det være nød-

Hosstående farveplanche viser Christiern II.s *altertavle nu i Nationalmuseet. Lennart Larsen fot. 
1965. Efter Nationalmuseets Arbejdsmark 1963—65.
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L.L. 1961

Fig. 44. S. Marie kirke. Detalje af alterklæde 
fra 1719 (p. 353).

vendigt at flytte alteret (altertavlen), der tidligere har stået lige op ad øst
gavlen, noget fra denne, og senere: En del af det gamle alterbord var fjernet, 
hvorved et ældre, mindre og lavere var fremkommet71. 1904 fandt man bl.a. 
en messehagel og en klingpung med stang i et rum i alterbordet66.

†Sidealterbordets plads er ukendt (jfr. p. 292, 375); kalkmaleriet i nichen i 
nordre sideskibs vestvæg angiver formentlig pladsen for et vievandskar, næppe 
for et †alter (jfr. kalkmalerier p. 341).

Alterklæde, 1719, af falmet, fornyet, rødt fløjl, garneret med guldgaloner; på 
forsiden broderet Frederik IV.s kronede spejlmonogram mellem palmegrene, 
hvorom bånd med kongens valgsprog og nederst: »Anno 1719« (fig. 44). Oprin
delig har klædet tilhørt Kronborg slotskirke, men Frederik V. beordrede det 
ifølge A. G. Moltkes påtegning 1752 skænket til den tyske kirke108.

†Alterklæder. I årene omkring 1580 anskaffedes et alterlagen, et alterklæde 
»med andet sådant« for 20 mk. 4 sk.16, muligvis det klæde, som omtales i inven
tariet 1586, af blåt, blomstret fløjl med et »stoppet« (reliefbroderet) guld- 
krucifiks15; samme år låntes fra S. Olai et alterklæde af grønt damask, og 
dronning Sophie skænkede eet oven på og eet for omkring alteret af hvidt, 
»blommet« fløjl med et stoppet guldkrucifiks15. Inventariet 1659 er ene om at 
nævne et klæde udstukket med rødt silke, skænket af salig Magdalene Lund 
(†1654). 167215 skænkede kammerråd og direktør Andreas Günther et dobbelt, 
»violenbrunt« klæde af fløjl med guld- og silkefrynser om begge klæder109.

23
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Fig. 45 a—b, 46. S. Marie kirke. Altertavle 1637. 45 a—b. Ezechiel og Daniel (p. 354). 46. Tidligere 
altermaleri, efter Hendr. Goltzius (p. 356).

†Alterduge. Inventarierne 1594—97 nævner en »Altertrocken« syet med sort 
og rød silke15. Fra Kronborg lod Frederik V. overføre den af Frederik IV. 
skænkede alterdug af fint, hollandsk lærred med kniplinger om108.

Altertavler. Kirken har i alt haft fire (høj)altertavler, den nuværende med
regnet: 1) †Kalkmaleri, 2) Christiern II.s, nu i Nationalmuseet, 3) Hans thor 
Brügges 1592—1593, nu i Søborg kirke, og 4) den nuværende fra 1637.

Oprindelig synes østvæggens kalkmalede †dekoration (jfr. p. 350) at have 
tjent som altertavle, men da den efter alt at dømme må være fra 1500’rnes 
første tiår, kan den ikke have haft denne funktion ret længe, før den afløstes 
af Christiern II.s og hans dronnings donation, der må være udført senest 1514.

Altertavle (sml. fig. 24) i barok, med malet årstal 1637, det år da den tidligere, 
af Hans thor Brügge forfærdigede, tavle fra 1592/1593 solgtes til Søborg kirke. 
Tavlen, der både i opbygning og udstyr efterligner stenskulptur, er af eg, af 
fast, arkitektonisk opbygning med et af glatte søjler flankeret storfelt og den 
opstandne Kristus med sejrsfanen i topstykkets muslingeskalniche (fig. 47). 
Christian IV.s kronede monogram står øverst i en kartouche, og på gesims
fremspringene ses høvedsmand på Kronborg Frederik Urne og hans hustru 
Karen Arenfelds våbner. Stor- og topstykket flankeres af anselige figurer fore
stillende Ezechiel og Daniel (fig. 45a-b), Esajas og Jeremias, alle med grove 
ansigtstræk, høje, brede pander, store næser, fremstående øjne og store munde 



S .  M A R I E  K I R K E 355

Fig. 47. S. Marie kirke. Altertavle 1637. Topstykke (p. 354). L, L. 1961

med fyldige læber; især på de to øverste figurer, Esajas og Jeremias (fig. 47), 
er dragternes foldekast uroligt.

Stafferingen, der skal illudere marmor, er formentlig en gentagelse (fra 1907) 
af den oprindelige og svarer til den opmaling, som I. G. Schrøder 1835 gav 
tavlen84, hvid og sort oliefarve samt flammet rødgråt på søjlerne og forgyldning 
på ornamenterne; rødt er anvendt på sejrsfanen og som baggrund for kongens 
navnetræk, under profeternes navne og på skriftpladen med årstallet.

23*
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E. M. 1965

Fig. 48. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Kristus i »Treenigheden«. — Den af baggrunds- 
malingen delvis overdækkede, spinkle tornekrone er den oprindelige. Den svære tornekrone om håret 

skyldes en restaurering, der også gør sig gældende i hårets og skæggets sorte klatter, øjnene og 
mundlinjen (p. 359).

Tavlens opbygning minder om stenaltertavlen i Christianstad i Skåne, som 
Christian IV. 1622 havde ladet udføre i Amsterdam110.

I storfeltet er nu indsat et fersk maleri af Bebudelsen, signeret J. L. Lund 
1840 (på en gulvflise). Maleriet, der måler 220 X 190 cm, er indsat i en samtidig, 
forgyldt ramme111. Ved tavlens nedtagelse og istandsættelse (1903—07) — jfr. 
Storcks papirer 190771: alteret opsat, malingen færdig — blev Lunds maleri ud
taget og ophængt i en af klosterets sale, og det oprindelige altermaleri, Bønnen 
i Gethsemane, atter indsat. 1908 bifaldt kirkeministeriet imidlertid, at Lunds 
maleri igen fik plads i tavlen, mens »Bønnen« ophængtes østligt i nordre side
skib. Dette maleri, 190x159 cm, (fig. 46), på lærred, der nu er stærkt mørk
net, går tilbage på en tegning af Hendrick Goltzius 1596 og et derefter udført 
stik112. 1649 udflikkede Claus Brameyer »billederne« på alteret15. 1668 fik 
Heinrich conterfeyer (Rapost?) betaling for at renovere det skilderi på alteret15. 
For tiden (oktober 1965) er maleriet til konservering i Nationalmuseet; efter 
endt konservering påtænker man at genindsætte det i altertavlen.
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E.M. 1965

Fig. 49. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Gud Fader i »Treenigheden«. Eet af tavlens bedst 
bevarede malerier. Dog er det sorte i øjnene sekundært, ligesom kronens øverste parti, der oprindelig 

har været mere tilspidset; de lodrette streger er træets årer, der slår igennem (p. 359).

Christiern II.s *altertavle (fig. 48—62, farveplanche ved p. 352). Den 20. april 
1514 sluttedes i Linz ægteskabskontrakt mellem Christiern af Danmark og den 
kun 12-årige Isabella (Elisabeth) af Østrig (f. 18. juli 1501), datter af ærkehertug 
Philip, der var søn af kejser Maximilian. Efter faderens død og under moderen, 
Johanne den Vanvittiges, sygdom var Elisabeth kommet i huset hos sin faster, 
Margrethe, regentinde i Nederlandene. 11. juni 1514, da Christiern kronedes til 
konge af Danmark i Frue kirke i København, blev Mogens Giøe som kongens 
stedfortræder viet til Elisabeth i Bruxelles, men først året efter, 12. august 
1515, fandt det egentlige bryllup sted på Københavns slot. Sit første barn fik 
Elisabeth 1518 (året efter Dyvekes død), og da Christiern II. den 4. november 
1520 kronedes til Sveriges konge i Stockholms Storkyrka, fik han samme dag 
den gyldne Vlies overrakt fra sin kejserlige svoger, Karl V.113. Det er de histo
riske forhold, man har taget i betragtning under forsøg på en datering af alter
tavlen, ligesom man har fæstet sig ved, at kongeparret afbildes uden børn114.

Altertavlen115 er et maleri på træ forestillende dommedag, herover ses Tre
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enigheden, og forneden knæler donatorerne, Christiern II. og hans unge dron
ning. Maleriet er af nederlandsk type, og rammens buesvejede top har fra gam
mel tid hævd i Nederlandene, hvorfra typen o. 1500 bredte sig ud over Europa.

De undersøgelser, der ligger til grund for den følgende redegørelse, er støttet 
af røntgen-, infrarøde- og kvartslysoptagelser116, hvorimod der endnu ikke har 
været lejlighed til at foretage mikroskopiske og kemiske farveanalyser; alligevel 
er der fremkommet så mange nye enkeltheder, at en mere præcis vurdering af 
tavlen som helhed, end tidligere forskning har været i stand til at give, er blevet 
mulig. Det vil derfor være rimeligt, inden den egentlige beskrivelse og gennem
gang, at forudskikke nogle bemærkninger om de nye afsløringer.

Først kan det, i modsætning til tidligere opfattelse, godtgøres, at tavlen 
aldrig har haft fløje. Dernæst viser røntgenoptagelserne, hvad man i øvrigt 
også kan konstatere ad anden vej, at tavlen har været udsat for en hårdhændet 
og meget gennemgribende restaurering, der i høj grad har ændret maleriet 
både i helhed og enkeltheder. Den har dels givet sig udslag i næsten total 
overmaling af baggrundene — himmel, lys, landskab — hvis farver nu mere 
eller mindre afsliber og overlapper personernes konturer, dels i en fuldstændig 
ommaling af helvedesfremstillingen. Røntgenbillederne viser endvidere, at per
sonernes ansigter for en stor del er afskallet sammen med kridtgrunden, hvad 
der har medført suppleringer og overmalinger. Samtidig har restaurator ind
ført et gennemgående træk, skæbnesvangert for alle ansigters karakter: i alle 
øjne, også i kongeparrets, har han malet en stor, rund, sort klat, ikke blot 
hvor det oprindelige øjenparti er forsvundet eller læderet på grund af afskal
ninger, men også hvor røntgenbillederne viser velbevarede øjne, fint tegnede 
med pupil, iris og øjeæble — som den tids malere mestrede i sjælden grad. 
Den mest interessante afsløring er imidlertid, at kongens og dronningens hove
der, men ikke deres dragter, allerede under selve udførelsen af tavlen eller i 
umiddelbar forlængelse af arbejdet er afgørende ommalet. Tavlen, der nu 
hænger i Nationalmuseets gotiske kirkerum, skæmmes yderligere af et blankt, 
smudsiggult laklag.

Dens mål er 233,5 x155 cm med ramme, 212,5x135 inden for rammen. 
Træet, der danner underlag for maleriets ganske tynde kridtgrund, er sammen
sat af seks nogenlunde lige brede, 5,5 cm tykke egeplanker, hvis bagside viser 
spor efter skarøkse, der kun hist og her er glattet efter med høvl. Kanterne 
har en knap 2 cm bred fals passende til noten i rammen, hvis svejede topstykke 
er udført i tre sammentappede og fornaglede stykker. Rammen er oprindelig, 
og da der findes gamle farverester117, men ingen hængselspor, kan tavlen ikke 
have haft fløje. Mod antagelsen af rammen som en senere restaureringsændring 
taler også det forhold, at bagklædningen i bredden er svundet ikke mindre end 
en tomme, dvs. at når falsen er trykket i bund i den ene side, kan man få en
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finger ind mellem fals og ramme i den anden side. Det er dette store svind 
i træet, der har været så katastrofalt for kridtgrunden og dermed for farverne.

Mens den †sidealtertavle, som Christiern II. og dronning Elisabeth nogle år 
senere skænkede til Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1660), har vist kon
geparret knælende for fødderne af en diegivende Madonna, spiller Guds moder 
i den til Vor Frue kirke i Helsingør skænkede tavle kun en underordnet 
rolle; dette træk går ejendommeligt nok igen i kirkens kalkmalerier (sml. p. 338). 
Hovedscenen er her dommedag med Maria og Johannes Døberen som menne
skehedens forbedere og øverst ikke, som man f. eks. kunne vente, Marias him
melkroning, men Treenigheden.

På en lys, gul baggrund, inden for en krans af grå skyer, sidder Gudfader 
med kejserkrone (fig. 49) og iført en pragtfuld kraplak-rød, gulbræmmet kappe 
med blåt foer over en hvid underkjortel. Ved hans side sidder Jesus i hvid, 
purpurskygget kappe med T-korset i venstre hånd, mens han fører højre hånd 
hen mod sin blottede brystvunde. Mellem dem svæver Helligåndsduen. De to 
ansigter ses velbevarede på røntgenbillederne — også øjnenes detaljerede teg
ning — klarest faderens, og reparationer på legemsdele og klædninger er få og 
betydningsløse. Den genopmalede baggrund er ført tæt ind på og undertiden 
over personernes konturer, bl.a. over den spinkle tornekrone, som ses over Jesu 
hoved; måske har den dækket den helt, thi en ny, sværere og kraftigere tegnet 
tornekrone er nu malet om Jesu hår (fig. 48). Sekundær er også toppen af 
Gudfaders kejserkrone; den er nu rundet, men røntgenoptagelserne viser skarpt 
og klart en normal »gotisk«, tilspidset kejserkrone. — Til dette Treenigheds- 
motiv, hvor Jesus må opfattes som faderens offer for menneskeheden, hører 
tillige alle de svævende småengle med musikinstrumenter, til venstre tre med 
harpe, trompet (flyvende med korslagte ben) og tamburin, til højre øverst en 
med tamburin(?), en gruppe syngende efter et nodepergament samt en anden 
bærende og spillende på et lille orgel — organisten med de buttede ben over 
kors. Alle englebørnene står klart tegnede på røntgenpladerne, men dog med 
store afskalninger hist og her, og molester i ansigterne; især står den lille 
orgelgruppe smukt.

De store basunengle i rød, hvidbræmmet og i lyslilla, gulbræmmet kjortel 
hører derimod — sammen med englen ved Kristi venstre side — til den egent
lige dommedagsscene, hvor Kristus med sværd og lilje, med fødderne på 
verdenskuglen, flankeres af Maria og Johannes samt af to apostelgrupper.

Den normale plads for de to basunengle, som nu trutter verdensdommeren 
ned i hovedet, er under ham eller ved siden af ham; det er de snævre plads
forhold, som har bestemt deres anbringelse, den »usymmetriske« tredie engels 
plads og udeladelsen af den fjerde. Verdensdommerens kappe er kraprød på 
begge sider, og farven er med tiden blevet så lazerende, at man ikke blot 



360 H E L S I N G Ø R

E. M. 1965

Fig. 50. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Maria som menneskehedens forbeder. — Øjnene og 
det brede, sorte penselstrøg til højre skyldes en restaurering (p. 360).

skimter den første skitsetegnings mørke skråskraveringer, men også træets 
struktur går igennem; hårets midtskilning har oprindelig været tydeligere. 
Maria (fig. 50), der er fremstillet som en ung kvinde med blondt, bølgende hår, 
bærer en mørkeblå kappe over det struttende underliv. I modsætning til 
jomfrumoderens stille, blide ro virker Johannes (fig. 51) energisk og pågående 
i sin henvendelse til dommeren, og denne virkning understreges af de argu
menterende hænder og blæstens kast med den fyldige, røde kappe, som lader 
den brune kamelhårskjortel og et blottet knæ komme til syne. I denne skik
kelse kommer man, trods restaurering, den oprindelige maler nær ind på livet.

De små apostelskikkelsers dragter varierer mellem lyslilla (med gul bræmme), 
neapelgult med grønlig skyggetone, rødt og blåt, mens hårfarven snart er blond, 
snart brun. Bag venstre gruppe ses to skikkelser, den forreste en munk i lys
lilla kutte med gule glanslys, den bageste en verdsligt klædt mand i rød kofte 
med brun pelskrave og tilsvarende baret med agraf. At den sidstnævnte skal 
forestille altertavlens maler, har man formentlig med rette antaget; men mun
kens dragt svarer ikke til karmelitternes (hvidebrødrenes).



S .  M A R I E  K I R K E 361

E. M.1965
Fig. 51. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Johannes Døberen som menneskehedens forbeder 
vis-à-vis Maria.— Gennemløbende afskalninger til venstre har ødelagt ansigtets oprindelige kontur; 
trods disse og de opmalede øjne har dette ansigt dog bevaret meget af sit oprindelige præg (p. 360).

Til dommedagsscenen hører endvidere de saliges redning og de fordømtes 
straf med fremstillingen af helvede i hele tavlens højre side, strækkende sig 
fra de smådjævle, der flyver i røgskyer bag Døberen, og ned til den nøgne 
kvinde, der sidder på grønsværet bag dronningen. Helvedes modsætning ses i 
tavlens venstre side: den fredfyldte idyl med bondegård og bondemand, hest 
og sø med svaner. Intetsteds fremgår restaurators indgriben tydeligere end i 
helvedesbilledet. Oprindelig har dette sikkert strakt sig helt ud til den lille, 
flygtende kvinde, som ses bag noget buskads et stykke til venstre over dron
ningens hoved; i al fald viser røntgenoptagelserne en skrigende, fordømt kvinde 
under rundtårnene, hvor det blotte øje nu kun ser trækroner og grønt, og de 
samme optagelser viser også, at al oprindelig farve med kridtgrnnd under borg
huset og helt ned til den siddende kvinde er fuldstændig afskallet. Her har 
restaurator indmalet et brunrødt ildorgie med faldende fordømte samt en 
djævel med dyrehoved (fig. 52); i munden holder denne djævel en lænke, der 
slynger sig omkring fire ulykkelige sjæle (der tilhører tavlens oprindelige 
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Fig. 52. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Parti fra »Helvede«. Djævelen og den fordømte, han 
slæber af sted, er sekundære, tilmalet efter et kobberstik fra slutningen af 1500’rne. De hvide skikkelser 
er oprindelige, men hele ansigtskonturen på kvinden med slangen om halsen er »restaureret« (p. 361 ff.).

maleri), og samtidig slæber han selv af med en person i benene. Alt dette har 
restaurator temmelig trofast kopieret fra Johan Sadelers stik (fra slutningen 
af 1500’rne) efter Christopher Schwartz’ dommedagsmaleri118.

Hvorledes tavlens oprindelige helvede har set ud på det afskallede og nu 
opmalede sted, ved vi ikke, men »over jorden« står det som et skummelt borg
hus119, der er omgivet af en mur med runde tårne. Herover flyver i røg og luer 
små djævle og helvedesdyr, mens to små sjæle springer for livet eller saligheden. 
På taget (fig. 53) står en helvedeshund, og på en udkragende bjælke har en 
overstor, triumferende djævel taget plads, mens to fordømte hænger i planken, 
den ene med hovedet nedad, den anden med rebet om halsen (fig. 53). Den 
sidste har restaurator udstyret med over- og hageskæg, men både i den nu
værende tilstand og især på røntgenbilledet ses det tydeligt, at det er en kvinde 
med yppige former. Til den oprindelige helvedesfremstilling hører også den 
nøgne kvinde i forgrunden bag dronningen, lidt større end de andre skikkel
ser120. Halsbåndet, hendes eneste pryd, er en lille, levende slange, ondskabens 
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Fig. 53. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Det »overjordiske« helvede, en borg med mur og runde 
murtårne, hvoraf eet ses til venstre. Djævledyret under taget er sekundær. Den hængte til højre, der nu 
har sekundære sorte øjne, over- og hageskæg, er—som røntgenoptagelser viser— en kvinde (p. 362).

og syndens symbol (fig. 52). Både hendes ansigt og de fire fordømte sjæles 
i lænken har alvorlige afskalninger og er derfor stærkt supplerede; restaurator, 
der f. eks. med sin pensel har ødelagt den stående kvindes fine konturer, har 
ikke frataget de tre andre fordømte den spændstighed og fart, der afslører 
den oprindelige malers mesterhånd.

De salige bistås af flere engle og af selve S. Mikael med en vistnok næsten 
nymalet krone og iført en pragtfuld guldrustning; han hamrer sin korsstav ned 
i nakken på en grønblå djævel på marken umiddelbart bag Christiern II. Des
uden står der to engle i salighedsflokken, til venstre en i rød, mønstret, grøn- 
kantet, opslidset kåbe over hvid kjortel, mens en anden til højre i hvidt lempe
ligt leder sjælene den rette vej. At denne går opad, ses bag den venstre, bro- 
kadesklædte engel, hvor en tredie hvidklædt, mindre engel giver en salig et puf 
i den nøgne bagdel opad mod en svævende engel, der atter langer den frelste 
videre op mod et englepar, som just er i færd med at sende en anden salig med 
oprakte arme til himmels. Nogen fremstilling af himmelborgen vis-à-vis helvede
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ses ikke, og den har aldrig været der. Mellem kongen og dronningen lægger 
man især mærke til en triumferende fremadskridende mand og en kysk kvinde 
(fig. 54—55), der holder sig for barm og skød, mens hun synes at vende sig 
spørgende mod engelen bagved. Her er restaurators sorte »pupiller« særlig mis
visende: røntgenoptagelsen viser, at den kyske kvinde ikke ser tilbage på 
engelen, men bly nedad.

Billedets forgrund og nederste del optages af de to donatorer, Christiern II. 
og hans dronning, som knæler over for hinanden ved kostbart draperede bede- 
pulte, således som man f.eks. ser Jacob van Noordwijk og hans fader med deres 
familie knæle på Jan Mostaerts malede fløj altertavle (fra o. 1515) i Rheinisches 
Landesmuseum i Bonn121. Imellem bedepultene står en afkvistet stamme med 
begges ophængte våbenskjolde, hans det danske rigsvåben, hendes det spansk
østrigske. Ved kongens fødder ses tre hunde, hans pragthjelm og panser
handsker, ved hendes to hunde.

Begge majestæterne er klædt i tunge, rigt mønstrede brokadesdragter, gyldne 
med røde mønstre. Kongen (fig. 56—59) bærer en sort, baretagtigt opkrammet 
hat med cirkelrund agraf122 over sit buskede, halvlange hår; det tynde, ned
hængende overskæg og det korte, tvedelte fuldskæg lader partiet under munden 
frit. Kappen har en bred pelskrave og de røde, puffede ærmer lange, spidsovale 
slidser. Over brystlinningen kommer en hvid, rynket underklædning til syne; 
det ser ud, som om den ender i en række små spidser, men herover — 
dog uden kontakt — ses et 4 mm bredt halsbånd med bølgeagtigt broderi. 
Dette halsbånd tilhører imidlertid et tidligere stadium af maleriet og har efter 
den endelige udførelse været overmalet og usynligt. Det er kun båndets relief- 
malede kanter og mønster, der gør det synligt idag, fordi smuds og støv i tidens 
løb har sat sig fast i de pastose penselstrøg. Oprindelig har det ikke været 
noget halsbånd, men den smalle, opstående krave, der på andre portrætter af 
kongen og på samtidige fornemme dragter danner afslutning på den hvide 
underklædning123. Allerede dette moment antyder ændringer under udførelsen 
af kongens maleri, og mistanken herom styrkes af det svage, men tyde
lige spor af et øje, der skimtes ved siden af det højre øje, længere inde mod 
næsen (jfr. fig. 57).

Mens kongen knejser rank og majestætisk, uden ydmyghed, ved sin bede- 
pult, er det i sjælden grad lykkedes maleren, uden hensyn til det fornemme, 
brokadestive gevandt, at gengive dronningens myge ungpigeskikkelse; havde 
restaurator ikke skæmmet billedet bl. a. med de sorte øjeklatter, der giver ansigtet 
(fig. 61) et lidt sløvt præg, ville beskueren have set et sødt pigeansigt; det har 
langtfra været billedskønt — selv om Reimar Kock 1532 (jfr. nedenfor) kalder 
det en overordentlig smuk kvindes billede — fordi kunstneren ikke har søgt 
at skjule den fyldige, fremspringende »habsburgske« underlæbe, der også grovt
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er fremhævet af billedhuggeren på bislagstenen fra Københavns slot124; men 
det har været et indtagende og rørende barneansigt.

På hovedet, over det glatte, midtskilte hår bærer dronningen — ikke som 
på bislagstenen, på †sidealtertavle fra Roskilde domkirke eller på Claus Bergs 
Odense-tavle krone, men — en kyse eller hue, hvis broderede bort for største 
delen er bortskallet på venstre side. Overdragten, med de vide, pelsbesatte 
ærmer, svarer til kongens, men også underdragtens snævre ærmer er røde med 
hvidt håndlin. Efter tidens mode er kjolen firkantet udskåret foran, men her
over ses den hvide, rynkede særk med rund udskæring. Mellem en bred, fløjls
agtig bort forneden i den firkantede udskæring og selve overkjortelen skimtes 
halvdelen af et kaméagtigt smykke125. På venstre hånds ring- og pegefinger 
sidder ringe; men lak- og smudslaget hindrer i at afgøre, om een af ringene 
svarer til den guldring med en uslebet safir, der nu opbevares i Rosenborg
samlingen under navn af dronning Elisabeths ring126. Var også dronningen 
blevet ændret under udførelsen af det oprindelige maleri? Kun røntgenopta
gelser kunne afsløre dette, og resultaterne af disse optagelser (fig. 59—62) viste 
indgribende ændringer både for kongens og for dronningens vedkommende — 
men disse ændringer berørte kun hovederne.

De to røntgenbilleder viser tydeligt det slørede i begge majestæternes ansigts
træk og hovedkonturer, ligesom de forskellige stadiers øjenpar tydeligt træder 
frem; den opmærksomme iagttager vil kunne finde tre øjenpar på dronningens 
billede (det ene i panden), og det første billede af kongen har vist ham uden 
hat; hele hovedformen følges svagt, men klart, og den bagved stående engels 
højre arm, som nu skjules af den sekundære baret, kan følges helt ned til 
kongens pageklippede hår.

Hvad er det da, der er sket? og hvad er årsagen til disse store forandringer? 
har tavlen måske ikke oprindelig indeholdt portrætter af Christiern II. og hans 
dronning? har de erstattet andre donatorer?

Røntgenbillederne giver svar på de to sidste spørgsmål: de kongelige dragter 
står skarpt i hver detalje; intet er forandret her. De to våbner er ligeledes 
urørt, og da dronningen er genkendelig i alle faser, er det udelukket, at der 
skulle kunne være tale om et andet stifterpar. Det kan slås fast, at donator
billederne af Christiern II. og dronning Elisabeth fra første færd har hørt med 
til tavlens program; der ligger ikke andre farver under dem end den nødven
dige grundering. Men begges hoveder er under selve udarbejdelsen eller kort 
efter blevet ændret.

Et blik på fig. 60 giver forklaringen — eller en del af den. Billedet her er en 
gengivelse af det lille, fine portræt af Christiern II., som fra det Kongelige 
Kunstkammer er kommet til Statens Museum for Kunst127, det ældste profan
portræt, der kendes i Danmark, tilskrevet estlænderen Michel Sittow. Med dette 
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Fig. 54. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Parti fra de saliges optog. Kvinden foran englen til 
højre, tavlens eneste næsten uskadt bevarede figur, har oprindelig nedsænkede øjenlåg (p. 364).

og altertavlens kongeportræt ved siden af hinanden kan man fastslå, at bortset 
fra hatten, hvor der er små forskelle, har portrættet i Kunstmuseet og på alter
tavlen været så nøje overensstemmende i alle enkeltheder, at det har været 
meget vanskeligt at afgøre, hvad der var original og hvad kopi. Forskellene nu 
skyldes restaurators retouche og tilføjelser på tavlen samt udbedring af den 
store skade, der har været ved kongens venstre tinding og kind. Blandt til
føjelserne kan nævnes, at restaurator synes at have indsat sin signatur forneden 
til venstre i kongens skæg, et navn, der ender på -sen.

Michel Sittow var født i Tallinn (Reval) o. 1469 († smst. 1525), en tid hof- 
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Fig. 55. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Infrarød optagelse af samme parti som fig. 54. Den 
underliggende skitsetegning, skyggelægningen og træets årer træder frem (p. 364).

maler hos Ferdinand og Isabella den Katolske i Spanien og senere hos Margrethe 
af Østrig, da denne var regentinde i Nederlandene128. Af betydning i denne for
bindelse er, at Margrethe i marts 1515 anviste maleren Michiel Zittos en sum 
penge129.

Allerede C. F. Allen130 satte Kunstmuseets portræt af Christiern II. i for
bindelse med den mester Mechil, der omtales i et brev af 1. juni 1514 fra Hel- 
singørtolderen Hans Petersen Lilliefeld (sml. †gravsten nr. 2 i S. Olai kirke p. 
260) til kongen. Heri hedder det bl.a.: Kære, nådige herre, værdes eders nåde 
at vide, at jeg sender nu til eders nåde den maler, som eders nåde skrev mig 
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Fig. 56—57. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Kongens hoved. 56. Pankromatisk optagelse. 
57. Infrarød optagelse. »Det tredie øje« ses svagt også på et almindeligt fotografi; jfr. fig. 56. Restau
reringen træder særlig tydeligt frem i det brede, sorte penselstrøg ved kongens venstre kind (p. 365).
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Fig. 58—-59. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. 58. Fluorescens-optagelse. Restaureringerne 
fra 1930’rne fremtræder som sorte klatter og strøg. 59. Kongens hoved. Røntgenoptagelse. Hele kon

gens hovedform kan følges. Af den sekundere baret ses kun den runde agraf. (p. 365).
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til om idag, mester Meehil; jeg havde »platz« (d. e. besvær med) at spørge ham 
op, hvad eders nådes page kan bevidne — og længere nede i brevet: ... disse 
mænd siger, at eders nådes herold, hr. David131 er ventendes fra »ræwel« (Reval) 
med det første skib, her kommer østfra, og han har en vel 30 »ritzer« (tegninger, 
udkast) med sig, som denne maler ved mere at sige eders nåde om, thi han 
kommer fra Reval132.

Nu viser fig. 60, at der med tidstypiske arabertal over kongens hoved står 
årstallet 1515, et tal hvis originalitet altid har været betragtet som suspekt. 
Da det ifølge sagens natur var af den største betydning for dateringen af alter
tavlen, hvis kongemaleri tydeligvis står i den nærmeste forbindelse med Sittows, 
at få slået fast, om årstallet 1515 var originalt eller en senere tilføjelse, har kon
servator Steen Bjarnhof foretaget en kemisk og mikroskopisk analyse af for
holdet og fundet, at tallene er malet oven på et lag fernis. Bjarnhofs respon
sum133 lyder:

Spgl. 789 Michel Sittow: Chr. II. Undersøgelse af billedets laguise struktur i en 
prøve udtaget i årstallet.

Baggrundens blå farve er malet direkte oven på den hvide grundering i 2 
strøg, d.v. s. en lys blåpigmenteret undermaling og et tættere pigmenteret blåt 
overstrøg. Det blå pigment er ikke analyseret, men efter dets krystallinske 
form at dømme, er det sandsynligvis bjergblåt (Azurit). Imellem den blå bag
grundsfarve og årstallets hvide farve er der et tyndt fernislag, som i alm. på
faldende lys er gennemsigtig gulligt, i ultra-violet lys stærkt fluorescerende. 
Under kraftig forstørrelse (320+) fremtræder underkanten af årstallets hvide 
farve som en skarp glat kant, der ikke korresponderer med det groftkornede 
blå farvelags ujævne overflade. En senere spaltning mellem disse farvelag, som 
i tidens løb kunne være blevet opfyldt med fernis, kan således udelukkes.

Årstallet må herefter anses for at være malet ovenpå et allerede ferniseret 
billede.

Når ovenstående tages i betragtning — og forudsat at brevets mester Michel 
er kongemaleriets ophavsmand — synes tidsrummet efter malerens tilstede
værelse i Helsingør (1. juni 1514) og til omkring marts 1515, hvor han modtager 
den omtalte anvisning i Nederlandene af regentinden, at være det sandsynligste 
for udførelsen af Kunstmuseets maleri, som nu efter konstateringen af det 
ændrede kongeportræt på altertavlen må ses i nærmeste sammenhæng med 
denne. Men det vil sige, at altertavlen (der jo er ældre end Kunstmuseets 
maleri) senest kan være udført i første halvdel af 1514. Da ægteskabskontrak- 
ten med den lille Isabella imidlertid først opsattes 20. april dette år, må alter
tavlen være udført efter denne dato, men sandsynligvis før det egentlige bryl- 
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Kunstmuseet fot.

Fig. 60. Maleri af Christiern II. 1514—15, tilskrevet Michel Sittow. I Statens Museum for Kunst 
(p. 365, jfr. 370).

lup 12. august 1515. Måske kan man finde bekræftelse på denne antagelse i den 
kendsgerning, at hverken kongen eller dronningen bærer krone som på de to 
omtalte altertavler (og dronningen på bislagstenen).

Begivenhederne om altertavlens kongeportrætter kan da tænkes at have haft 
følgende forløb: 1514, efter 20. april, stifter Christiern en altertavle til Hel
singør S. Marie klosterkirke, som senere begivenheder (jfr. p. 291) viser, at han 
stod nær. Han lader sig selv og sin fremtidige gemalinde afbilde i forgrunden, 
begge knælende ved deres bedepulte på hver side af de respektive våbner. 
Kongen afbildes barhovedet, Isabella med den perlebesatte og broderede kyse 
eller hue, som ses også på det nuværende maleri. Begge ser mod hinanden. 
I juni samme år kommer kongen i forbindelse med den internationalt berømte 
estiske maler, Michel Sittow, der— inden han rejser til Nederlandene, hvor han 
befinder sig i marts 1515 — udfører det nu i Kunstmuseet værende portræt af 
kongen. Dette behager i den grad Christiern II., at han forlanger sit barhovedede 
portræt på altertavlen erstattet af Sittows baretklædte — ændringen kan være 
udført af Sittow selv — og dette medfører, at også dronningens hoved måtte 
ændres. Kun indgående analytiske farveundersøgelser vil kunne godtgøre, om 
det her skildrede forløb er i overensstemmelse med virkeligheden.

24
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Fig. 61. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Dronningens hoved. Braknæsen skyldes restaurator, 
der også har »fornyet« kysens venstre side, undtagen dog den broderede bort, jfr. fig. 62 (p. 364).

At altertavlen er malet af en kunstner, der har fået sin skoling i Nederlandene 
eller i et nederlandsk præget milieu, er hævet over tvivl. Ikonografisk er den 
nærmest at opfatte som en mellemproportional mellem de to ovenfor nævnte 
tavler af Jan Mostaert fra o. 1515 og Lucas van Leyden fra 1527 (p. 362 og 
note 119); men selv efter de nuværende indgående undersøgelser vil det være 
halsløs gerning at forsøge på at indkredse dette milieu nærmere endsige prøve 
på at knytte tavlen til en bestemt kunstner (som så mange tidligere forskere 
har gjort)134. Thi den istandsættelse, tavlen 1825 og måske tidligere har været 
udsat for (jfr. nedenfor), har efterladt den i en så pauver tilstand, at den — 
med det blotte øje — kun kan betragtes som en tarvelig afglans af et een gang 
smukt værk, der har tålt sammenligning med det bedste. Det danske kongehus 
plejede ikke at anvende andenklasses kunstnere. Det er tilstrækkeligt at hen
vise til den lille, fine Thurø-tavle (i Nationalmuseet), som (den meget økono
miske) enkedronning Dorothea opsatte for Christiern I. — nu dog kun en ruin
— eller kæmpetavlen, nu i Odense S. Knud, som Christiern II.s moder, enke
dronning Christine, bestilte hos datidens mest fejrede billedskærer, Claus Berg, 
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Fig. 62. S. Marie kirke. Christiern II.s *altertavle. Dronningens hoved. Rontgenoptagelse. Bemærk de 
tydelige, store fornyelser og de tre par øjne (det ene par i panden) samt, at der intet grundlag er 

for den nuværende opmalings braknæse (p. 365).

og hvor Christiern II. og dronning Elisabeth knæler bag hans fader og 
moder.

Om tavlen er udført i udlandet eller i Danmark, kan ikke siges med bestemt
hed; det sidste er nok det rimeligste, og Elisabeths portræt må da være udført 
efter et billede i Christierns besiddelse.

Den tidligste omtale af tavlen findes hos den lybske krønikeskriver Reimar 
Kock, i hans håndskrevne Lybækkerkrønike III, 186135. 1532 havde han set en 
meget smuk tavle på højalteret »tho helschenore yn dem Karmelitz Closter«, 
hvor Christiern II. var afmalet over for »eyn over uth schone Wejues bilde« 
(»en overordentlig smuk kvindes billede«), som han antog for at være Dyveke. 
Dette er også den eneste omtale af tavlen, mens den stod på alteret i kirken, 
hvor den 1593 afløstes af Hans thor Brügges tavle; i kirkeregnskaberne er 
Christiern II.s tavle (hvis det er den) kun nævnt i et inventarium 1594—9715 
som en gammel altertavle, ellers kendes den alene fra kataloger over den kon
gelige malerisamling. Allerede i Kunstkammerets katalog fra 1690 optræder 
den136, og man tør vel gå ud fra, at kirken har afgivet den på et tidspunkt, 
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Fig. 63—64. S. Marie kirke. 63. Sygekalk, o. 1500 (p. 376). 64. Alterkalk, skænket 1641 (p. 375).

efter at den havde fået sin nuværende altertavle fra 1637, formentlig i for
bindelse med Kunstkammerets oprettelse o. 1650; her fandt den en naturlig 
plads (sammen med Kunstmuseets billede af Christiern II.), fordi det var »en 
kongelig tavle«. I Grotschilling den Yngres kunstkammerkatalog hedder det 
p. 26 nr. 33: »Ein groses altes brustfälliges Gemälde vom jüngsten Tage, worauf 
Christianus Secundus und seine Königin Elisabeth auf den Knien und betend 
sitzen«137. Da Kunstkammerets lokaler i den øverste del af biblioteksbygningen 
på Slotsholmen, det nuværende Rigsarkiv, rømmedes, blev malerierne ifølge 
reskript af 11. juni 1824 flyttet til en række rum i øverste etage af det ny
byggede Christiansborg138. Her restaureredes tavlen 1825 af landskabsmaleren 
professor I. P. Møller for 320 rdl. i rede sølv137, og det er formodentlig hans 
hårde redningsaktion, der i den grad har forvansket den gamle, brøstfældige 
tavle og givet den det præg, den nu har; men hvis han ikke havde suppleret 
maleriet op, ville en trediedel have stået i det bare træ. De sorte øjeklatter — 
hvis de er hans — ville man dog gerne være forskånet for. Ifølge National
museets protokol 1843 (nr. 7278) blev tavlen dette år efter Hans Majestæts 
allernådigste tilladelse afgivet fra den kongelige malerisamling på Christians
borg slot. 1931 pletrestaureredes og konserveredes maleriet af konservator 
Rønne i Statens Museum for Kunst139.
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Fig. 65. S. Marie kirke. Alterkalkens fod (p. 375).

Det vides ikke, hvilken alterprydelse klosterkirken havde før Christiern II.s 
tavle; de kun få år ældre kalkmalerier på midtskibets østvæg (p. 350) har vel 
en kort tid gjort det ud for en sådan og tyder på, at den kongelige donation 
er kirkens første egentlige højaltertavle. Heller ikke tidspunktet for konge
tavlens opstilling kendes, ja, det var først 1867, det lykkedes N. L. Høyen 
(i et utrykt foredrag140) at påvise, at det dommedagsbillede, som da befandt 
sig i det oldnordiske museum, var Helsingør S. Marie kirkes katolske alter
tavle.

*Altertavle, leveret 1592/93 af Hans thor Brügge af hans eget tømmer og på 
sin egen kost, 70 dl., hans svend til drikkepenge 2 dl.16. 1637 solgtes tavlen til 
Søborg kirke (Holbo hrd.), hvor den vil blive nærmere beskrevet15.

†Sidealtertavle. Et Mariabillede »i fuld Positur«, af træ, stod længe i en krog, 
indtil det o. 1735 blev brændt (Boesen p. 157).

Altersølv. Kalk (fig. 64), skænket 1641, svarende til S. Olai kirkes alterkalk, 
skænket 1650 (sml. p. 142), og kalken i Tikøb kirke (Lynge-Kronborg hrd.), 
skænket 1651. Alle tre minder meget om hinanden og er stemplet med Jacob 
Otters stempel (Bøje p. 236)141. De to Helsingørkirkers kalke har ganske ens, 
støbte relieffer på fodtungerne (fig. 65), men Mariekirkens mangler de svungne

L. L. 1961
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bøjler om knoppen og det lille skaftled med rudemønster, som også findes på 
kalken i Tikøb. Den 23 cm høje, forgyldte alterkalk har i fodens hulkehl fast
gjort en sekskantet plade, hvorpå er graveret to våbner, HV — G L o g R G  
for Hans Ulrik Gyldenløve, lensmand på Kronborg, og hustru Regitze Grubbe, 
samt 1641, det år, de blev gift, og han blev lensmand på Silkeborg slot142. På fod
pladens overside guldsmedens stempel I O i oval, men så yderligt, at nederste 
del af stemplet, hvor årstallet muligvis var, mangler. 1806 satte guldsmed 
Lindberg en ny skrue af sølv i kalkens fod143. Fra 173486 nævnes en liden 
dertil hørende langskaftet sølvske, som endnu er i kirken.

Nyere, glat disk med graveret cirkelkors, men uden stempler.
Inventariet 165915 nævner tre duge, hvoraf en vinrød brugtes til at lægge 

over kalken, (corporale eller palla) muligvis den, der endnu 181831 omtales 
som et lidet, gammelt, rødt silkeklæde at lægge om kalken.

Oblatæske (fig. 66) af sølv fra 1700’rnes anden fjerdedel144, rektangulær, med 
skydelåg og hvilende på fire kuglefødder, 11x8 cm, 6,5 cm høj. Under bunden 
guldsmedens stempel P H i rektangel for Hans Peder Holst (Bøje 1669), samt 
Helsingørs bymærke.

Vinkander. 1) Skænket 1657, med pæreformet korpus og glat låg; den støbte 
gæk er formet som to relieffigurer med ryggen mod hinanden, til den ene side 
en langskægget, siddende konge med et kalkagtigt bæger, til den anden en 
siddende kvinde med tre børn; hanken ender forneden i et glat renæssance
skjold. 26,5 cm høj. Under tuden graveret to borgerlige våbner, det ene med 
svømmende svane i skjoldet og laurbærkranset, skægløs buste på hjelmen, det 
andet med Jesumonogram og gudslam på hjelmen. Herom graverede versaler: 
»Rolof Petersen von Mønnlr [fejl for: Mønn Ihr.] Kö: May: S: Capiten Chri
stina Stævelins 1657«. Under bunden stemplet I O, hvorunder 27 i oval for 
Jacob Otter i Helsingør (Bøje 1662)141; desuden indridset: »81 lod % pd.«.

2) 1668, cylinderformet, 11,5 cm høj, med bladagtig, trefliget gæk; hanken 
ender forneden i en knop. På låget graveret blomsterkrans hvori ligeledes gra
verede versaler: »Diese Kanne gehört zv der devtschn Kirchen in Helsingör, v: 
ist renovieret Anno MDCLXVIII. Wieget XXVI Lodt«. Under bunden stemplet 
WA antagelig for Willum Albertsen (Bøje p. 236)145.

Sygesæt. Kalk (fig. 63), o. 1500, 15,2 cm høj, forgyldt, med sekskantet fod. 
Standkanten har firkløvergennembrydninger over smalt hulled, som synes for
nyet i senere tid; egentlig fodplade mangler. Den lave, svejede pyramidefod 
går gennem to hulstavprofiler over i det sekskantede skaft, som sikkert også 
er fornyet. Knoppen er fladtrykt med spidsbuede tunger glatte på undersiden, 
men på oversiden formede som stavværksvinduer. Ud for tungerne sidder 
margueritagtige blomster og mellem disse rudebosser, nu med firbladsblomster, 
der har midtknop i forkanten. Efter sin form kan bægeret være oprindeligt.
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Fig. 66. S. Marie kirke. Oblatæske 1725—50 (p. 376).

Forgyldt. Samtidig disk med cirkelkors på randen og bunden udhamret som 
firpas med karreringer i sviklerne. 13,2 cm i tvm. Oblatæske og vinflaske, Kbh. 
1916. Vinflaske, 1600’rnes første halvdel, pæreformet, 12 cm høj, med cylin
drisk skruelåg, hvori oblatgemme. På korpus graveret skriveskrift: »Diese 
Flashe Gehöret in Die Teutsche Kirche zu Helsingiör Die Kranhen Dam’t Zu 
Bedienen«. Under bunden: »10½ lod«. Ingen stempler, men flasken svarer ret 
nøje til den i S. Olai (p. 142), der ligesom de ovennævnte kalke, er udført af 
Jacob Otter og skænket 1650146. Dette år fik guldsmed Albert Foss (Bøje p. 
236) 9 dl. for at omgøre og forbedre kirkeflasken til de syge, muligvis den nu
værende sygevinflaske15.

*Altersæt, det franske emaljerede »Parisersæt« (fig. 67—85), af forgyldt sølv, 
fra 1333, bestående af kalk, disk og (vin)kande, hvoraf dog kun kalken og 
disken har tilhørt S. Marie kirke, opbevares nu i Nationalmuseet. Sættet er 
velkendt i den europæiske litteratur147 dels på grund af dets sjældenhed og dets 
store skønhed, dels på grund af kandens sære og gådefulde billeder af børne
lege, af de mærkeligste fabelvæsener og, som hovedtema, en serie der må op
fattes som illustrationer til en roman, dels endelig fordi kanden er mærket med 
Paris’ bystempel (fig. 85), det ældste eksempel på denne skik, der 1275 (påny?) 
blev forordnet af Filip III. den dristige148.

Sættets historie fra 1333, da en ukendt Peder Regnersøn købte det (hvortil?
— jfr. nedenfor p. 391), og til det dukkede op hos den danske konge, Frederik
II., er ukendt. Hans dronning skænkede kalk og disk til Helsingør S. Marie 
kirke, mens kanden senere overgik til det kongelige Kunstkammer149.

L. L. 1961
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Fælles for de tre dele, hvis teknik, enkeltheder og udførelse burde være en 
borgen for, at de er udgået fra samme Pariserværksted og oprindelig har hørt 
sammen, er det smukke, men medtagne overtræk af gennemsigtig (translucid) 
emalje. Den translucide emaljeteknik har — i modsætning til antikkens celle
emalje og den romanske (til dels gotiske) periodes grube-emalje — sin blom
stringstid i højgotikken og anvendes mest på sølvgenstande. De billeder og 
ornamenter, guldsmeden ønskede at vise, fremstillede han i lavt relief, og de 
dybereliggende, glatte omgivelser blev skraveret eller mønstret med en grav
stik til fastholdelse af emaljen (se f.eks. fig. 74). Når sølvsmeden havde fuld
endt sit grave- og ciseleringsarbejde, lagde han (eller en særlig emaljør) pulve
riseret glas tilsat forskellige metaloxyder — alt efter de forskellige farver, der 
ønskedes — i omgivelser, på ornamentik, dragter, etc., hvorefter genstanden 
opvarmedes i en ovn til glaspulverets smeltepunkt. Den således smeltede 
emalje, der dækker hele billedfremstillingen — undtagen ansigter og blottede 
legemsdele — afslibes og pudses, og de gennemsigtige farver (kun rødt er 
uigennemsigtigt, opakt) viser sig nu i al deres skønhed, varierende i lyse og 
mørkere toner inden for samme farve, alt eftersom bunden ligger højere eller 
dybere150.

Alterkalken (fig. 67—69), der måler 16,6—17,2 cm i højden (fordi bægeret 
nu sidder lidt skævt), er i foddiameter 16 cm, mens det kun 5 cm høje bæger er 
12 cm i tværmål. Det er den ældste bevarede kalk fra fransk område af ren 
gotisk type, hvor både form og udsmykning er arkitektonisk opbygget; det 
glatte bæger har bibeholdt den også i romansk tid gængse form. Alt synligt 
metal (undtagen legemsdele og enkelte andre partier i billedfremstillingerne) 
har været forgyldt, og denne forgyldning står endnu velbevaret på bægeret og 
på fodens underside. — Foden er sekstunget, og hver tunge afgrænses af en 
æselrygagtig bue med to spidser. Standkanten er rigt leddelt, med kuglestav 
mellem de øvre profiler. De seks tunger er på oversiden udformet som lige 
så mange gavlbygninger med sadeltag over spidsbue og herunder en trekløver
bue (som i kandens øvre billedrække); mellem spidsbuen og sadeltaget er der 
et omvendt v-formet ornament, der (ligesom en ofte tilbagevendende blomster
roset og det stiliserede treblad) går igen på disk og kande. Fra gavlspidsen 
vokser en blomst op, flankeret af to fritsvævende smårosetter, og op langs 
tagfladerne gror små, krogformede blade. Tag og buer hviler på slanke, glatte 
søjler, som fortsættes opad i høje spir, hvis spidsvinklede tag afsluttes med en 
knop. Fodens felter indeholder seks scener af Jesu lidelseshistorie, der både i 
tegning og udførelse ligger på et højt plan: 1) (Fig. 68) Judaskysset og tilfange
tagelsen i Gethsemane, 2) (fig. 69) bespottelsen (der burde følge efter) 3) hud
strygningen, 4) Golgatha, på korset, 5) opstandelsen og 6) himmelfarten. Da 
emaljen for største delen er slået af — kun i felt 2 og 3 er det meste bevaret — 
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Fig. 67. S. Marie kirke. *Parisersættet 1333 (p. 377 fî.).

er det muligt at betragte den mesterlige udførelse nøjere, både hvad relieffer 
og baggrunde angår: de omhyggeligt skårne foldekast med dybe og flade, 
snævre og brede gruber i foldekastene, skraveringen og kvadreringen i bunden, 
der snart ligger i højde med, snart lavere end reliefferne.
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Fig. 68. S. Marie kirke. *Pariserkalken. Detalje (p. 378).

Som eksempel på de anvendte emaljefarver kan tages felt 2 med Jesu be
spottelse: Jesu hoved med tørklædet, der strammes om hans øjne, samt hæn
der og fødder står i blankt sølv. Korset i glorien er tegnet med rødt. Under 
en purpurkappe (nu meget fortæret) ses foroven en blågrøn klædning og under 
de sammenlagte hænder et vissengrønt parti, der sikkert har fortsat som 
kjortel ned til fødderne. Også bødlernes ansigt, hænder og ben har stået i blankt 
metal; af dragterne er kun den højre stående bøddels bevaret, en metallisk 
eller laserende lysgrøn; muligvis har den stående knægt til venstre haft en 
lignende, dog mørkere dragt, men i den højre, knælende bøddels klædning er 
bevaret grønt på kjortelen og på kappen rødt. Baggrundene er dybblå over 
grønt jordsmon med røde blomster. Farverne er nu til dels opakke, men den 
oprindelige lysende, gennemsigtige klarhed og variation i de enkelte farvers 
toning ses dog stadig hist og her både i dragt, baggrund og jordsmon.

L.L.1965
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Fig. 69. S. Marie kirke. *Pariserkalken. Detalje (p. 378).

Hvad selve arkitekturen angår, har den sikkert stået uden emalje, men 
partiet om gavlen er mørkegrønt, og i de frit svævende blomster er det mid
terste inden for kronbladene rødt.

De sekskantede skaftled er ens, med dybe, spidsbuede vinduer, opdelt for
oven med buestavværk; på hjørnerne står slanke støttepiller med vandnæse- 
profiler, og skaftleddene afgrænses foroven og forneden af en kuglestav. I vin
duerne ses spor af blå emalje, i stavværket grønt.

Under bunden ender skaftets skrue i en sekskantet møtrik med et Gudslam, 
emaljeret som oversidens relieffer. Korset i fanen er rødt, i glorien ses rester af 
rødt og blåt, og selve lammet har rimeligvis været gråblåt på purpurbaggrund.

Den ligeledes sekssidede, midtdelte knop har symmetrisk buet over- og under
side — en særlig fransk-engelsk form; buefladerne er af ret brede, glatte lister 
opdelt i seks felter hver, og i hvert felt ses et glorificeret apostelhoved. På over

L. L. 1965
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siden rager hovederne op af en tredelt rundbue, mens en lignende på under
siden hvælver sig over hovederne (jfr. de tre af kandens billedrækker). I bue
sviklerne er der små treblade, som har været omgivet af mørkegrøn emalje. 
I to af de skraverede felter uden om hovederne er der spor af blå emalje. — 
Om den graverede indskrift fra 1586, se p. 390.

Diskens (fig. 67, 70) bund er udformet som et sekspas inden for en hulstav, 
der nøjagtigt — efter den regel, der omtales i Theophilus presbyters kendte 
lærebog fra første halvdel af 1100’rne, over forskellige »kunster«: De diversis 
artibus — passer som et låg til kalkbægerets munding; derimod svarer 
diskens tværmål, 16 cm, ikke helt til kalkens højde. Inden for bundens sekspas 
ses Kristus, der sidder på en fornem tronstol og har en cirkel eller kugle med 
et landskabsbillede mellem fødderne. At der her er tale om en fremstilling af 
verdensdommeren, fremgår ikke alene af hændernes stilling — højre viser de 
frelste mod himmelen, venstre de fordømte til helvede — men også af billed- 
cirklen; den forestiller j ordens kugle, der ikke efter middelalderlig skik er delt i tre 
(efter de da kendte verdensdele), men graveret og ciseleret med et hyggeligt genre
billede: en kirke ved bredden af et vand med en båd, ved siden af kirken et træ 
med en frugt som et stort valmuefrøhus og øverst skyer. Sekspassets buer, der 
er opdelt i trebuer, viser brystbilleder af de to apostelfyrster, Petrus og Paulus, 
samt de fire evangelistsymboler. I buesviklerne er der store, gotiske majuskler: 
»ihesvs« mellem rosetblomster. På kanten læses giverindskriften i den 
gængse indirekte form, og herudenfor står årstallet MCCCXXXIII, opdelt i 
fire modstående grupper. Giverindskriften lyder (begyndende i yderste linje 
ved korset over dommerens hoved): »hostia salvtaris qve hic et vbicvmqve 
pro fidelibvs immolatvr fratri petro regneri et omnibus sibi ivnctis amore sev 
debito speciali / tam vivis qvam mortvis prosit efficaciter ad veniam et 
salvtem eternam amen« (»gid frelsens sonoffer (hostien) som her og overalt ofres 
for de troende, virkningsfuldt må gavne broder Peder Regnersøn og alle, som er 
forenede i kærlighed eller i særlig forpligtelse såvel over for de levende som over 
for de døde til evig nåde og frelse, amen«). Om Peder Regnersøn, se p. 391. 
Kun to steder er emaljen bevaret: grønt i jordkuglens træ og rødt i en af de 
små blomster (til højre for v i ihesvs). Den ret svære og vægtige disk, der er 
revnet i kanten under »salvtaris« og til »vbicvmqve«, har sin velbevarede for
gyldning overalt på de glatte partier og på bogstaverne; legemsdele (også 
ørnens næb og oksens horn), apostlenes bøger og symboler, tronen m.m. har 
stået i blankt sølv efter samme princip som på kalk og kande.

Vin- eller vandkanden (lig. 67, 71—85) — til et fuldstændigt altersæt hører to 
kander — der er 22,5 cm høj inklusive lågknoppen, og hvis fod måler 8,3—10,7 
cm i tvm., er sekssidet ligesom kalkens fod og knop; som kalk og disk er den 
forgyldt overalt, hvor sølvet har stået frit — med de ovenfor givne undtagelser 
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Fig. 70. S. Marie kirke. *Pariserdisken 1333 (p. 382). Ældre fot. i Nationalmuseet.

og emaljen er pålagt efter samme system som på de to andre stykker. Under 
bunden er den to gange mærket med Paris’ bystempel, liljen (fig. 85). Om den 
sekundære minuskelskrift, se p. 391.

Hver af kandens sider — inklusive foden — er bygget op med fire »hvælvede« 
rum over hinanden, det øverste afsluttet med en gavl foran murværk med 
vindue, stræbepille og tag, således at man får indtryk af, at scenerne udspilles 
i en åben hus-kulisse, hvis kælder udgøres af fodfeltet.

Tuden, der aldrig har været emaljeret, er formet som en vandspyer på da
tidens franske katedraler, et djævleagtigt, vinget fantasihoved, der gaber over 
et (udløbs)rør. Den fint udformede hank, som forneden ender i en profilkonsol 
og foroven går over i en gæk med to blade, har på bagkanten fire emaljerede 
drôlerifelter, adskilt af bælter med de fra kalk og disk kendte blomsterrosetter; 
på siderne snor sig en bølgeranke med store, spidsovale blade.

Låget, der er smykket med seks drôlerifelter under tilspidset trebueslag og 
herover to blade (af et stiliseret treblad), løber op i en fornem spirknop, hvis 
nederste led er dannet som en foldeværksknop på en unggotisk kalk, det øverste 
med udladende trekløverblade. På oversiden er der en blomsterroset.
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Farverne. Baggrundene i felterne er overalt dybblå og hvælvingerne i rum
mene opak røde. Personernes dragter er gule i mindst tre forskellige nuancer, 
purpur (rødlilla), grønne og gråblå. Den top-spillendes kjortel er tofarvet med 
afvekslende purpur og gult i brede vandrette striber. På fantasirytteren under 
»hjemkomsten«, på foden, er kjortelen gråblå med rødt foer. Arkitekturen i 
øverste billedfrise på korpus er særlig farveprægtig; eet sted ses en varm gul 
kvadermur med mørklilla tag, et andet purpurkvadre med gult tag, et tredie 
sølvkvadre (dvs. dækket af næsten klar emalje) med lyslilla vindue og gult tag. 
I skovbilledet er der spor efter gule, røde og purpurfrugter og enkelte blade 
synes at have changeret i grønt hen imod gult. Blomsterrosetterne har snart 
rødt, snart blåt centrumspunkt. Som nye og friske har farverne sikkert virket 
spraglede, næppe så ædelt, som da patinaen har gjort sin indflydelse gældende.

Billedfremstillingerne falder indholdsmæssigt i fire dele: a) Hovedfrisen, den 
fortællende billedserie (med den unge mand) på korpus, b) de små billeder, 
lege- og idrætsillustrationerne, øverst på korpus, hvortil kommer et billede på 
foden (i samme lodrette bane som hockeyspillerne) af en løbende mand med en 
stor bold, c) billederne nederst på korpus, fodens resterende fem billeder samt 
fem på låget, alle indeholdende menneskeskikkelser, som rider på fabeldyr eller 
fabeldyr med menneskeoverkrop, og endelig d) lågets sjette billede med han
kens fire, der alle viser fantasidyr.

a) Hovedfrisen på korpus (fig. 71—76). Tidligere er disse seks billeder blevet 
opfattet som afslutningen på legenden om den fortabte søn151, populær blandt 
malere og billedhuggere på grund af dens morale. Men mod en sådan tolkning 
strider dels billedernes indhold og rækkefølgen af to (fig. 71 og 72), dels synder 
denne forklaring mod de elementære love i ikonografien, der forlanger højde
punkterne i en fortælling gengivet og uvæsentlige ting udeladt. En seks- 
billeders fortælling om den fortabte søn uden moralske højdepunkter som hans 
skørlevned (drikkelag, kurtisaner) eller hans fornedrelse som svinepasser må 
betegnes som usandsynlig, og gengivelsen af en uvæsentlig scene som hjem
vandringen gennem skoven savner hjemmel, når billedserien opfattes på denne 
måde. — I lignelsen om den fortabte søn fortæller Lukas (15, 25ff.), at da den 
ældste, hjemmeværende søn kom hjem fra marken og hørte, at man festede 
for den yngre broders hjemkomst, blev han fornærmet og ville ikke komme 
ind, hvorfor faderen gik ud »og bad ham«. I kandens billedserie optræder den 
formentlige broder først med spade på nakken inde i huset, mens det føl
gende billede viser ikke blot faderen, men også moderen udenfor sammen 
med den bortgående, åbenbart stadig fornærmede søn. Til disse uoverensstem
melser med evangeliets ord og ånd kommer festmåltidet, hvor det er en ung 
mand og en ung kvinde, der synes at være festens midtpunkt; og de er placeret 
mellem to mænd. Også dette synes vanskeligt at indpasse i forestillinger om en 
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Fig. 71—76. S. Marie kirke. *Pariserkanden. Storbillederne på korpus. Bemærk »læseretningen«
fra hojre til venstre (p. 384 ff.).
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fest for en angerfuld, hjemvendt søn i familiens skød. Da der således kun er 
to billeder af rent alment indhold, hjemkomsten (fig. 74) og slagtningen af 
fedekalven (fig. 75), der uden vold kan indpasses i en billedfortælling om den 
fortabte søn, mens de fire andre ikke eller kun med »fortolkninger« kan knyttes 
til legenden, bør man søge en anden forklaring på serien, som kan være en 
illustration til en af tidens gængse romaner eller eventyr; men det må være en 
historie, hvor både spaden og vandringen gennem skoven er af betydning for 
handlingens forståelse.

Løsrevet fra »den fortabte søn« vil den naturligste rækkefølge af billederne, 
der skal »læses« fra højre mod venstre, være den, der er angivet på side 385, 
hvor man begynder med billedet øverst til højre (fig. 71), fortsætter med fig. 72, 
dernæst fig. 73 og så fremdeles; på denne måde vil festmåltidet blive et selvfølge
ligt højdepunkt og danne en naturlig afslutning på handlingen. Fremstillin
gerne er da følgende: 1) (Fig. 71). En ung mand med spade på nakken (husets 
ene søn?) forlader rejseklædt sine forældre (?), som står eller sidder bag et dæk
ket bord på hver side af en ung person, der på grund af frisuren og de synlige 
fødder må bestemmes som en mand. Bægeret på bordet har form som en alter
kalk. Mens emaljen for største delen er forsvundet fra de tre personer (mandens 
dragt har vistnok været purpurfarvet, den unge mands grøn og kvindens gul), 
har den bortdragende stået i blank metal, men med grøn farve i dragtfol
derne.

2) (Fig. 72). Scenen er uden for huset; søger faderen og moderen (?) forgæves 
at holde sønnen (?) tilbage?. Hans dragt er gul, mens ægteparrets har været 
purpur og grøn. Ligesom ved første billede skimtes kvadreringen under den 
blå baggrundsemalje, men her ses bundbehandlingen særlig tydeligt i det store, 
afskallede stykke forneden til højre.

3) (Fig. 73). En barhovedet ung mand i gul, hætteløs, knælang dragt vandrer 
barfodet gennem en skov med en stok over skulderen; den bortdragende fra 
scene 1—2?

4) (Fig. 74). Den unge mand fra scene 3, i samme gule dragt, modtages uden 
for et hus med omfavnelse af en ældre, purpurklædt mand, hvis udseende 
ganske svarer til husfaderens i scene 1—2 (men derfor ikke behøver at være 
ham, jfr. lighederne mellem de unge i scene 5).

5) (Fig. 75). Fedekalven slagtes. Den ældre mands kjortel har vistnok været 
lysgul, den unge mands (lange) kjortel er grøn forneden og visst også på ærmerne 
samt purpur. Der er ingen forskel på de tre unges ansigter.

6) (Fig. 76). Festmåltid (bryllup?). Flankeret af to ens, skæggede mænd står 
eller sidder et ungt par bag festbordet, han (med turbanagtig hovedbeklæd
ning) rækker højre hånd til den unge pige, der giver ham venstre; en af mu
sikanterne bearbejder to pauker. På dugen ligger bl.a. et afgnavet fiskeskrog. 
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Fig. 77—79. S. Marie kirke. *Pariserkanden. Tre sports- og legebilleder. 79. Styltegænger (b6).
78. Hockeyspillere (b3). 77. Fodturnering (b2) (p. 387).

b) Lege- og idrætsbillederne (fig. 77—79) i øverste billedrække på korpus samt 
et syvende billede på kandens fod tydedes 1917 af Fr. Knudsen152.

Begynder man serien på samme side som historien om den unge mand og 
følger samme retning, bliver nr. 1) »Frøen«, en leg der går ud på, at en siddende 
person skal prøve på at fange andre, der løber forbi, mens de forsøger at puffe 
til den siddende. Her ses to drenge i knælange dragter, lysgul og purpurfarvet, 
i løb på hver side af en siddende, hvis skikkelse har været gengivet i blankt 
metal med grønt i dragtens foldekast.

2) (Fig. 77). Fodturnering, der går ud på — hvad der ikke fremgår af kandens 
billede — at den løbende person med sin fod skal skubbe eller sparke (fodballe 
mod fodballe) den siddende, således at vedkommende går bagover; men da 
den siddende i det afgørende øjeblik flytter foden, kan det ske, at det er den 
løbende eller begge, der tumler om kuld. Efter påklædningen at dømme, drejer 
det sig her om to unge mænd eller drenge i grønne og gule dragter.

3) (Fig. 78). Hockey. Drengenes eller de unge rnænds dragter er purpur og 
gul i en lidt lysere nuance end på nr. 2. Den mørkeblå baggrund er med tiden 
blevet ganske sort.

4) Blindebuk. »Bukken«, der har hætte over hovedet, opkiltrer sin lysgrønne 
kjortel med højre hånd, fægter i luften med venstre, mens en dreng i lysgul 
dragt knæler ned og søger at ramme den blinde med en klud eller en hætte, 
hvorpå der er slået en knude. Foran den blinde ses en anden klud eller hætte, 
som må tænkes at tilhøre en person, der lige er løbet ud af billedet.

5) Dreng spiller top med en pisk; hans kjortel er noget længere end de andre 
legendes og tvefarvet (jfr. ovenfor).

6) (Fig. 79). Dreng i lysgul dragt i færd med at stå op på et par stylter.
25'
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Hermed er billedringen foroven på korpus sluttet; på grund af tuden imellem 
de to sidstnævnte billeder, er disse smallere end de øvrige. Men kanden inde
holder endnu et sportshillede 7), der utvivlsomt forestiller det berygtede spil 
la soule, engelsk rugby, hvor f. eks. to sogne mødtes for at kæmpe om bolden; 
den, der fik bragt bolden først over sognegrænsen, havde sejret. Det billede, 
det drejer sig om, findes, som nævnt, på den side af foden, der er under 
hockeyspillerne. Man ser en skægget mand i fuldt firspring med en stor bold.

c) (Fig. 80—81). Drôlerier. Nederste billedring på korpus, fodens resterende 
fem og lågets fem billeder. Fælles for dette billedsæt er, at det rummer menne
sker, der rider på (fantasi)dyr eller forestiller væsener med dyrebag- og menne- 
skeforkrop. Hvorvidt disse drôlerier har symbolsk betydning, kan ikke afgøres 
med sikkerhed; men sandsynligheden taler derfor. For det første kan man 
henvise til den ældgamle skik at lade visse halvdyr (f. eks. kentauren) sym
bolisere bestemte menneskelige egenskaber, eller lade de forskellige, personifi
cerede dyder og laster ride på særlige dyr. Hvad billederne på Pariserkanden 
angår, kan der være tale om at opfatte nogle dyr som symboliserende en last 
eller en dyd, et ordsprog eller ligefrem en fortælling153. Kun eet billede lader sig 
tolke på sandsynlig måde, billede nr. c 1 (fig. 80) af hanerytteren, alle tiders og 
steders tragiske, men latterlige figur: hanrejen.

Begynder man atter her på samme sted som ved de store felter og sports- 
felterne og går fra højre mod venstre, blive nr. 1) i ringen nederst på korpus 
den just nævnte hanerytter154 (fig. 80).

2) Klarinetblæsende, venstrevendt »kentaur« med flagermuseagtige vinger. 
Bagkroppen er et loddent udyrs med busket hale, menneskekroppen er iført et 
langt, fodsid gevandt, nu uden farvespor.

3) Højrevendt »kentaur« med halvt oprakte arme, iført lang, vistnok op
rindelig gul dragt. Dyrebagkroppens store, buskede hale er udført som en lang
skægget maske, omtrent som på fig. 81.

4) Venstrevendt »kentaur« med bagkrop som nr. 2, blot med løveagtig hale. 
Den menneskelige forkrop, der har vinger som nr. 2, har lang, gul kjortel, 
strudhætte og støtter sig til to stokke, af hvilke den ene bærer en bjælde. Her 
kan være tale om en satire over tiggerstanden.

5) Kvindelig, højrevendt »kentaur«, med udbredte arme, nøgen overkrop; 
underkroppen synes dækket af et skørt; et stort, grønt tæppe eller gevandt er 
bredt ud over dyrekroppen, der i det store og hele svarer til nr. 3; formentlig 
symboliserende en eller anden last.

6) Højrevendt »kentaur« med dyrebagkrop omtrent som nr. 3; »mennesket« 
holder i venstre hånd et skjold formet som en maske og i højre en knip- 
pellignende genstand.

Herfra går vi til fodens billedserie og begynder med billedet under nr. 1: 
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Fig. 80—81. S. Marie kirke. *Pariserkanden. To drôleri-billeder. 80. Hanerytteren (cl).
81. »Kentauren« (c 9) (p. 388 f.).

7) Mand med blottet overkrop og bagdel rider bagvendt, mens han ser 
tilbage på et fabeldyr, der bagtil er en fugl med lang, rotteagtig hale, fortil har 
langøret, hundeagtigt, bagudseende hoved på lang, tynd hals. Om mandens 
liv hænger et løst klæde, højre hånd er strakt frem over dyrets bagkrop, venstre 
synes at pege på hans egen bagdel.

8) Kvindelig, venstrevendt »kentaur«, hvis dyrekrop ender i en tynd, tvedelt 
hale, og hvis to fødder synes at være svømmefødder(?). Kvinden holder højre 
hånd op foran ansigtet, mens hun med venstre ringer med en stor klokke.

9) — idet næste felt med rugby-spilleren (gruppe b) overspringes — ses på 
fig. 81, en figur, der synes at være en »kentaur«, som holder højre hånd på en 
løveagtig maske155 (jfr. felt 16).

10) Kappeklædt, højrevendt mand med blottet overkrop, der forneden ender 
i hårvækst eller skørt(?), sidder på tilbageseende fabeldyr med skægget mands- 
hoved, der til dels dækkes af en langstrakt hovedbeklædning. I venstre hånd 
holder manden en omvendt skål(?), mens den højre peger på dyrets hoved.

11) Højrevendt »kentaur« med bagkrop à la nr. 3; mens de andre halvmenne
sker har haft oprejst krop, ligger menneskekroppen med det skæggede mands- 
hoved med udstrakt venstre arm støttet på jorden, højre holder en klokke 
(ikke så stor som på nr. 8). Satire over spedalske (?).

Herfra vender vi os til lågets billeder og begynder med billedet over nr. 1:
12) Højrevendt »kentaur« med dyrebagkrop à la nr. 3. I venstre hånd holder 

han et langt, krumt horn med »fingerhuller«, højre stikker han ind i flaben på 
sin dyrebagkrop.

13) Sireneagtigt væsen med fuglebagkrop og udbredte arme; da hun i venstre 
hånd holder en kniv, kan der ikke være tale om en sirene i almindelig forstand 
(som lokker menneskene med sang og spil).

14) — idet nabofeltet med et enkelt fabeldyr (gruppe d) overspringes — 
venstrevendt »kentaur« på det nærmeste svarende til nr. 2, men med bagkrop 
à la nr. 3. Nr. 14 holder meget kejtet på klarinetten.
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15) Højrevendt »kentaur« med tynd hale; holder i højre hånd en klokke, i 
venstre en omvendt skål(?).

16) Venstrevendt »kentaur« med busket hale; holder i venstre hånd en gren
stump, mens højre støtter på et dyrehoved med små, spidse ører og langt 
hageskæg (jfr. 9).

d) Drôlerier, fabeldyr (fig. 82—84). Lågets sjette billede er et vinget, bagud
seende dyr med losagtigt hoved og højt opstående hovedhår, to ben med 
fire tæer og lodden, odderagtig bagkrop. — Fig. 82—84 viser tre af hankens 
fire fantasidyr.

Mens nutidsmennesker kan undre sig over dette mærkelige billedvalg, sport 
og leg, drôlerier, et enkelt obskønt billede, på en kirkekande, har der ikke for 
datidens mennesker været noget unaturligt heri. Dels behøvede der ikke at 
være forskel på en verdslig og en kirkelig kande (jfr. drikkebægeret i felterne 
fig. 71 og 76), dels fandt man i kirkernes kalkmalerier, på de store katedralers 
portaler og først og fremmest på korstolene den samme blanding af satire over 
stænder, laster, gengivelser af ordsprog og sagn. Og for datidens mennesker, 
selv de højtdannede, var fabeldyr ikke fantasidyr, men realiteter, som de 
troede på, væsener, som også var skabt af Gud. Når man så betænker de 
naive og ofte meget søgte forklaringer, der ledsager dyr og fabeldyr i »Fysio- 
logus« (bestiarierne), kan man ikke forestille sig, at det har voldet nogen gejstlig 
besvær at udlægge kandens billeder — selv sports- og legebillederne — på op
byggelig og moralsk måde.

Om Parisersættets historie, som indledningsvis er refereret p. 377, kan føl
gende videre anføres. En tarveligt graveret versalindskrift tillige med det 
mecklenborgske våben under kalkens fod oplyser: »Sophia von gottes gnaden 
hertzoginne zv mechelenbvrg Königinne zv dennimargken(!) vn norwegen (etc.) 
haben diesen kelck zvr devtschen kirchen in helsch(en)öer zv gottes ehren 
geben den 25 ivlii anno salvatoris 1586«156. Årstallet viser, at kalk og disk skæn
kedes kirken, da denne indrettedes til den tyske menighed. Hvorfor kirken 
ikke også fik kanden, hvis sammenhæng med kalk og disk ovenfor er påvist, 
ved vi ikke; thi det kan ikke skyldes, at kirken allerede på dette tidspunkt 
ejede en vinkande (jfr. den 1592 omstøbte †kande p. 392); kongefamilien har 
sikkert selv kunnet bruge den. 1 øvrigt hører man først om kanden i det kongelige 
Kunstkammers katalog 1703 — den lindes ikke i kataloget 1673157—men kunst- 
kammerforvalteren, Bendix Grodtschilling, opfører 1703 blandt de ting, kongen 
har skænket, »eine alte rahre Gieszkanne von Silber vergult ein q[uar]tir und 2 
Zoll hoch mit allerhant rahre Heidnische Figuren und Bilder auff Amalieret, und 
ist diesze Kanne dem König Friderico Secundo in Ditmarschen geschenkt, wie er 
Sie hat Zum gehorsam gebracht« [dvs. 1559]158. Når man i øvrigt ved, hvor upåli
delige historier kunstkammerkatalogerne indeholder om forskellige tings oprin-
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Fig. 82—85. S. Marie kirke. *Pariserkanden. 82—84. Tre fabeldyr fra hanken. 85. De to liljestempler 

(og centrumspunktet) under bunden (stærkt forstørret) (p. 390, 377, 383).

delse, vil man ikke turde tillægge Ditmarsken-historien nogen vægt, så meget mere 
som det ikke er nævnt, at kalk og disk endnu 1586 havde været i kongehusets 
besiddelse.

Af virkelig betydning er derimod det med sengotiske minuskler graverede 
navn under kandens fod: »heyne boltzen«, som man har identificeret med navnet 
på en velhavende, lybsk købmand, der 1470 lånte Christiern I. af Danmark 5.260 
floriner, og som omtales som død 1473. Grundlaget for denne identifikation er 
ligeså spinkelt som Ditmarsken-historiens og som henførelsen af Peder Regner- 
søn til Sorø (jfr. nedenfor)159. Det indgraverede navn fortæller derimod med 
sikkerhed, at kanden (og vel også kalk og disk) enten har været i en Heyne 
Boltzens eje (altså ikke blot som handelsobjekt), eller også har den af ham 
været skænket til en eller anden, formentlig gejstlig institution, hvorfra den 
ved reformationen? — er blevet leveret tilbage til giverens slægt eller solgt. 
1849 overgik kanden til Nationalmuseet, hvor den har nr. 10.710. Kalk og disk 
indgik først i museets samlinger 1887 og har nu nr. D 2304, 2305.

Men hvor havde den Peder Regnersøn hjemme, hvis navn står graveret ind 
i diskens samtidige indskrift? Også ham har man søgt at finde frem til og er 
standset ved en klosterbroder i Sorø af samme navn, omtalt 1320. Hvor 
usikker denne identifikation er, fremgår for det første af, at både Peder og 
Regner og sammensætningen af de to navne er almindelig, for det andet af, 
at begge navne, netop i disse former er almindelige ikke blot i Danmark- 
Sverige (i Norge er formen Ragner), men i hele Nordeuropa160, hvor sproget 
var af germansk stamme. Det vil sige, at det kloster, hvortil Peder Regnersøn
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hjembragte det overordentlig kostbare altersæt, ligeså vel kan have ligget i 
Normandiet som i Nederlandene og Tyskland.

Om kirkens †altersølv kan følgende oplyses: I årene mellem 1577—81 ud
førte Hans guldsmed en kalk og disk, som vejede 20 lod; om det er samme 
mester Hans, der 1586 fik betaling for »at staffere« omtalte kalk eller en anden, 
vides ej (sml. note 156), men det må være denne sølvkalk på 20 lod, Peder 
Elling 1592 omgjorde til en kande efter at have tillagt 9½ lod 1 kvint sølv16. 
Inventarierne omtaler små sølvflasker og kander, men da kun enten vægten 
eller rumindholdet opgives, ikke begge dele, lader de sig ikke identificere.

En lille †sølvoblatæske161 blev stjålet fra kirkens alter anden pinsedag 1722162. 
Om dens udseende162 vides følgende: på siderne var de fire evangelister med 
deres symboler »ausgestochen«. På forreste side to våbner: Det ene havde for
oven (dvs. som hjelmtegn) nogle blomster, i midten blomster, træer og en 
springhval, som spyr vand ud af finnerne, samt bogstaverne G B. Det andet 
havde foroven bogstaverne A B, en løve med en kalk i den ene pote, i den 
anden »einen Stengel, worauf 3 Resen (Rosen?) sind zu sehen«. I midten en 
løve med en kalk etc. derefter en fontæne med en brønd. Oven på låget Johs. 
6, 51163.

Alterstager161. 1) Skænket 1643. Barokke, af messing begge med graverede 
versaler på fodskålen: »A. 1643 den 2. aprilis haben Iohann Hansen vnd Iohann 
Wilders beyde fvrsteher der tevtschen Kirchen dise 2 Leucheter Gott zv Ehren 
vnd der Kirchen zvr Zirde vnd Gedachtnvs verehret«. Højde med løverne 75 
cm, uden 69 cm. På alteret. 2) Barokke, o. 1650, af messing, beslægtede med 
nr. 1, uden indskrifter. Højde 35,5 cm, uden kuglefødderne 32,5 cm. På alte
ret. 3) (Fig. 86) barokke, o. 1650—1700, af messing, skaftet af lysere metal end 
foden; antagelig af tysk oprindelse, højde 57 cm. På alteret.

†Alterstager. Et inventarium fra o. 1586 oplyser, at Willum Kræmmer har 
købt to store messingstager, som kostede 10 dl. Desuden ejede kirken to stager 
af tin, som kirkeværgen Henrik Rotman havde købt for 3 mk., de nævnes kun 
denne ene gang15, medens messingstagerne muligvis er dem, der 1659 brugtes 
i sakristiet 15 og igen 1734 nævnes som gamle86. 1659 omtales tillige 4 små mes
singstager, som bruges til julehøjtid; 173486 var det ene par ubrugelige, men det 
kan være de samme to par, der nævnes 1818; det ene af disse fandtes ikke 
længere 1824165.

Alterbøger. Bibler: 1) Christian IV.s bibel, folio 1633, i enkelt, sort, læder- 
betrukket træbind med spænder og beslag. Skænket 1924 af brygger C. Heise, 
Wiibroes bryggeri. På alterbordet.

2) Nürnberg-biblen 1720 (Joh. Andreä Endters seel. Sohn und Erben 
MDCCXX), Die gantze Heilige Schrifft ... verteutscht von ... Martin Luther 
. . . Folio i samtidigt læderbind med spænder og beslag. På alterbordet.
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3) Facsimile-udgaven af Christian 
III.s bibel. På alterbordet.

†Alterbog m.m. Inventariet 165915 
nævner dr. Bidenbachs kirkebog eller 
manual, skænket af dr. Meilands 
(†1651) arvinger (samt en hel del 
»musicalische« bøger: koncerter, arier, 
adrigalier, motetter)166. Året efter15 
reparerede Frandts guldsmed den 
(muligvis Frantz Andersen, Bøje p. 
236), og 1791 var det sølv, der sad 
på den, og som vejede 16 lod, brugt 
til en oblatæske144.

Alterkrucifiks (fig. 87), o. 1700, af 
elfenben, 13,5 cm højt, på nyere, 
sortmalet trækors167.

†Messehagler. 1581 anskaffedes en 
messehagel16. Fem år senere skæn
kede dronning Sophie en messehagel 
af hvidt, blomstret fløjl med et »stop
pet« krucifiks på rygstykket15. 1659 
omtaler inventariet tre messehagler, 
den ene gammel og ubrugelig15. 1668 
forærede kirkeværge Jurgen Magenss 
en violenbrun fløjls hagel besat med 
guldgaloner15, og 1702 skænkede P.
Mathiesen og hustru Catharine Lie- 
bendahl en messehagel af violet fløjl 
med kors og kanter af guldgaloner15.
Inventariet 1734 omtaler en ny vio
lenbrun fløjls messehagel med kors og 
kanter at bruge på højtidsdage, samt 
en anden violenbrun med guldsnore86.
Fra slotskirken skænkede kongen 1752 
en messehagel af 53/8 alen rødt fløjl 
med broderet krucifiks, samt med 11 
alen brede og 23½ alen smalle guldgaloner garneret og underforet med rød 
trille (ubleget lærred)108. Natten mellem 28. og 29. nov. 1817 skete indbrud i 
sakristiet, og der blev stjålet en messekåbe af rødt fløjl med guldgaloner og 
et kostbart broderet krucifiks, samt guldgalonerne og korset af en mørk

L.L.1961

Fig. 86. S. Marie kirke. Alterstage nr. 3 (p. 392).
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violet messekåbe86. 1832 anskaffedes en 
ny messehagel af ægte karmoisinrødt 
silkefløjl med kors og kanter af ægte 
guldtresser for 55 rdl.84.

1752 skænkede kongen fra slotskirken 
en messeskjorte af 14 alen Varendorfer 
lærred med 173/4 alen hvide kniplinger 
om halsen og ned ad brystet108.

1581 betaltes 16 mk. for »et stykke 
lærred til en †korkåbe eller klæde«16.

†Signet, 1614, af sølv, cirkulært, rand
skrift med reliefversaler: »Die deutsche 
Kirche in Hel—1614«. I midten Maria 
siddende på en trone, med krone på ho
vedet, iklædt fodlang kjortel og barnet 
stående mellem knæene100. Signetet er 
sidste gang nævnt i inventariet 173486.

†Skammel. 1730. Ifølge Boesen (p. 141) 
fandtes ved alteret en skammel overtruk
ket med rødt fløjl og kantet med sølv, 
hvorpå udsyet: »Wir beugen unsere Knie 

gegen dein[en] Vater unsern Herren Jesu Christi Ao. 1730«.
Alterskranke (lig. 88) 1695, af smedejern, med messingknopper over de lod

rette stænger, som på midten har forgyldte vulster. I den midterste låge et 
krucifiks, hvorunder skriftbånd holdt af engle udført i fladjern; nederst i lågen 
årstallet. Til siderne, i fladjern, givernes navne Bendix Hansen og Christina 
Christens D[atter]170. 1835 forgyldtes gitterværket, stængerne maledes sorte og 
foden marmoreredes af I. G. Schrøder84. Jfr. gravsten nr. 49.

†Bogstol. 1700 skænkede kirkeværgen Peter Mathissen en violenbrun fløjls- 
bogstol med guld- og silkefrynser om15.

†Korbuekrucifiks 1630162, skænket 1632 af kgl. fiskemester Herman von der 
Decken. På korsarmenes ender sås evangelistsymbolerne, og under figuren var 
der en lille tavle holdt af to engle, den ene med et dødningehoved i hånden, den 
anden med et timeglas. På tavlen stod: »Herman von der Decken I. K. M. 
Fischmeister und Schloss Voigt auf Cronenburg«. Fiskemesterens våben, som 
må have været skåret eller malet på tavlen, beskrives således: Foroven (dvs. 
hjelmtegn) et grønt træ; midt i en jernkæde til at hænge en kedel i, sådan som 
man plejer at gøre det »in den Schornsteinen« i Holsten, i blåt felt. Under tavlen 
var malet et dødningehoved på to knogler, og derpå var der atter en tavle med: 
»Soli Deo Gloria Ao 1632 habe ich Herman von der Decken Kon. Majst. fisch- 
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Fig. 87. S. Marie kirke. Alterkrucifiks af elfen
ben (p. 393).
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Fig. 88. S. Marie kirke. Detalje af alterskranken skænket af Bendix Hansen 1695 (p. 394).

meister und Schloss Voigt auf Cronenburg mit meiner Lieben Haus Frau 
Frauvken Willem Hübbens tochter dieses Crucifix in die teutsche Kirche zu 
einer Gedechtniss verehret. Und er ist gestorben d. 28. Novemb. 1635. Gott 
gebe ihm und uns allen eine fröliche Auferstehung. Amen«. På krucifiksets bag
side to rimede heksametre: »Effigiem Christi spectando memento labores / Non 
tamen effigiem, sed quem designat, adores. Anno Dni CIƆCICXXX« (»når du 
ser på Kristi billede, husk så på hans lidelser; dog skal du ikke tilbede billedet, 
men den, det forestiller«); derefter: »Siehe das ist Gottes Lamb« etc. Herunder 
endnu en tavle, hvorpå Treenigheden var afmalet: Gudfader i skyer med tre
dobbelt krone og verdenskugle, Helligåndsduen svævende og Jesus med torne
krone og i purpurklæde, med et ror i hånden. Ved tavlens sider sås lidelses- 
redskaberne og herunder følgende distichon: »Vincula, crux, clavis, lancea, 
spinea, ferla / Æternis homines eripuere malis« (»lænken, korset, nøglen, lansen, 
tornekronen og riset har befriet menneskene fra den evige fortabelse«). — På 
korbuebjælken var malet en tysk versificeret oversættelse af de først anførte 
heksametre: »Wenn man des Herren bild anschauen thut, Soll man bedencken 
seine Mühe mit Wehmut. Das bild nicht anzubethen noch zu ehren ist, be- 
sondern DEN den es bezeignet Iesus Christ«. Krucifikset omtales i et håndskrift 
fra 1723162, og sidste gang, det er nævnt i arkivalierne, er ved kirkens store 
reparation 174483, da krucifikset (dette?) nedtoges.
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Korgitter (sml. fig. 25) fra 1744, udført af den senere hofsnedker, Claus 
Harms168 (jfr. †fontegitter ndf. og p. 410). Snedkeren fik betaling for træ og 
arbejdsløn, samt fragt fra København. I årets løb sendte maler I. C. Rosendahl 
regning på det meget malerarbejde, han udførte ved kirkens reparation, der
iblandt malingen af »indhegningen« om dåben og koret83. Gitteret, der afskilrer 
midtskibets to østligste fag mod vest, syd og nord, består af et brystværk med 
ovalt, gennembrudt båndslyngværk, som var kommet på mode få år forinden, 
indført af Nicolai Eigtved, der havde set det 1735 i det kurfyrstelige slot 
Schleissheim i Bayern. Oprindelig havde gitteret bevægelige dørfløje også mod 
midtskibet, men de fjernedes ved Storcks restaurering 1900—07 (jfr. ældre 
fotografier i Nationalmuseet). Staffering svarende til stolestadernes.

†Korgitter (sml. p. 330). 1588 betaltes 157½ dl. 14 sk. til en tømmermand 
og til Jakob snedker på det panelværk omkring koret15, desuden var der en 
udgift til drejeren for knopper og piller ved siderne af det »kor«16. 1650 fik 
snedker Hans Meltener betaling for at gøre to »blindfløgel« for koret15, muligvis 
den kordør, hvorover der 1723 hang et krucifiks162.

Døbefont (fig. 89—90) 1584, da stenhuggeren fik 8 sk. for at opsætte fon
ten16. Den 103 cm høje font af lysgrå sandsten er et sirligt og ypperligt hugget 
arbejde i højrenæssancestil, formentlig et nederlandsk importstykke(?). Den 
slanke fod, der står på en kvadratisk dobbeltplint, er dannet af fire sammen
stillede pilastre med løvefødder, englehoved foroven på det udsvungne skaft 
og jonisk kapitæl. Svarende til skaftets firdeling er den flade, »godronnerede« 
kumme, 88 cm i tvm., delt af krumknægte med kvindelige hermer, der griber 
om sløjfeender (fig. 90).

1584 modtog Wulff maler 12 dl. og 1 ort for at male fonten16; utvivlsomt er 
en del af dette beløb gået til staffering af det samtidige †fontelåg, men også 
selve fonten har formentlig efter tidens skik fået en enkel staffering.

Oprindelig har fonten vel, som i S. Olai, stået i søndre sideskibs vestlige fag, 
hvor den omtales 1644 i forbindelse med en begravelse91. Senere, antagelig i 
1800’rne, blev den flyttet op i koret (hvor den ses på ældre fotografier). Under 
hovedrestaureringen lod Storck den 1905 flytte tilbage til dens oprindelige 
plads66, men 1916 fik kirken lov til atter at anbringe den i koret, hvor den nu 
står169. — I den katolske tid havde kirken ingen font.

†Fontelåg, samtidigt med fonten og udført af Henrik snedker, beslået af 
Adolf smed og malet af Wulff maler (jfr. ovenfor)16.

†Fontegitre. (Sml. fig. 112) allerede 1699 omtales en nøgle til dåben15; det 
daværende gitter, »gelænderet om fonten«, over hvis dør der stod tyske citater 
fra 1. Pet. 3, 20, 21 og Gal. 3, 26, 27162 blev ifølge regning fra snedker Frederik 
Michaelis nedbrudt 1744, og der akkorderedes med snedkermester Claus Harms, 
København, om et »galleri« om koret (ovenfor) og om fonten83. H. C. Rosendahl 
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Fig. 89—90. S. Marie kirke. 89. Døbefont 1584, af sandsten. 90. Herme på fontekummen (p. 390). 

malede det nye (eller reparerede) gitter83. 1776 udførte Fr. Michaelis for 24 rdl. 
et nyt »gelænder« (se G. Seligmanns maleri af søndre sideskib, under malerier) 
omkring døbefonten; det maledes af maler Thiel for 6 rdl.15. Gitteret, der 
istandsattes ved Storcks restaurering 190766, forsvandt formentlig ved fontens 
flytning til koret 1916.

Dåbsfade. 1) 1584, af messing, glat, 66,5 cm i tvm., og passende til kummens 
fordybning. På randen graverede versaler: »Dit becken hort in de dvschen 
kerke dat heft Hinrick Hinrickesen de backer van Amsterdam dapin [d. e. 
dåben] vorert umb gades ere willen 1584«; på kanterne kobberbeslag til nu 
forsvundne øskener.

2) 1690, af sølv, glat, 38,5 cm i tvm., med treliniet, graveret versalindskrift 
på latin og tysk, som meddeler, af fadet 1690 er skænket af Margareta Uter- 
marck, gift med tolddirektør Andreas Günther (jfr. begravelser nr. 6)91. Under 
bunden to gange mestermærke for Nicolaus Lauridsen Lange, Helsingør (Bøje 
1666) og bymærke.

En ny † messing kedel købtes 159716 til fonten, nævnt endnu 165915.
*Dåbsengel. 1745 anføres en udgift på 1 rdl. 1 sk. for en stang til engelen 

over dåben15. Nu hænger der i den såkaldte Lazarussal, der benyttes af by
arkivet, et buttet englebarn fra første halvdel af 1700’rne, som i højre hånd 
holder en kande og i venstre et låg; den er malet lysegrå med forgyldt hår og 
vinger og har forgyldte kanter på kande og låg.
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Fig. 91—92. S. Marie kirke. Felt 1 og 2 fra Tyge snedkers prædikestol 1597 (p. 398 f.).

Prædikestol i højrenæssance, med malet årstal 1597, udført af den også i 
S. Olai kirke virksomme snedker (jfr. stolestader p. 183) Tyge, som 1597 efter 
slotsherrens, velbyrdig Ditlev Holcks, befaling modtog 100 dl. for en ny præ
dikestol med »tecken« (d. e. himmel) og en ny dør16; Ditlev Holck havde selv 
givet 20 daler til hjælp til stolen, som forgyldtes og maledes af Peter maler, 
efter at Hans smed havde leveret »hæftejern«, hængsel og håndgreb til døren 
m. m. Samtidig fik også Herman Rotgeters topibede lysearm plads på stolen 
(jfr. lysearme)16.

Stolen, der oprindelig var anbragt i midtskibets nordside, men ved Storcks 
restaurering 1905—07 flyttedes over på sydsiden66, er formet som fire sider af 
en polygon med retkantet fag for trappen, har underbaldakin, rygskjold og en 
enkel, flad himmel. Kronborgs nærhed gør sig gældende i storfelternes arkader, 
hvor pilastrene har vekslende bosser og fladsnittet beslagværk; intarsia findes 
på bosserne og, som murstensmurværk, i storfelternes øvre hjørner og foroven 
bag hermerne. Som ved så mange tidlige prædikestole er snedkerarbejdet og 
det ornamentale udstyr veludført, ja, fornemt, figurskæringerne derimod stiv 
og ukunstnerisk.

Stolen har seks fag med arkader i storfelterne, der flankeres af dydehermer; 
polygonpartiets mod midtskibet vendende felt optages (som i S. Olai) af rigs- 
våbenet over en kartouche med R F P; i de fire felter står relieffigurer af evan
gelisterne over kartoucher med deres navne, mens »Tålmodigheden« i sjette og 
vestligste fag indleder dyde-rækken, der fortsætter som hjørnefigurer. Regnet 
fra øst rummer felterne: 1) (fig. 91) »S. Mathævs«, 2) (fig. 92) »S. Marcvs«, 3) (fig. 
93) rigsvåbenet, 4) (fig. 95, 97) »S. Lvcas«, langskægget, 5) »S. Iohanes«, uden 
ørn, men med kalk, 6) (fig. 94) »Patientia« (Tålmodigheden), kvinde med nøgen 
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Fig. 93—94. S. Marie kirke. Felt 3 og 6 fra Tyge snedkers prædikestol 1597 (p. 398 f.).

barm, med hund ved foden og gribende sig selv om højre arm. De øvrige dyder 
står som hjørnehermer (navnene malet i postamentfelterne), fra øst: 7) (fig. 91) 
»Fortitudo« (Styrken), med brudt, jonisk søjle, 8) (fig. 92) »Prvdentia« (Klog
skaben), med slange og (afbrudt) spejl, 9) (fig. 92, 93) »Spes« (Håbet), med 
anker, 10) (fig. 95) »Fides« (Troen), med (afbrudt) kors, 11) (fig. 95) »Jvstitia« 
(Retfærdigheden), med sværd (uden klinge) og skålvægt, 12) (fig. 94) »Charitas« 
(Kærligheden), med to børn, 13) (fig. 94) »Temperantia« (Mådehold), med to 
skåle. De sidste to flankerer feltet med »Patientia«. Storfeltfigurerne står i en 
muslingeskalniche omgivet af en kartouche inden for den ovenfor omtalte 
»Kronborgportal«, dydehermerne har bærepuder under de joniske kapitæler. 
Under polygonen er der smalle kartouche-hængestykker med englehoved (laur
bærkranset under rigsvåbenet); underbaldakinen er ret flad, men afsluttes med 
en stor, flad, beslagværksdekoreret kugle.

Opgangspanelet (fig. 96) har tre fyldinger med udladende profillister og 
beslagværksdekoreret »vinge« mellem håndstangen og dørkarmen. Selve døren 
har to glatte, lige store rektangelfelter og på rammestykket imellem dem sidder 
Hans smeds ovenfor nævnte håndgreb, som ender i et pudsigt, hjælmet kriger
hoved (fig. 98). Lås og gangjern er fornyede. Dørindfatningen har kannelering 
på de lodrette rammestykker, forneden udfyldt med korte rundstave, glat frise 
og anseligt kartouche-topstykke, hvori Ditlev Holcks våben.

Rygpanelet i stolen har tre rektangulære fyldinger flankeret af kannelerede 
rammestykker; i midtfyldingen er opsat en kronet kartouche med C 4 holdt 
af to fra skyer udgående arme, i sidefelterne en laurbærkrans om et felt med 
minuskelagtigt Jesumonogram.

I,. L. 19B1L. L.1961
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Himmelen har store, med løvemasker prydede topstykker, på undersiden et 
midtfelt med svævende due omgivet af gruppevis delte kassetter, hvoraf de 
midterste i hver gruppe er af lyst, flammet træ. Under forkanterne beskedne 
hængekartoucher og englehoveder.

Stafferingen fornyedes ved hovedistandsættelsen 1905—07, da stolen af- 
skrabedes for maling og olie formedelst 165 kr.66 og opmaledes af maler Svend
sen71, formentlig i store træk overensstemmende med den oprindelige, partielle 
staffering; denne var dækket af mindst to farvelag, eet fra 1737, da hofmaler 
Johan Jürgen Lassen forgyldte alter og prædikestol171, et andet og sikkert helt 
dækkende lag fra 1744 f., da I. C. Rosendahl fik betaling for maling af prædike
stol og opgang med panel83.

Indskrifterne er med fraktur på tysk, til dels unøjagtigt opmalet. Efter anden 
verdenskrig var de en tid skjult under træplader med tilsvarende indskrifter 
på dansk; men disse plader er atter fjernet. I stolens gennemløbende frise: »Ich 
habe Meine gerechtigkeit nahe Bracht« etc. »Esaiæ 47«. I postamentfelterne, 
under Matthæus: »Dass gesetz des Heren ist ohn wandel« etc., under Markus: 
»Das zeugnuss dess heren ist gewiss« etc., under rigsvåbenet: »1597« på hver 
side af Christian IV.s kronede monogram, under Lukas: »Die befehl Sindt 
Richtig« etc., under Johannes: »Die gebot des Hern Sindt Lauter« etc., under 
»Tålmodigheden«: »Die Furcht des hern ist Rein« etc. Rygpanelets friseindskrift 
gengiver (med versaler) Christian IV.s valgsprog: »Regna firmat pietas« (»from
hed styrker rigerne«). Himmelens frise citerer salme 51: »Herr, thu meine Lippen 
auff« etc. og 119: »Und nim ja nicht von meinem Munde« etc. Under Holck- 
våbenet på dørindfatningens topkartouche: »A(nn)o 1597 Da der Edle vndt 
Erentuchste Detloff Holck Oberamptman auff Kroneburg war, ist dieser pre- 
digstuel bewilliget vnd gemacht«. På bagsiden af topstykket er der malet 
maureskeagtige ranker, sorte på træets naturlige bund. I samme teknik er 
Jesumonogrammerne på underbaldakinens sider udført.

Timeglas, ifølge regnskaberne15 anskaffet 1746 for 3 rdl., firdelt, i træstativ 
stafferet med hvidt, rødt og guld og i ny drejeanordning. På glassene med for
gyldte tal: 1/4, 2/4, 3/4 og 4/4; 1964 var glasset med 1/4 ikke til stede. — †Time
glas. 1700 skænkede kirkeværgen Peter Mathissen et forgyldt, firdobbelt time
glas til prædikestolen15. Også tidligere har der været timeglas, idet regnska
berne 1652 noterer udgift til rensning af glasset, der sidder i træværk15.

†Prædikestole. 1493 omtales det alter, som står næst for Helligtrefoldigheds 
alteret, næst prædikestolen (sml. p. 292).

Efter reformationen har kirken vel fået en ny prædikestol, hvis udseende 
ikke kendes. Den omtales tidligst 1583 i forbindelse med opsætning af stole
værk16; men 1588 arbejdede Jacob snedker med sine svende på prædikestolen 
i nogle dage, »don dye predige stholl vor settet wordt und die anderen stole 
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Fig. 95. S. Marie kirke. Parti af Tyge snedkers prædikestol 1597 (p. 398).
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Fig. 96—98. S. Marie kirke. 96. Stolestader o. 1730 (p. 402) og prædikestolsopgang 1597 (p.399). 
97. Evangelisten Lukas fra prædikestolsfelt (p. 398). 98. Prædikestolsdørens håndgreb (p.399).

wedder ferdich tho macken« (7 dl. 1 mk.)16; når regnskaberne 1589 anfører 
betaling til snedkeren, som »flyede« (reparerede) prædikestolen15, hentydes der 
formentlig til Jacob snedkers arbejde.

Stolestader (sml. fig. 98 og 111), fra o. 1730. Det fornemme stoleværk har gavle 
med glatte pilastre og øverst udskårne, dobbelte muslingeskaller, nøje svarende 
til gavlene på stolestaderne i Trinitatis kirke i København, som Henrich Fischer 
sluttede kontrakt om 1729 (DK. Kbh. By II, 307); det var foreskrevet, at de 
skulle udføres efter model, som fandtes i slotskirken. Også S. Petri kirke har 
haft lignende stader (smst. p. 318), opsat efter byens brand 1728; de stole med 
tilsvarende gavle, der den dag i dag står i Frederiksberg slotskirke, er allerede 
fra 1710. — Mariekirkens stadelåger har frisefylding med spejl svarende til 
pulpituret i Trinitatis fra 1731, halvrundt foroven og forneden, og med ind- 
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Fig. 99-105. S. Marie kirke. 99-100. Låse på stolestadedøre (p. 404). 101. Hængelås på kiste nr. 1 
(p.416). 102-103. Nøgleblik på stolestadedøre (p. 404). 104. Lås på døren mellem nordre sideskib og 

sakristi (p. 419). 105. Lås på dør i vindfang (p. 420).

26*
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snit på midten. Tilsvarende fyldinger ses på endepanelerne. Ved kirkens store 
reparation 174483 nedbrød snedker Frederik Michaelis de gamle stole, repare
rede de gamle muslinger og skar ni nye af træ; derefter satte han stolene op 
og bragte dem i stand. Ifølge H. C. Rosendahls regning fra samme år maledes 
15 stole i midtgangen med gråt og perlefarve og stafferedes med gult. 1818 
noteredes en udgift til drejerarbejde, nemlig 80 piller til stolene, 10 tommer 
høje. Samtidig omdannedes tre af de lange fruentimmerstole til familiestole 
ved opsætning af et lille gitterværk med drejede pilastre; derfor sammenstem
tes en ramme, som foroven blev indskåren og pilasteren indsat tillige med en 
gesims rundtom31. Herefter maledes nogle stole og adskilligt galleriværk. 1876 
malede Carl Rusch 34 stole172 på gulvet med lys drapfarve i to nuancer, og 
numre på dørene84. Ved Storcks restaurering 1907 nedtoges og borttransporte
redes stolestaderne, hvorefter de atter opstilledes på det af tømreren lagte 
underlag med den nødvendige reparation på snedkerarbejde og beslag66. Nu 
er stolene lysegrå med dæmpet rødt og gult på profilerne og er tillige forsynet 
med (de gamle) malede numre 1—15.

Samtidige, meget smukke, låse, der alle er af forskellig form, smukt prydede 
med graveringer, se fig. 99—100. Nøgleblik, se fig. 101—102.

Sakristiets møblement fra 1835 består af en stor lænestol, to lange og en kort 
bænk i Hetsch’ manér med landligt rokokoagtige ben, læderbetrukket sæde og 
et udskåret kryds i ryglænets rammeværk, samt små topstykker. Hvidmalet 
med forgyldte ornamenter; bag på den store lænestol malet skriveskrift: 
»Denne Stol og tilhørende Bænke er forfærdigede i Aaret 1835. Snedkerarbej
det er udført af Mechanicus Iantzen og efter hans Tegning. Maler og Forgylder- 
arbeidet er udført af Malermester Schrøder. Kirkens Værge var Tømmermester 
Ochsner og dens Inspecteurer: Slotspræst Fischer, Etadsraad Borgemester Rid
der Stenfelt, og Cancellieraad, Raadmand Rogert«. Nyere bord. Også tidligere 
havde sakristiet sit eget møblement; inventarierne 165933 og 173450 nævner 
et bord, en bænk med bænkedyne og en skammel dér. Muligvis stammer 
det 1700-tals krydsbensbord af gråmalet fyr, som nu står i nordre sideskib 
uden for sakristidøren, herfra.

†Stolestader. Da kirken efter kongens bestemmelse 1576 indrettedes til guds
tjeneste på tysk, gik man i gang med at anskaffe inventar, men der gik tilsyne
ladende en halv snes år, inden alle stolene var færdige. De første forarbejdedes 
af Knud snedker og hans svende; foruden arbejdsløn betaltes for vognskud, 
klapholt, en stolpe og en delle til de tre stole, som stod ud for prædikestolen16. 
Hertil gjorde Tyge snedker — vel prædikestolens mester, som også lavede stole 
til S. Olai kirke — to døre, et panel og noget andet arbejde, samt leverede 
hængsler dertil. 1581 købtes flere deller, som blandt andet forarbejdedes til 
stole173, og to år senere fik Henrik snedker betaling for at lave døre til stolene,
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Fig. 106. S. Marie kirke. Indre o. 1900, set mod vest. Hude fot.
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som Henrik klejnsmed beslog. 1586 udførtes endnu 14 nye mandsstole, som 
kostede 25 mk. 9 sk. med træ og arbejdsløn, og 1588 kom der mandsstole i 
sydsiden ved koret16; 1589 bekostede kirken endnu en ny stol15. Snedker Jacob 
Oem betaltes 1590 for en lang kvindestol16, men herefter tier arkivalierne lige 
til 1636, hvor det berettes, at da der er stor uskikkelighed med stolestaderne, 
skulle Frederik Urne med det allerførste under forbehold af kongens ratifika
tion, gøre ordonnans om, hvorledes der skal forholdes med stolestaderne174. 
Resultatet heraf kendes ikke, men er formentlig blevet en kongelig anordning, 
som S. Olai havde fået 1616 (p. 183) efter mønster af København S. Nicolai 
(DK. Kbh. By I, 537). Derimod oplyses det året efter, at søndre sides mands
stole er 15, den mellemste række 15, mellemste række kvindestole 15 og nordre 
sides kvindestole kun 8; men 1643 fik Jan Dressen 20 dl. for 8 nye mands- og 
kvindestole15. 1672 lavede Gabriel snedker to nye døre og to stk. gitterværk 
omkring en stol15. 1701 nummererede maler Oluf Andersen stolene og forbed
rede andet malerarbejde175.

*(†)Korstole. Af korpartiets rækker af »munkestole«, fra årene kort før 1500 
(koret stod først færdigt til møblering o. 1485) er bevaret en stærkt medtaget, 
103 cm høj vange (fig. 127, p. 429) med udsparing for vippesædet. Den sørgelige 
rest, der fandtes 1900 (Storck: Optegnelser) ved oprydning over hvælvene 
viser hen til stole af en meget enkel type, idet den affasede forstolpe på andre 
kendte eksemplarer altid er rigere udformet, som søjle. Den fremspringende tap 
midt på rundingen er håndstøtten, et stærkt forvitret menneskehoved. Stav
værket, et dobbeltvindue, er forsvundet i ny tid. I bymuseet.

Pulpiturer (og lukkede stole). I kirken er nu kun bevaret to af de talrige 
pulpiturer, som ses på ældre fotografier (sml. fig. 106 og 107); resten fjernedes 
ved Storcks restaurering 1900—07. Ved denne lejlighed blev ti gamle, lukkede 
stole nedtaget og borttransporteret176 — trods anmodning om at gå varsomt til 
værks (jfr. p. 334) — kun to af de lukkede stole repareredes og blev anbragt 
på bjælkeunderlag med nyt gulv og beklædning under bjælkerne66. Det er den 
såkaldte »kongestol« og »rokokopulpituret«, der, som det fremgår af ældre bil
leder, inden restaureringen sad i kirkens sydside i tredie og fjerde fag fra øst 
med opgang i søndre sideskib; da prædikestolen anbragtes i syd, flyttedes de 
til nordsiden med opgang fra nordre sideskib ad en ny vindeltrappe svarende 
til rokokopulpiturets brystpanel; trappen fører op til et »af gammelt og nyt 
opstillet sammenstemmet brystværn bag de to lukkede stole«66. Med »gammelt« 
må tænkes på de tre malerifyldinger, der smykker ydersiden af det karnap
formede brystværn bag rokokopulpituret; de udgjorde tidligere forsiden i 
Jacob Arentzens nedenfor omtalte pulpitur.

»Kongestolen«(fig. 110), o. 1653. 20. marts 1654 »Bekiender ieg Michell Meyer 
Snidker, at Niels Hansen, skriver på Kronborg, har betalt mig efter nøjeste 
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Fig. 107. S. Marie kirke. Indre o. 1900, set mod øst. Hude fot.

fortingning for den nye stol at gøre udi den tyske kirke til kongelig Majestæt 
og dronningen, 20 rdl.«176a. 20. april samme år kvitterede maleren Matthias 
Hessler, borger i Helsingør, for 33 rdl. for den nye slotsstol at gøre udi den tyske 
kirke; 13. marts 1654 havde Flensborgeren Claus Gabriel, fra 1648 kgl. slots- 
snedker på Sjælland (og mester for altertavlerne i Ølstykke og Gørløse, Frede
riksborg amt) kvitteret for 6 rdl., som var »fortinget for det Vdtog at gøre over 
kongelig Majestæts og dronningens stol udi den tyske kirke«176a. I betragtning 
af det lille beløb, kan man sikkert kun opfatte ordet »Udtog« som udkast, for
læg, og det er derfor ikke givet, at topstykket også er udført i hofsnedkerens 
værksted, hvor han til hjælp bl.a. havde begge sine sønner.

Kongestolen eller -pulpituret er det østligste af de to bevarede pulpiturer, 
ophængt i midtskibets nordside, fjerde fag fra øst. Af de af Allan Tønnesen frem
dragne arkivalier (jfr. note 176 a) fremgår imidlertid, at stolen oprindelig har 
haft en anden plads før den p. 406 angivne placering; 15. dec. 1653 gav 
kongen nemlig slotsherren, Arendt v. d. Kula, lov til at føre de udgifter på 
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lensregnskabet, som han havde haft på at flytte stolen, da man på det sted, 
»huor dend til forne Stoed« ikke vel kunne forstå prædikenen176a.

Brystværnspanelet fagdeles af halspilastre med bosseret bryst og skaft med 
tre og tre slanke rundstave, hvortil svarer bosser på postamentfremspringene 
og flade fremspring med tre rundstave i frisen, som afsluttes af en tandsnit- 
æggestav-gesims. Storfelterne, fem på forsiden og eet for hver ende, har for- 
krøppede rammer. Over panelet er der to rækker blyindfattede vinduer, af 
hvilke i det mindste det øvre sæt fandtes før Storcks restaurering; det grønne 
glas synes overalt at være gammelt. Krongesims med rundbuerække. Herover 
hæver sig det store, brede, af Claus Gabriel komponerede topstykke med Fre
derik III.s og Sophie Amalies navnetræk i kronede kartoucher, hvorunder deres 
valgsprog på latin og fransk: »Dominus providebit« (»Herren er mit forsyn«) 
og »En Dieu mon esperance« (»mit håb står til Gud«). Over endevæggene til
svarende små, ornamentale topstykker. Stolen har nu opgang fælles med ro
kokopulpituret. 1779 »indelukkedes« trappen til kongens stol15.

Kraftig, på Storcks tid genopfrisket staffering med guld, rødt, grønt, sort 
og lasur, i topstykkerne også hvidt og blåt; frisefelterne over brystværket (nu) 
marmoreret. I storfelterne ses Matthias Hesslers maniererede, noget opfriskede 

Fig. 108—109. S. Marie kirke. Stole i kongestolen (p. 410). L.L. 1964
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Fig. 110. S. Marie kirke. Kongestol (p. 406) L. L.  1961
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malerier med himmel-baggrund af Kristus, apostle og Aron, hvis navne står 
med moderniserede versaler i postamentfelterne, på forsiden fra vest: »S. Io- 
hannes«, med kalk, i rød kappe og sortbrun kjortel, »S. Petrvs« med nøgle og 
bog, i blå kappe og gul kjortel, »Salvator mvndi« (»verdens frelser«) velsignende, 
med verdenskuglen, i rød kappe og hvid kjortel, »S. Andreas« med Andreaskors, 
i rød kappe og gul kjortel, »S. Iacobvs maior«, pilgrim med bredskygget hat, 
kort, sort vams, som stumper over de bare knæ, røde støvler, hvidlig kappe, 
vandringsstav. På vestre gavl »Aaron« i ypperstepræstlig fantasidragt, på østre 
»S. Philippvs«, med korsstav.

Ifølge et kongeligt reskript 1715 måtte den kongelige stol i majestætens fra
vær kun betrædes af amtmanden på Frederiksborg og Kronborg med familie 
og kommandanten med familie177.

I kongestolen står en rokoko-armstol, der er meget repareret og fornyet 
(fig. 109). Desuden to stole af provinsiel regencetype (fig. 108).

»Rokokopulpitureh (sml. fig. 111) fra 1700’rnes midte er muligvis opført i for
bindelse med reparationen 1743—44 af snedkeren Claus Harms fra København, 
der ved denne lejlighed udførte kirkens kor- og fontegitter. Han fik betaling 
for seks stykker kapitæler på lisener af lindetræ m.m. og tre kragsten, ligeledes 
af lindetræ83, hvilket passer på rokokopulpituret, hvis bredere, udadbugende 
midtparti, såvel som de smallere sidepartier flankeres af glatte pilastre med 
korintiske kapitæler. De tre rundbuede vinduer smykkes foroven med rocaille- 
dekorationer, og øverst er der en rigt leddelt gesims. Brystværnet har bånd
slyng svarende til kor- og fontegitter. Vinduerne er skydevinduer178. Staffering 
som stolestadernes fra sidste restaurering.

Rokokopulpituret har opgang fælles med kongestolen; dele deraf stammer 
som nævnt (p. 406) fra Jacob Arentzens (†)pulpitur; han fik 1705 skøde på en 
plads i kirken på sydsiden mellem 2. og 3. pille under 3. bue fra vest91; her 
indrettede han et pulpitur med trappe i sydgangen, som fandtes lige til restau
reringen 1900ff. Arentzen havde 1689 indrettet et anseligt begravelsessted i 
Oxes kapel ved S. Olai kirke (se p. 275), hvorpå en overbygning med et pul
pitur. Af ældre fotografier fremgår, at stolen i Mariekirken var ganske enkel, 
af karnapform, kun prydet af brystværnets tre malerier, hvoraf det midterste er 
signeret: »Johan Simon Lobaczynskij fecit Ao 1705 d. 19. febr.« i nederste ven
stre hjørne179. Midtbilledet, 82x108 cm, forestiller Jacob med hans hjord; un
der øvre ramme rødt skriftbånd, hvorpå ejernes navne med forgyldte versaler: 
»Jacob Arentzen Johanna Sureau de Rosier Anno 1705«; i båndet er ophængt 
en kartouche, hvori Jacob i kamp med englen, og med forgyldt fraktur: »Ich 
lass dich nicht, du segnest mich denn«. I hvert af sidefelterne en engel holdende 
et laurbærkranset skjold med: »Allein Gott in der Höh sey Ehr« og »Danck für 
seine Gnade« med forgyldt fraktur på de sorte skriftfelter; englene har natur- 



123 S. MARIE KIRKE 411

Grethe Holten Davidsen 1964

Fig. 111. S. Marie kirke. Indre, set fra sondre sideskib mod rokokopulpituret (p. 410).
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Fig. 112. S. Marie kirke. Maleri af kirkens sondre side
skib, sign. G. Seligman 1898 (p. 443).

lig karnation, og den landskabelige baggrund er blågrøn, skyerne lyse- og 
mørkegråbrune. Ifølge Bussæus’ gengivelse 1723 af kirkens inskriptioner stod 
over døren: »Ao 1705. d. 29. Martii« og midt på døren et vers.

Om de nu helt forsvundne pulpiturer og lukkede stole haves kun spredte op
lysninger (se også p. 318 f.), hvoraf de ældste er fra tiden omkring restaurerin
gen 1744. Snedker Eberle fik 1741 betaling for at gøre pulpituret i koret til 
rette, 1744 fik tømrermester Jens Nielsen betaling for at forhøje to indeluk
kede stole og sætte bjælker og stolper derunder, herudover indrettedes opgan
gen til pulpituret med trappen og skillerum for i alt 168 rdl. 6 sk., og der var 
udgifter til Frederik Michaelis for snedkerarbejde ved pulpituret og til H. C. 
Rosendahl for malerarbejde ved fire store og tre små lukkede stole foruden seks 
lukkede stole i sidegangen, to nye stole i koret og et pulpitur sammesteds83. 
1758 fik mester Michaelis 75 rdl. for det nye pulpitur, men vi ved intet om, 
hvor det opsattes; brandtaksationen 1761 meddeler, at der omkring i kirken 
er seks nye, indelukkede stole på kirkegulvet og 38 åbne stole58. De næste be
varede oplysninger stammer fra 1800-tallet og beretter om brøstfældigheder, 
reparationer og nedtagelse af ikke nærmere angivne stole og pulpiturer180. De 
oplysninger om stolestaderne, der kan hentes fra regnskaber, inventarier og bi
lag er meget spredte; men de bekræfter, at Mariekirken i 1700’rne og 1800’rne 
har været lige så pakket med uregelmæssigt anbragte lukkede stole overalt i 
de tre skibe, som det var tilfældet i S. Olai kirke.
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Fig. 113. S. Marie kirke. Nordre sideskib, set mod øst (p. 413). Ældre fot. i Nationalmuseet.

Så vidt det kan ses af de billeder, der viser kirken inden dens sidste restau
rering (fig. 112 og 113), har især søndre sideskib været forsynet med lukkede 
stole, der stod langs væggen; de fleste havde glatte fyldingspaneler og derover 
ruder, som i flere af stolene ser ud til at have siddet ret højt, så at der må have 
været temmelig mørkt inde i disse stole, da lyset i sideskibet forringedes af de 
mange »gangbroer« til midtskibspulpiturerne. I midtskibets vestende var de 
bageste stolestader omdannet til lukkede stole, tilsyneladende i to etager, for 
at de vestligste stole kunne få fri udsigt over kirkerummet. Det er interessant 
at bemærke, at mange familier har haft stole både i S. Olai (den danske) og i 
S. Marie (den tyske) kirke. Således har tolderen, Henrik Mogensen, der fik ejen- 
domsbrev på en stol i Mariekirken 1578181 haft stole i begge kirker ligesom 
den engelske konsul, Robert Tigh, og generalmajor Holck m. fl. Nogle stole har 
haft adgang direkte fra kirkegården; det gjaldt bl.a. Tigh’s15.

Det vides ikke, hvor den stol var, som kirken på egen bekostning efter amt
mand Rabens ordre lod snedker Johan Richardt Eberle forfærdige 1712—13 
og hvortil glarmester Jens Hansen leverede vinduerne. Mons. Henrich Fischer 
fik betaling for at anstryge og pryde bemeldte stol, som med alt kom til at 
koste 78 dl. 10 sk.15. Det kan med største sandsynlighed (jfr. også stolestader 
p. 402) antages at være den Henrich Fischer, indvåner i København, kongen 
udstedte privilegium til 5. aug. 1713, og om hvem det hed, at han skal have 
lært »bildtverk« at udhugge, forgylde og lakere, og som nu fik tilladelse til, uden 
malerlavets indblanding, selv at forgylde det, han forfærdigede i sit eget hus182. 
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I december 1742 fik stiftamtmand Vilhelm August von der Osten183 tilla
delse til at opsætte en lukket stol, og fra 28. maj 1744 er bevaret en regning på 
40 rdl. for stiftamtmandens kirkestol fra Anthoni Told (Dolt, jfr. gravkrypt 
nr. 15), der også udførte billedhuggerarbejdet på det ved samme tid opsatte 
»epitaf« for excellencen; allerede 12. maj sendte glarmester Paul Petersen sin reg
ning på 103 nye ruder af pommersk, hvidt glas indsat i 12 engelske rammer; 
H. C. Rosendahl fik 16 rdl. for at male stolen83. Desuden vedrører en udgift 
på 1 rdl. til billedhuggerarbejdet på gehejmerådens stol »zurecht gemacht und 
das Schildt aufgesetz und wieder abgenommen«, antagelig denne stol.

1773 fik mester Michaelisen (Frederik Michaelis) 60 dl. for den nye stol til 
kammerråd Claesen15. En bevaret kvittering viser, at fru Godenius havde en 
kirkestol 1806—07184, men angiver ikke, hvor i kirken den var.

Barnestolen (fig. 114) er ifølge malet indskrift på gesimsen forfærdiget 1638 
på foranledning af kirurgen Blasius Møller og hans hustru Ellen Krabbe (jfr. 
epitaf nr. 2). Stolen er fem fag lang og et fag dyb med ganske enkle fyldinger 
både i brystværn og rygpanel. Døren er i det midterste fag og markeres kun 
ved de to flankerende, stavbelagte halspilastre, der minder om orgelpulpiturets 
fra sidste halvdel af 1630’rne. Rygpanelet afsluttes foroven af en gesims, der 
krager så stærkt ud, at den danner en lille baldakin, som for enderne støttes 

L. L.1961

Fig. 114. S. Marie kirke. Barnestolen, skænket 1639 af kirurgen Blasius Moller (p. 414).
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Fig. 115-116. S. Marie kirke. 115. Kirkekiste nr. 2 (p. 416). 116. Kirkekiste nr. 1 (p. 416).

af udsavede vanger. På baldakinens frise den malede giverindskrift og på fri
sen over rygpanelet: Der Herre bewahre etc. Ps. 121. 8. v. Stolen omtales 164591 
som den nye barnestol i nordgangen, hvor den endnu står, i andet fag fra vest, 
over det sted, hvor familien i sin tid havde sin begravelse. Spor af taphul
ler i gesimsen kunne tyde på, at stolen oprindelig har været lukket (med tremme- 
eller skydevinduer). Ved Storcks restaurering blev den nedtaget, ændret, renset 
og malet66, grå med bleggule lister, friserne sorte med forgyldte bogstaver. I
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rygpanelets midtfelt findes givernes våbner, formodentlig det eneste, der er 
bevaret af den oprindelige staffering.

Mellem 1577—81 fik Tyge snedker betaling for en ny †barnestol »som danne
kvinder søge med børn som døbes«15. 1588 opførtes på Helsingør bys regnska
ber en udgift til †rådsstolene i Vor Frue kirke185. 1688 blev der lavet nøgler til 
†brudestol, som omtales 1700 i forbindelse med en begravelse15.

(†) Bænke. 1707 købtes træ til de lange bænke i søndre gang til soldaterne; 
snedker Johan Richardt Eberle forfærdigede fem bænke og Oluf maler anstrøg 
dem15. Inventariet 181831 nævner syv malede, dobbelte bænke med rygstyk
ker, 15 længere ditto, seks små, anstrøgne ditto, tre længere ditto og lire uan- 
strøgne i nørregangen. Mange af disse bænke står endnu i nordre og søndre 
sideskib. Tilsvarende ses på ældre billeder af Laxmandsalen.

Kirkekister. 1) (Fig. 116). Fra midten af 1600’rne, måske den der i inven
tariet 165915 omtales som en stor, beslået kiste i sakristiet, hvori hver søndag 
og fredag de samlede klappepenge bliver lagt. Kisten, 63x64 cm, 179 cm lang, 
består af svære egeplanker, der sammenholdes af udtungede jernbånd både 
langs hjørnerne, nedre kant og på tværs, graveret med ornamenter, tværbån
dene som balustersøjler. Det flade låg er todelt (det mindste låg 61 cm langt) 
og har tre pengetragte. Store bærehanke, graveret med skællagte skiver, for 
enderne. Kun een taskelås er bevaret (fig. 101). På forplankens inderside en 
sekundær lås, hvis kasse er formet som et rektangel med stort, cirkulært frem
spring på nedre langside. Kisten blev voldeligt opbrudt 1817186. Træet hvid- 
gråt malet. Nu i nordre sideskibs næstøstligste fag, over for sakristiet.

2) (Fig. 115). O. 1700, lav og bred, af ret tynde egebrædder, 35x78 cm og 
123 cm lang, med buetungede hjørnebånd, der på låget ender i smukt drevne 
blade. De vinkelbøjede gang- og låsebånd er ligeledes omhyggeligt udført med 
drevne bladflige og vaseagtige led. Overfaldet til hængelåsenes kramper er 
snildt konstrueret med en skjult »skyder«, som skal skubbes til side, således at 
kisten ikke uden videre kan åbnes, blot fordi hængelåsene (nu forsvundne) 
fjernes. Svagt buet låg, midtdelt af en langsgående profilliste. Udsvejfede, ud
savede ben. Mørkbejdset med sølvbronzerede beslag. Østligst i nordre sideskib.

†Kirkekister. 1586 omtales en fyrrekiste til kirkens klæder15. I inventariet 
1659 nævnes et sort skrin, hvori opbevaredes et stort og et lille, sort klæde med 
fløjlskors, skænket af nogle af Kronborgs officerer og musketerer (navnene i 
en bog i kvarto) samt fem andre sorte klæder og to hvide ligklæder, »som ej 
mere er brugelige«15.

Pengeblokke. 1) (Fig. 117). 1636, skænket af kunstsmeden Caspar Fincke162 
(jfr. lysekroner p.449 f. og †lysearm nr. 3), hvis jern-initialer CF ses indfældet 
i blokkens nedre halvdel under det helt jernklædte parti, mens årstallet står 
på oversiden. Plader og bånd, hvori der er graveret rankeagtige streger, fast- 
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Fig. 117. S. Marie kirke. Pengeblok, skænket og signeret 1636 af Gaspar Fincke (p. 416).

holdes af søm med store rosethoveder. Den ornamenterede bøjle over penge
tragten angiver vel, at blokken oprindelig har været beregnet til at stå uden
dørs. Ingen låse bevaret. 93,5 cm høj. Nu ved nordvestligste arkadepille. Over 
blokken stod187 et tysk vers med opfordring til vandringsmanden om at give.

2—3) Nyere, af brædder. λred dørvindfanget i vest.
(†)Pengebøsser. 1814 omtales to drejede bøsser, der brugtes til at udsætte 

foran kirkens dør31 (jfr. S. Olai p. 196). 1818 nævnes to af blik31; muligvis er 
det en af dem, der, sortmalet hænger inden for norddøren i vest.

Pengetavle (fig. 118) 1666, formodentlig udført af Jens Mortensen, der var 
medarbejder ved korgitteret i S. Olai (p. 152) og har skænket altertavlen i 
Laxmandssalen188. Af nøddetræ(?), fineret og dekoreret med springlister. På 
kassens sider er indlagt store versalbogstaver af ben på sort bund: »Bedincket 
kirchen und armen so wird sich got eirer(!) erbarmen«189. På rygskjoldet, der 
er fineret med sort og brunt, er forsiden udsmykket med arkade under frisefelt 
og med reliefskåret rankeværk på vinger og topstykker. På bagsiden indlagt 
indskrift af ben: »Anno IHS (Jesumonogram) 1666«. Yngre bjælde, på hvis 
bøjle er graveret »P M« med store skriveskriftsbogstaver og indslået to stemp
ler: D B over 1701190, vel henvisende til Daniel Pedersen Brock (Bøje p. 237), 
der dog først får borgerskab 1715.

Inventariet 173486 nævner en indlagt kirketavle med sølvklokke og fire 
gamle, uindlagte. De sidste nævnes endnu i inventariet fra 181831, hvorimod 
kun den første er opført 182431.
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Fig. 118. S. Marie kirke. Pengetavle 1666, med indlagt træ og ben (p. 417).

*Pengetavle (fig. 119) i bymuseet, 1577. Vel en af de forannævnte fire »gamle«, 
uindlagte191. Tavlen er af eg med relief af Lazarus, der ligger i askedyngen, 
mens hundene slikker hans sår, ganske svarende til relieffet på pengetavle nr. 2 
i Slangerup kirke (Lynge-Frederiksborg hrd.) fra samme værksted og med 
samme englehoved som topstykke. På rygbrædtets bagside et spejlmonogram, 
der muligvis skal læses I eller I A, eller muligvis blot skal opfattes som et 
ornament. På kassens sider hvidmalede versaler på sort bund: »Bedencket vnd 
gebet den armen, so wyl sych got aver evch erbarmen 1724«; under dette årstal 
ses rester af et ældre, ligeledes malet: 1577, hvor ettallet er forsvundet tillige
med det nederste af de to syvtaller. Nyere, klodset håndtag.

Klingpung med kort, snoet skaft og pose af rødt fløjl med guldgaloner, fundet 
under Storcks restaurering66 i et rum i alterbordet tillige med en messehagel. 
Nu i den såkaldte konestue i klostrets vestfløj.

Relief (fig. 120) af eg fra begyndelsen af 1600’rne, af ukendt oprindelse, for
mentlig et felt fra en kiste. Relieffet, 39x30 cm, forestiller hyrdernes tilbedelse 
under en arkade, der bæres af bredhoftede »atlanter«, en mandlig og en kvinde
fig. Dækket af et tykt, sekundært kridtlag med uægte forgyldning. I sakristiet.

En †jernildpande af plader på orgelværket (til at skaffe organisten lidt varme) 
nævnes i inventariet 173486.
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Fig. 119. S. Marie kirke. *Pengetavle med malet årstal 1577 (nu 1724), i Helsingør bymuseum (p. 418).

To †brandjern (til at holde på brændestykkerne) med messingknapper næv
nes i inventariet 1791 som stående i kaminen (i sakristiet)86; sml. p. 328.

Et rødt †brandflag på stang (vel til at stikke ud af tårnet i tilfælde af brand, 
sml. brandlygten i S. Olai p. 109) ligeledes nævnt 179186.

En †træmodel til en kobbervandpost, udført af billedsnider i København 
Claus Lauerdsen, opstilledes efter kongelig Majestæts befaling 1609/10 i »Tyske 
kirke« i Helsingør192. 1608 havde kongen bestilt modellen til en »brønd«, som 
skulle støbes til Frederiksborg, men den nåede ikke længere end til støberiet i 
Helsingør193.

Dørfløje. 1) Fra slutningen af 1400’rne, mellem nordre sideskib og sakristi, 
bestående af seks planker, der er samlet med not og fjer, uden at det dog er 
muligt at afgøre, hvorvidt den sidste er fast eller løs. Foruden af de sekundære 
gangjern sammenholdes plankerne af smukt profilerede, siksakstillede revler, 
som er »dyvlet« fast på bagsiden (mod sakristiet). Gennembrydning til oprin
delig lås; nu er både låsetøj og ring nyere, formentlig fra 1800'rne (fig. 104), sam
tidige med vinkelbøjlens hængelås. Noget lappet i træet forneden66. Afrenset.

2) På den nye vestdør (fra Storcks tid) er opsat en malmstøbt dørhammer 
(fig. 123) fra 1636194: et barn, der rider på en delfin, som i munden holder en 
ring med modvendte, over en kugle gabende fantasihoveder; i kuglen hænger

27*
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en buste med diadem. På delfinens pande 
forsænkede reliefversaler: »Margareta se
lig Lorentz Michelsohn 1636«, forment
lig henvisende til tolder Lauritz Michel- 
sen195. På ringens kugle et bomærke.

På dørfløjens inderside en smukt cise
leret og udsmykket lås fra årene o. 1700, 
af type som fig. 100.

På en †dørfløj til klostergangen var 
ifølge Kaas (nr. 99) malet de samme 
våbner som på alterkalken (Gyldenløve- 
Grubbe, jfr. p. 376) samt indskriften: 
»Per hane nemo in Domino 1645« (»in
gen [må gå gennem denne(?)], i Herrens 
år (?) 1645«).

Dørvindfang (jfr. fig. 25), inden for 
vestdøren, med renæssanceornamentik 
og sandsynligvis udført af Tyge snedker 
o. 1580, da han fik arbejdsløn for den 
portal over den store, vestre kirkedør16. 

Såvidt det kan ses af fotografier (fig. 106, fra før Storcks restaurering), flanke
redes de to fløjdøre mod øst da af to og to fag, og det er formentlig disse fag, 
der er drejet om, således at de nu danner vindfangets nord- og sydsider. De 
nævnte fløjdøre er formet som en stor skabsforside med fire fyldinger, der to 
og to deles og flankeres af tre store, kannelerede, toskanske pilastre (den mid
terste bevæger sig med fløjene), hvis kannelurer forneden er udfyldt med »rør« 
ligesom på prædikestolsdøren fra 1597, og til Tyge snedkers tørre beslagværk 
på prædikestolens hermeskafter svarer også ornamentikken på vindfangskon- 
sollerne over pilastrene. I fyldingerne er der rhombeformede felter med en 
»udløber« fra hver side. Nord- og sydpanelet har enkelt fyldingsværk, indven
dig med skrå sålbænke, og tilsvarende døre østligt i begge sider. Nordpanelet 
er til dels dækket af den senere, klodsede spindeltrappe til orgelpulpituret, 
hvortil der er adgang gennem en dør indvendig i vindfangets nordside. Fig. 
105 viser greb og klinkefald fra en af dørene.

Træværket, der på ældre fotografier fremtræder hvidmalet, er nu stafferet i 
dæmpede farver, gråblåt og grønligt med røde og blegrøde lister. I frisen er der 
afdækket tyske bibelsteder med hvid, noget fejlfuldt opmalet fraktur på sort 
bund, mod syd: »Wünschet Ierusalem Glück« etc. Psal. 122, mod vest: »Eins 
bitte Ich vom Herren« etc. Psal. 27, og »Ein Tag in deinen Vorhöfen« etc. Psal. 
84, 11, mod nord: »Dan gott der herr Ist son vnd Schilt« etc.

L.L.1961

Fig. 120. S. Marie kirke. Relief, hyrdernes til
bedelse, af ukendt oprindelse (p. 418).
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Fig. 121-122. S. Marie kirke. 121. Malerier af Salvator og apostle på østpanelet over dorvindfan- 
get i vest. 122. Apostelmalerier på dørvindfangets sydpanel (p. 421).

Over vindfanget er der en række panelfelter, som støder op mod orgelpulpi- 
turets (fornyede) underside. De indeholder manieristisk malede halvfigurer fra 
o. 1625 af Salvator og apostlene (de to sidste på nordsiden fjernet ved orgel
trappens opsætning); navnene er malet med gule versaler over figurernes hove
der, mod syd (fig. 122): »S. Petrvs«, »S. Andreas«, »S. Iacobvs« (minor), »S. 
Iohannes«, mod øst (fig. 121): »S. Philippvs«, »S. Bartholomevs« — Salvator — 
»S. Pavlvs«, »S. Matthevs« (med hellebard!), mod nord: »S. Simon« (med kølle, 
altså Simon Judas) og »S. Mathevs« (med bog og stor økse, altså Matthias). 
Malerierne er udført på grundlag af Jaques (II.) de Gheyns († 1629) stik (fra 
o. 1600) efter Karel van Mandern den ældre196. I klædebonnene er der rødt, 
gult, brunt, grønt, brunskygget. Mørkebrune baggrunde. Salvator har glorie.

Pulpiturer, se efter stolestader p. 406.
Orgel. Den pragtfulde, barokke orgelfaçade (fig. 124) på det samtidige pul

pitur, fra slutningen af 1630’rne, dækker nu et værk, som leveredes 1960 af 
Th. Frobenius og co., Kongens Lyngby. Det består af hovedværk (ni stemmer), 
rygpositiv (syv stemmer), brystværk (fem stemmer) og pedal (otte stemmer)197. 
Samtidig restaureredes façaden, som efter fundne spor bragtes tilbage til sin 
oprindelige form, og pulpituret198 (arkitekt Rolf Graae).

†Orgler. O. 1586 omtales et positiv, der 1590 blev færdiggjort af Hans orga
nist; samme år udbetaltes løn til organisten og hans medtjener, som løfter bæl
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gene15. Inventariet 1594—97 nævner et positiv, som dagligen bruges, et andet 
ubrugeligt, som kirken har udlånt 24 dl. på15. Herefter er kilderne tavse, ind
til posterne vedrørende det værk, der hører til den nuværende façade, begyn
der at optræde. 1634 har kirken modtaget 470 dl. som »contribution« til det 
nye værk15, og 1635 akkorderede man med kgl. priviligeret orgelbygger Johan 
[Lorentz], som 1625 havde fornyet orgelværket i S. Olai (p. 202). Han skulle 
ialt have 1200 rdl. og i betaling lade sig nøje med det gamle værk for 240 dl. 
foruden de betalte rede penge, 310 rdl.199. Det fremgår ikke, hvor hurtigt dette 
værk blev leveret, men det var sikkert opstillet 1636, da orgelbyggeren ifølge 
regnskabet 1635/36 fik udbetalt restsummen, og i alt fald før 1638, et årstal 
der ved restaureringen 1959/60 blev fremdraget på spindeltrappen til pulpitu
ret (p. 428). Af Lorentz’s værk er intet bevaret — piberne i rygpositivet er 
dog hans, hver med påmalet toneangivelse200 —, men af façaden fremgår, at 
det har bestået af hovedværk, rygpositiv og pedal.

1662 blev der betalt Hans Christoffersen [Frietsch] orgelbygger fire terminer, 
393 dl., for at »færdige« orgelværket15. Denne udgift har man sikkert med rette201 
sat i forbindelse med ansættelsen af den kun 23 år gamle organist ved S. Marie, 
den berømte Diderik Buxtehude, hvis fader, Hans B., som organist ved S. Olai, 
havde foranlediget, at dette orgel fik en grundig istandsættelse 1649 (p. 203). 
Diderik sad ved S. Marie kirkes orgel fra 1660—68. Hvad »forfærdigelsen« af 
S. Maries orgel har gået ud på, vides ikke, og af det udbetalte beløb kan intet 
sluttes, da det er uvisst, hvor mange »terminer« der har været i alt; men den 
omstændighed, at værket efter istandsættelsen afprøvedes af to tilkaldte orga
nister, tyder på betydelige fornyelser; thi denne fremgangsmåde anvendtes 
som regel kun ved nye orgler202. Da Lorentz’s orgel ikke engang var 30 år 
gammelt, kan ændringerne ikke skyldes dårligdom ved hans værk; thi han var
— i modsætning til Frietsch — en meget solid og omhyggelig arbejder; der 
har været tale om en modernisering af hele orglets klangsystem.

Restaureringen 1959/60 bekræftede, at orglet havde været genstand for en 
større udvidelse, idet hele husets underdel var fornyet i fyr, der snedkermæs- 
sigt var føjet meget groft til Lorentz’s overdel af eg; også taget var af fyr.

De nederste fyldinger i det oprindelige hus, hvorpå oprindelige dekorationer 
fremdroges, var afkortet forneden. I forbindelse med fund af taphuller på pi- 
lastre og sømrækker på storvingerne kunne man konstatere, at overdelen havde 
været højere og midttårnet — hvad man også måtte vente — højere end side
tårnene, således at orglet før 1959 virkede, som om det havde trukket hovedet 
ned mellem skuldrene203. Til Frietsch’s ændringer måtte også regnes et nu fjer
net (og på væggen ophængt) »falsk brystværk« med (stumme) forsølvede piber 
samt andet, ret sjusket snedkerarbejde (jfr. også nedenfor under orgelfaçaden). 
Også rygpositivets bagside var temmelig forkludret og huset gjort dybere.



135 S. MARIE KIRKE 423

L.L. 1961

Fig. 123. S. Marie kirke. Dørhammer 1636 på den nye vestdor (p. 419).

I Frietsch’s underdel, der 1854 ændredes ved indsættelse af et nyt værk, 
gjordes 1959 et vigtigt fund. Her fandt man nemlig tre oversavede og over
malede brædder, tilfældigt anvendt; en afdækning af de yderste malelag afslø
rede, at her var tale om dispositionerne for det Lorentz-Frietsch’ske hoved- 
og pedalværk. Rygpositivets disposition har formentlig været malet på dettes 
nu forsvundne døre; dette værks registertræk var - som Niels Friis har gjort 
opmærksom på - utvivlsomt (ligesom det var tilfældet på Lorentz-orglet i 
Kristianstad) anbragt på dets bagside.
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De tre bræddestumper, der nu har fundet anvendelse i dørene til et moderne 
målerskab på orgelpulpituret, efter at skrift og akantusornamentik var afdæk
ket og udbedret, viser følgende betegnelser, som Niels Friis supplerer og kom
menterer således (tegnet ' betegner fod):

»Hovedværket.
Første brædt:

»M.W.« [Manuale Wærk]
»P. 8 F.« [Principal 8']
»Z.F.l½ F.« [Zimbel Fløjte 1½'] 
»Q 3 F.« [Qvint 3'] 
»Q 2 F.« [Q = 0!. Oktav 2']

Andet brædt:
»Z.S.« [Zimbel Stern]
»Q.4.F.« [Q = 0!. Oktav 4'] 
»G. 8 F.« [Gedakt 8']
»M cT 4 Fach« [Mixtur 4 Fag] 
»R. Fl. 4 F.« [Rør Fløjte 4'] 
»TR.8.F.« [Trompet 8']

Pedalværket.

Andet brædt: 
(Højdeangivelserne afsavet)

»R. . .« [Rørfløjte(?) 4'(?)]
» G . . . «  [Gedakt 8']
»R.Pf. 2 . . «  [Rausch Pfeife 2 Fag] 
»TR. ..« [Trompet 8']
»TR. ..« [Tremolo]

Gennem disse angivelser kendes hovedværkets (manualværkets) og pedal
værkets musikalske egenskaber næsten til fuldkommenhed. Tilsvarende findes 
ikke for rygpositivets vedkommende, men dispositionen for dette kendes del
vis. Den er bygget op på grundlag af 4 fods Principal-stemmen, hvis piber, for- 
færdiget af Johan Lorentz, endnu er til stede og indgår i 1960-værket. Der har 
desuden i rygpositivet været en dækket 8 fods stemme (Gedakt) og en 4 fods 
fløjtestemme foruden en 2 fods og en 22/3, 11/3 eller 1 fods. Rygpositivets to 
mest karakteristiske stemmer kendes fra et senere reparationsforslag: den »blan
dede« Scharff (formentlig 3 fag) og Rørstemmen Dulcian 8 fod«.

Et reparationsforslag 1784 viser, at det Lorentz-Frietsch’ske orgel i alt havde 
1115 piber (foruden siratpiberne i det falske brystværk) »hvoraf dog ej mere 
end halvdelen går«; de 24 klingende stemmer var fordelt med ni i hovedvær
ket, otte i pedalværket og syv i rygpositivet204. Den pågældende reparation 
foretoges 1786 (490 rdl.) af Wroblewsky15, der samme år istandsatte orglet i 
S. Olai (p. 205). Efter nogle ændringer en snes år senere af »den baade berømte 
og berygtede Abbed Yogier i egen høje Person«205 fik J. N. Scheer overdraget 
en reparation, som holdt til 1833, da orgelbygger Demant fra Dalum Mølle 
måtte istandsætte det næsten 200 år gamle værk; men 1854 havde det udspil
let. Det solgtes for 350 dl. til Marcussen og Søn, Åbenrå, som leverede et nyt

Første brædt: 
(Stemmeangivelserne afsavet)
». . . W.« [Pedal Wærk]
».. .16 F.« [Subbas 16']
» . . .  8 F.« [Principal 8']
« . . .  (4) F.« [Oktav 4 '] 
». .. 6 F.« [Rasun el. Trompet 16']
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Fig. 124. S. Marie kirke. Orgelfaçade (p. 425 f.).

(22 stemmer, tre manualer, pedal) for 3150 rdl.206. Rygpositivet gjordes stumt, 
en sparsommelighed, der reddede de gamle piber fra Lorentz’s tid. Dette værk 
afløstes 1960 af det nuværende.

Orgelfaçaden og orgelhusets dekoration. Façaden (fig. 124) svarer både i snit
værk og malemåde til pulpituret (jfr. nedenfor). Det fremgår ikke, om Lorentz 
foruden værket også har haft façaden og pulpiturets udsmykning i entreprise, 
således som tilfældet var med hans Kristianstad-orgel i Skåne ifølge kontrakt 
1620207, ligesom Nakskov-orglets façade 1648 er gjort efter hans »afridsning«208; 
men den omstændighed, at disse dele ikke optræder i kirkens regnskaber kunne 
tyde på det. Hvilken billedskærer han da har benyttet, ved vi ikke; men det 
fine arbejde peger mod en københavnsk mester209.

Façaden, hvis ornamenter er af blødt træ, har tre tårne, af hvilke midttårnet 
er smallere end sidetårnene210, med mellemfaldende pibefelter, og gesimsen er, 
som på rygpositivet, udformet med halvrunde fremspring. Midttårnets top
stykke er en kronet kartouche med »C[hristian] 4«, støttet af løver; over side
tårnene er der engle, som holder skjolde med Urnes og Arenfelds våbner (jfr. 
altertavle p. 354). De tilsvarende topfigurer på rygpositivet er David med harpe 
(men uden krone) flankeret af Paulus i syd med sværdhefte og bog og Moses i 
nord med lovens tavler i den højt hævede højre hånd; stokken eller pegepin
den i hans venstre er forsvundet. I hovedorglets anselige vinger er der nicher 
med putti, den ene spillende på fløjte, den anden på klarinet. De gennembrudte 
ornamenter, som indrammer orgelpiberne foroven og forneden, er sammen

L. L.1961
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stykket af forskellige barokke ornamenter uden nogen forbindelse med hinan
den og kun sammenbundet af pålimede lærredsstrimler på bagsiden; noget er 
fornyet i flad udsavning. Formentlig hidrører dette arbejde fra Frietsch’s lidet 
omhyggelige snedker.

Ved restaureringen 1959/60 forhøjedes hovedorgelets overdel efter de fundne 
spor. Pibemålene fastlagdes på grundlag af Lorentz’s prospektpiber i Kristian- 
stads orgel. Antallet af piber i tårnene bibeholdtes med fem i hver, mellem
felternes fem forøgedes til otte. Frietsch’s »falske brystværk« fjernedes og Lo
rentz’s firedeling genindførtes. Façaden og orgelhusets sider blev taget ned og 
adskilt, ved hvilken lejlighed der blev udtaget 3 kg jernsøm; de oprindelige 
samlinger var med søm, kun sjældent med dyvler.

Stafferingen, som den nu står efter 1960, er i hovedsagen fra 1854211, da 
Marcussen og Søns værk indsattes84, dvs. en blå og blågrå på fladerne — også 
som baggrund for vingernes ornamentik — ornamenterne hvidgrå med uægte 
forgyldning, røde og grønne lasurer, i mangt og meget en forsimplet gentagelse 
af den oprindelige stafferings smalte, ægte guld og lasurer, der ikke lod sig gen
fremdrage på façaden, men konstateredes ved prøveafdækninger; disse viste 
også, at den rigeligt forekommende lysgrå farve ofte dækker over forgyldning. 
1854-restaureringens ultramarinblå afskrabedes dog ned til smaltelaget, der 
fremtrådte med en let grålig tone på façadens øverste del, hvor den aldrig havde 
været overmalet. Mens man nøjedes med rensning og reparation af façaden, 
med nogen fornyelse af forgyldningen212, blev den oprindelige udsmykning 
fremdraget på siderne af Lorentz’s orgelhus: malede barokkartoucher i hver 
af sidernes fire fyldinger, de seks med hoveder, de to med henholdsvis globus 
og roset, alt i perspektiviske cirkelrammer213; farverne var i skala fra gulligt 
over brunligt til sortbrunt med hvidligt, reliefskabende lys. På nordsiden var 
fremstillingerne, fra oven: 1) mandshoved med halvlangt hår, lille hage- og 
overskæg, bred nedfaldskrave, 2) mandshoved med turban og stort skæg, der 
flyder ud over cirkelrammen, 3) ungt hoved med store øreprydelser, 4) stort 
englehoved med op- og nedstrakt vinge. På sydsiden: 1) Firbladet roset med 
fremstikkende drueklaser i de fire hjørner, 2) globus på fod, 3) englehoved med 
nedfaldende vinger og 4) ungt, laurbærkranset mandshoved; billederne blev en 
del repareret efter afdækningen, især det turbanklædte hoved. — På Frietsch’s 
underdel fandtes øverst maureskeagtige ornamenter genfremstillet i uægte for
gyldning; herunder lå et partielt lag og herunder atter en staffering fra o. 1700 
med akantusornamenter på mørkegrå bund, udført i uægte (dekomponeret) 
forgyldning med brunlige schatteringer og mørkegrå skyggekonturer.

Orgelpulpituret, fra sidste halvdel af 1630’rne, er sammen med orgelfaçaden 
dygtigt skårne og opbyggede repræsentanter for bruskbarokkens stilfase. 1635 
akkorderedes, som nævnt, med mester Johan orgelbauer, og 1638214 blev der 
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L.L. 1965
Fig. 125. S. Marie kirke. Malerifelter i orgelpulpituret (p. 429).

gjort »stilling« til værket. Til mester Hans snedker leveredes tre tylvter tørre 
fyrredeller til brystværk på det nye pulpitur samt to tylvter til trappen og 
den ene side. Ertman tømmermand og Jochim Schult »forfærdigede« (dvs. ud
førte) det egentlige pulpitur, efter at der var hugget huller i murene til bjæl
kerne15. 1642 gjorde snedker Henrick Dycker et skillerum »på orgelværket« og 
1650 blev vinduet »over kirkedøren på orgelværket« tilmuret15.

Efter Storcks restaurering hviler pulpituret udelukkende på i væggene ind- 
stukne dragere, men 1806, da »udbygningen« med rygpositivet var sunket 7 
tommer, klarede man dette ved at lægge en bjælke over de to fritstående søj
ler »af den doriske orden«31, og 1854 opsattes to nye stolper84, ved hvis opstil
ling det var nødvendigt at fjerne gulv og loft i to pulpiturer (dvs. lukkede stole, 
jfr. fig. 106). Orgelpulpiturets kassetterede underside hidrører fra Storcks tid, i 
forbindelse med opsætning af det nye værk215.

Pulpituret, der strækker sig over midtskibets bredde i vest, med kortsider 
i nord og syd til sideskibene, har opgang ad en spindeltrappe med dør i det 
ovenfor omtalte vindfangs nordside. Façaden springer frem med en midtkar
nap i to afsæt, det yderste med rygpositivets tårn og pibefelter flankeret af 
to let tilbagetrukne fag med fyldinger som det egentlige pulpiturs to og to fag.

De enkelte fag har bibeholdt renæssancens opbygning i stor-, frise- og posta- 
mentfelter, men både fyldingernes form og ornamenterne, hermer og hænge- 
stykker, er barokke.

Brystværnets fyldinger i stærkt brudte indfatninger svarer parvis til hinan
den; rammerne omgives af elegant skåret bruskværk og krones af bøjle, spir
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eller englehoved. Hermerne, der i frise- 
feltet fortsættes i en englehovedkonsol 
og i postamentfelterne i bøjle med ma
ske (et enkelt diademhoved), forestiller 
dyder samt Adam og Eva; sammen med 
storfelternes musik-malerier giver de 
pulpiturets program. De otte dydefigu- 
rer er fra syd: 1) Tro, med bog, 2) Håb, 
med fugl og anker, 3) Kærlighed, med 
barn, 4) Retfærdighed, med sværd og 
skålvægt, 5) Klogskab, med slange og 
spejl, 6) Styrke, med søjle, 7) Måde
hold, skænkende vand af kande i vinbæ
ger, 8) Tålmod, med lam samt 9) Adam, 
med æble og 10) Eva, ligeledes med 
æble. Under de glatte postamentfelter 
er der bruskede hængestykker, flere 
med maske, de to på hver side af ryg
positivet med (tomme) felter, mens det 
største og fornemste hængestykke un
der orgeltårnet har et felt med Jesu- 
monogram. Også under postamentfrem- 
springene er der små, fine hængestyk

ker. Skæringernes udmærkede kvalitet peger, ligesom orgelfaçadens snitværk, 
mod København.

I nord og syd, mod sideskibene, er panelerne enklere, med glatte, profilind- 
rammede storfelter, der har »hammer«-udvidelser, og stavbelagte halspilastre, 
som minder om de tilsvarende på Blasius Møllers barnestol fra 1638.

Spindeltrappen løb før 1960 op i et delvis af krydsfmér bygget hus, hvortil 
man bl.a. havde brugt andetstedsfra hentede stykker af et ældre rækværk med 
udsavede balustre. Dette hus fjernedes sammen med de stærkt fyldende bælge 
og kasser, og trappens nyere bræddebeklædning aftoges, hvorved man frem
drog initialerne M M S og årstallet 1638 malet med hvidt på rød bund.

Stafferingen (jfr. ovenfor under orgelfaçaden) er holdt i blåt og blågråt på 
fladerne, ornamenterne er hvide med guld og lasurer; i frisefelterne ses skablo- 
nerede, maureskeagtige ornamenter i guld, og i postamentfelterne står store, 
gyldne versaler, nu uden tidspræg og til dels unøjagtigt opmalet216 citat fra 
salme 33: »Exsultate iusti in Domino / rectos decet collaudatio / Confitemini 
Domino in cithara / in psalterio decem chordarum psallite illi cantate ei can- 
ticum novum bene psallite ei / in vociferatione qvia rectum est / verbum Do

Fig. 126. S. Marie kirke. Salmenummertavle 
skænket før 1791 af »et selskab«. Efter tegning 

af Holger Hagemann 1903 (p. 429).
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mini et omnia opera / eius in fide. Psalmo 
XXXIII« (»jubl i Herren, I retfærdige, for 
de oprigtige sømmer sig lovsang. Lov Her
ren med cither, tak ham til tistrenget harpe, 
syng ham en ny sang, leg lifligt på strenge 
til jubelråb, thi sandt er Herrens ord, og 
al hans gerning er trofast«).

I storfelterne er der malerier direkte på 
træet217. Mens billederne på S. Olai orgel- 
pulpitur 1625 fremstillede de syv frie kun
ster og de ni muser (p. 203), illustrerer ma
lerierne på S. Maries pulpitur sang og musik.
Bortset fra det første englebillede, er alle 
de øvrige musicerende siddende, elegant 
klædte damer i knæstykke. Fra syd: 1) 
Svævende eller stående engel med trumpet 
for munden og to opadvendte fakler i ven
stre hånd; baggrunden dannes af skyhim
mel med sol, måne og stjerner. 2) Spillende 
på luth. 3) Med nodeblad og ubestemme
ligt instrument (sikkert forvansket ved op
maling). 4) Med tværfløjte eller zinke. 5) 
Med cister eller luth. 6) Slående takt efter 
partitur218 (fig. 125).

Salmenummertavler. Kirken har seks 
tavler i Louis XVI-stil, med skydenumre, men kun de to nærmest koret er 
»ægte«, fra o. 1790, med à-la-grequebort på øvre og nedre rammestykke, bånd- 
omvundet topstykke og hængestykke med guirlander (fig. 126). Den nordøst- 
ligste har i topstykket bogstaverne T W (gentaget i de fire efterligninger), 
henvisende til justitsråd Tevis Wilde, der i inventariet 179186 skriver, at den 
ene af de to sirlig forgyldte tavler med brikker blev »givet af mig T. W., den 
anden af et selskab«. Denne, på pillen vis-à-vis Wildes, har tomt topstykke. 
Efterligningerne er fra Storcks restaurering66. Træværket blågråt og forgyldt.
— Endnu i 1930’rne var nogle af de sorte brædder, hvorpå salmenumrene 
blev skrevet med kridt — to omtalt 173486, 1791 var der fem86 — i brug, og 
nogle ses på ældre interiørfotografier i Nationalmuseet (sml. fig. 106).

Mindetavle. 1785. For friskolens stiftelse. »Øresvnds Toldkammers Frieskole 
stifted ved Herr jvstice Raad Søren Dolmers219 Gavmildhed baade i Livet og 
i Døden. MDCCLXXXV«. Stentavle, med versalskrift. Under tavlen, der er 
indmuret i søndre sideskib, hvor fonten stod, og Dolmer var begravet84, er ind

Fig. 127. S. Marie kirke. Vange af *korstol 
i Helsingør bymuseum. Efter opmåling af 

Peter Linde (p. 406).
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sat en anden sten, hvis lange indskrift meddeler, at »Ovenstaaende Sten var 
indmvret i Øresvnds Toldkammers Friskoles Bygning« til erindring om Dol
mers velgørenhed. »Men da i Aaret 1798 Friskolens Stiftelse derhen blev for
andret, at dens optagende Børn for Fremtiden skal vdsættes til Bønder paa 
Landet, blev dens Bygning bortsolgt og Mindestenen herhid forflyttet ved Sko
lens Velgørers Grav«.

†Mindetavler. 1) 1576. For Frederik II.s overdragelse af kirken til den tyske 
menighed. Ifølge Bussæus 1723162 fandtes på nordre side af alteret221 en tavle, 
hvorpå sås det danske rigsvåben »båret« af to vildmænd med køller, samt det 
mecklenborgske våben båret af to okser. Forneden på tavlen læstes: »Frideri- 
cus Secundus Dei gratia Daniæ et Norvegiæ Rex etc. in Honorem Dei omni
potentis et Ecclesiæ Germanicæ usum hoc templum instauravit anno a Nati- 
vitate Iesu Salvatoris nostri millesimo qvingentesimo septuagesimo sexto« 
(»Frederik II., af guds nåde konge af Danmark, Norge etc., indrettede denne 
kirke til den almægtige guds ære og til brug for den tyske menighed i året efter 
Jesu, vor frelsers, fødsel 1576«).

2) 1610. Mindetavle for Christian IV. Over nr. 1 hang en anden tavle med 
rigsvåbnet og Christian IV.s monogram, det sidste indcirklet af kongens valg
sprog: »Symbolum. C 4. Regna Fir — Mat Pietas 1610« (»valgsprog. Chr. IV. 
Fromhed styrker rigerne«). Under rigsvåbnet: »Insignia Christiani IVti Dei 
gratia Daniæ, Norvegiæ, Wandalorum, Gothorum Regis, Ducis Slesvicensis, 
Holsatiæ, Stormariæ ac Ditmarsiæ, Comitis in Oldenburg et Delmenhorst« 
(»Chr. IV.s insignier, af guds nåde konge over . .. hertug af ... greve i .. .«)162.

3) 1610. Mindetavle for dronning Anna Cathrine. Mod syd. »Symbolum. A C. 
Regi me Iehova Spiritu tuo 1610« (»valgsprog. A C. Styr mig, Herre, med din 
ånd«). Under dronningens våben: »Insignia Annæ Catharinæ dei gratiæ Daniæ, 
Norvegiæ, Vandalorum, Gothorumque Reginæ, Marchionissæ Brandenburgen- 
sis, Slesvig., Holsatiæ, Stormariæ et Dithmarsiæ Ducissæ, Oldenburgicæ et 
Delmenhorstiæ Comitissæ« (»Anna Cathrines insignier, af guds nåde dronning 
over . . . markgrevinde af Brandenburg, hertuginde af . . . grevinde af . . .«)162.

1610 fik Poul maler 20 dl. for at male kongens og dronningens våbner15. — 
Formentlig er det een af disse tavler, der hentydes til i regnskaberne 1648 og 
1649, hvor der er udbetalinger til Claus Brameyer snedker for »den tavle ved 
alteret«, til Caspar maler for den samme (»tavlen som står i koret«) samt et 
ekstra beløb til guld og endelig til en karl, som »bar« tavlen fra Caspars hus 
og til kirken15.

4) Mindetavle for Christian VI.s restaurering 1744. Dobbelt, 185 cm høj, ro- 
kokokartouche, hvis krone holdtes af to udsavede vildmænd. Kartouchen, af 
blødt træ, var hvidmalet på blå bund, kronen og kartouchefelterne røde og for
gyldte, vildmændene med almindelig karnation. I den øverste og største kar
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touche: »C 6«, i den nederste med versaler og skønskriftsbogstaver: »rex 
avgvstiss. Christianus VI templvm germ. Helsing. mvnificentissime cvravit 
reparare anno MDCCXLIV« (»... lod gavmildt den tyske kirke i Helsingør re
parere 1744«). Det fremgår ikke af regnskaberne, om det er snedker Michaelis, 
der har skåret kartouchen, men i alt fald har han udført kronen og de to »ud- 
svejfede« vildmænd. I. C. Rosendahl stafferede83. Sad over prædikestolen222 
(sml. fig. 106 og 107).

Præstemalerier. I kirken findes 24 løse malerier — heri medregnet det tid
ligere alterbillede (p. 356) samt et dørstykke (nr. 3) over sakristidøren. Af 
disse er de 14 malerier af lutheranske præster, de ni ældste legemsstore og 
svarende til dem i S. Olai (p. 209). Som nævnt her er de legemsstore præste
malerier udslag af en tysk (efterreformatorisk) skik, og de indgår derfor som 
en naturlig udsmykning i Helsingørs tyske kirke. Ophængningen her tog sin 
begyndelse 1645, da sønnedatteren af den første lutheranske præst, Herman 
Malthansen, bekostede et maleri af den forlængst afdøde bedstefader ophængt. 
De fem ældste præstebilleder er malet af den i Helsingør virksomme kunstner, 
Caspar Keilhau (Kegelhoff), der på det af ham skænkede dørstykke (1650) be
tegner sig som borger og skildrer i Helsingør. Han var indvandret tysker og er 
tidligst fundet nævnt i en bo-vurdering 1628225. Ingen af hans fem præste
malerier eller dørstykket giver noget retfærdigt grundlag for vurdering af 
Keilhau som kunstner; dertil er billederne alt for dårligt op- og overmalede 
(jfr. nedenfor under nr. 3). En fortegnelse fra 1700’rne220 meddeler, at præste- 
billederne tidligere havde stået i sakristiet, men nu var ophængt i nordre side
skib (deres nuværende plads) ved væggen og på pillerne. I inventariet 1791 skriver 
præsten, at han har formået enkerne til at skænke de to billeder af præsterne 
Bluhme og Bjørnsen86.

Hvad de legemsstore præstemalerier angår, er der næppe mange oprindelige 
bogstaver levnet i de genopmalede indskrifter, hvad der fremgår af stavemåder 
(bl.a. ofte u for ventet v), fejl og bogstavformer, og dette siger også noget om 
selve malerierne (jfr. nr. 3). — 1835 opfriskede I. G. Schrøder fire oliemalerier; 
han forfærdigede tre skilderirammer, opfriskede og ferniserede fem store olie
malerier i kirken og to i sakristiet, hvor også rammerne forgyldtes84. Ved 
kirkens hovedrestaurering 1908 rensedes og restaureredes 15 (!) præstebilleder 
og dørstykket for 160 kr.66

Når undtages maleriet af August Sand (nr. 3), hvis indskrift må være helt 
fornyet (og ændret), begynder læsningen på de seks første, til og med Matthias 
Velhauer, på rammestykket forneden til venstre, mens nederste rammestykke 
er forbeholdt oplysningen om, hvem der har bekostet billedet. På de tre sidste 
legemsstore malerier begynder indskriften på øverste rammestykke til venstre 
og er peripatetisk, dvs. omkringløbende, således at nederste linje står på hove
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det i forhold til øverste. Alle indskrifter er på latin, med gyldne versaler, skrå 
eller lige, og i flere tilfælde er de enkelte ords initialer større end de efterføl
gende bogstaver. Alle malerier er på lærred. I det følgende bringes den latin
ske indskrift (med oversættelse) kun på nr. 1, ellers gengives indskrifterne 
alene i dansk oversættelse. Den latinske tekst kan efterses hos Kaas, Dals
ager og i Lund: Malede Portrætter.

1) (Fig. 128) 1645. Herman Malthansen. »Docuit ecclesiam Coronæburgensem 
et Helsingorensem hanc germanicam dn. Hermannus Malthani Salzenavius226 
Lippiæ annos octo, pastor regius, et qvidem primus, qui mortuus est 1583. 
Sumptibus Mariæ [Frostes] ex avunculo neptis« (»i Kronborgs og denne Hel
singørs tyske kirke lærte Herman Malthansen fra Lippe i otte år — hofpræst, 
og tilmed den første — som døde 1583. På hans sønnedatter Marie Frosts be
kostning«). Til siderne for præstens hoved læses: »Natus anno 1537« (»født år 
1537«) og »Pictus ex Arche Typo anno 1645« (»malet efter et originalmaleri år 
1645«). På nederste bordkant: »Pinxit C. Keilhau« (»C. Keilhau malede«). Over 
præstens hoved: 1. — 192 x 100 cm. — Præsten står i reformationstidens dragt 
med pibekrave og kalot, der bagtil går ned over ørerne og langs kanten har en 
lys pelsbræmme. Baggrunden er mørk, bordet til højre brunt med grøn dug, 
den tykke foliant i pergamentsbind har rødt snit. På nordvæggen, vestligst i 
tredie fag fra vest. Jfr. gravsten nr. 4. Litt.: Kaas nr. 76 (værdifuld for indskrif
ternes vedkommende, da han har støttet sig til ældre afskrifter, før restau
reringerne), LundPortr. IX, 32, Dalsager p. 35 (meget afhængig af Kaas).

2) (Fig. 129) 1645. Herman Pistorius (eller Becker, Bager latiniseret). »I slots- 
og bykirken prædikede mag. Hermannus Pistorius fra Torp i Westfalen Guds 
ord; og han var hofpræst i ni år og døde 1597. På hans hr. efterfølgers (nemlig 
Aug. Sand227, der ægtede enken) bekostning«. På hver side af præstens hoved: 
»Født år 1542« og »Malet efter et originalmaleri år 1645«. På bordet malersigna
turen: »Pinxit C. Keilhau«. Over hovedet: 2. — 192 X 100 cm. Dragt omtrent som 
foregående, lidt opstående, men mindre pibekrave. Den barhovede præst har 
mørkebrunt hår og skæg. Grønmalet bord dækket af brun dug, hvorpå rød 
spændebog og kranium med timeglas. Gråt flisegulv, mellembrun baggrund. 
På nordvæggen, østligst i tredie fag fra vest. Jfr. gravsten nr. 7. Litt.: Kaas 
nr. 77, LundPortr. IX, 32, Dalsager p. 44.

3) (Fig. 131) 1645. »Hr. Augustinus Sand, sachser fra Wittenberg, hofpræst 
i 32 år på Kronborg slotskirke og i denne bys tyske kirke«. På hver side af 
præstens hoved: »Født 1567« og »Malet 1645«. På nederste bordkant maler
signaturen: »Pinxit C. Keilhau«. Over præstens hoved: 3. — 192x100 cm. 
Mens de to tidligere nævnte præster synes at bære ærmeløse kapper, hvor 
armene er stukket igennem store slidser, er de følgende iført store, fyldige 
kapper med ærmer; ligesom ved de foregående løber de brede reverser fra 
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Fig. 128—129. S. Marie kirke. 128. Præstemaleri nr. 1. Herman Malthansen, 1577—83. Sign. C. Keilhau 
1645 (p. 432). 129. Præstemaleri nr. 2. Herman Pistorius, 1583—92. Sign. C. Keilhau (p. 432).

nederste søm og rundt, men snittet er noget afvigende. Aug. Sand, der som sin 
forgænger og de følgende præster er fremstillet barhovedet, har en lille, ret 
flad pibekrave; i venstre hånd holder han sine handsker og sin store hat. På 
et af en grøn frynsedug dækket brunt bord ligger en pergamentfoliant. Mørke
brunt gulv og baggrund. Maleriet er udført samtidigt med det maleri, der ind
sattes i Aug. Sands epitaf i Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1994), hvor 
han og hans anden hustru, Anna Rhumann, afskildres i bryststykke (fig. 130). 
Da der næppe kan være tvivl om, at Gaspar Keilhau har kopieret sit Helsingør- 
billede efter Roskildemaleriet — hvis ikke han også er mester for dette, hvad 
der turde være sandsynligt — har man her et meget talende bevis på, hvor 
overarbejdet Helsingørmaleriet er, og hvor lidt »Keilhau« der er tilbage her 
eller ved de andre fire af hans præstemalerier (og ved dørstykket over indgan
gen til sakristiet p. 441). Ovenfor er det antydet, at Keilhaus rammeindskrift 
er fornyet i ændret form. På nordvæggen, vestligst i fjerde fag fra vest. Litt.: Kaas 
nr. 78, LundPortr. IX, 32, Dalsager p. 50, DK. Kbh. Amt, se ovenfor p. 431.

28
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Fig. 130. Augustinus Sand og hustru. Efter maleri i deres epitaf i Roskilde domkirke (p. 433).

4) (Fig. 132) 1646. Thomas Lund. »Med Guds ord og et fromt eksempel sty
rede mag. Thomas Lundius, holstener fra Flensborg, hofpræst, slottets og 
denne bys tyske kirke, og det i 12 år. Han døde i Herren 1636. På hr. efter
følgerens (nl. Georg Meiland, der ægtede enken) bekostning«. På hver side af 
præstens hoved: »Født år 1582« og »Malet efter et originalmaleri år 1646«. På 
væggen præstens våben, tværdelt, med helt fortegnede mærker, hvis rette 
udformning ses på den bevarede gravsten, som hans hustru lagde over ham 
og hans efterfølger. Hjelmtegnet er rød blomst flankeret af to hvide, hjelm
løvet hvidt og rødt. På bordbenet signaturen: »Pinxit C. Keilhau«. Over 
præstens hoved: 4. — 192 x 100 cm. Opstillingen svarer nøje til foregående, dog 
er kappens reverser mønstrede. En i sort indbundet bog ligger på bord med dyre
ben og dækket af en mønstret, brun frynsedug. Gulv og baggrund er mørke
brune, væggen til højre lysere brun. På nordvæggen, østligst i fjerde fag fra vest. 
Jfr. gravsten nr. 30. Litt.: Kaas nr. 79, LundPortr. IX, 33, Dalsager p. 56.

5) (Fig. 133) 1648. Georg Meiland. »I slottets og byen Helsingørs tyske kirke 
udførte mag. Georgius Meilandus fra Glaucha, Meissen, med pligtopfyldende 
troskab sit embede som hofpræst i 14 år; han døde fromt i året 1651 den 18. 
dag i marts. (Opsat i) fromhed og på menighedens bekostning«. Til venstre for 
præstens hoved: »Født år 1605, 19. april, malet år 1648«. Til højre hans våben, 
et Gudslam på landskabelig baggrund, med tre røde og to hvide blomster over 
hjælmen og omgivet af indskriften: »Se (dets) tålmodighed og sejr; den kors
fæstede er min kærlighed«. På bibelen i præstens arm: »Bibelen er vor kærlig
hed«. I hjørnet for neden til venstre malersignaturen: »Pinxit Cas. Keilhau«. 
Over præstens hoved: 5. — 192x100 cm. Præsten, der er iført dragt som for
gængeren, men med større pibekrave, har rødblondt hår og skæg og røde kinder. 
Han står med bibelen i venstre arm i et værelse med rødmarmorerede fliser, der 
fortoner sig mod en sort baggrund, mens væggen til højre, hvor våbnet hænger, 
er lysgrå, oplyst af en lyskilde fra højre, der tegner en skarp skygge for næsen 
og hovedet og på væggen for hele personen. Ved disse virkemidler er maleriet 
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Fig.131—132. S. Marie kirke. 131. Præstemaleri nr. 3. Aug. Sand, 1593—1624. Sign. C. Keilhau 1645 
(p. 432). 132. Præstemaleri nr. 4. Thomas Lund, 1625—36. Sign. C. Keilhau 1646 (p. 434).

af Meiland blevet betydelig mere levende end de foregående, af hvilke 1, 2 og 4 
betegnes som malet efter ældre forbilleder, mens Keilhau af Aug. Sand kun har 
haft (sit eget?) brystbillede som udgangspunkt. Det er derfor sandsynligt, at 
Meiland har »stået« for maleren, som han er skildret; utvivlsomt betyder det 
også meget for billedets kunstneriske kvalitet, således som denne gør sig gæl
dende i ansigtsudtrykket og i den varme stofbehandling, at maleriet synes 
mindre »restaureret« end de foregående. På nordvæggen, vestligst i femte fag fra 
vest. Jfr. gravsten nr. 30. Litt.: Kaas nr. 80, LundPortr. IX, 33, Dalsager p. 61.

6) Efter 1655. Matthias Velhauer. »Mag. Matthias Velhaferus228, pommeraner 
fra Demmin, præst ved det kongelige slot Kronborg og den tyske kirke i Hel
singør i fire år; han døde 20. sept. 1655 i sin alder 44 år. På den efterladte enkes 
bekostning«229. I højre hjørne foroven: 6. — 192x100 cm. Den svageligt ud
seende, unge præst indtager samme stilling som forgængeren, men spejlvendt. 
Det mørkebrune, bølgede hår når ned til den store pibekrave, skægget er spidst. 
Præsten står med en pergamentsindbundet bog i højre hånd, i en stue med sort- 

28
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Fig. 133—134. S. Marie kirke. 133. Præstemaleri nr. 5. Georg Meiland, 1637—47. Sign. 1648 Cas. 
Keilhau (p. 434). 134. Præstemaleri nr. 7 a. Paul Richardsen, kapellan 1676—77 (p. 437).

hvidt flisegulv, ved siden af et dugdækket bord med en svær, stående foliant. 
Baggrunden dannes af en halvt til side trukket, mørknet portière, der blotter 
et par svære, kannelerede søjleskafter. På nordvæggen, østligst i femte fag fra 
vest. Jfr. gravsten nr. 39, begravelse nr. 5 og S. Olai kirke p. 160 nr. 40. Litt.: 
Kaas nr. 81, LundPortr. IX, 34, Dalsager pr. 67.

7) (Fig. 135) o. 1688. Just Valentin Steman. »Justus Valentinus Steman, dr. 
theol. ved det theologiske fakultet og assessor i konsistorialkollegiet ved Køben
havns universitet; efter at han havde styret slottet Kronborgs kirke og byen 
Helsingørs tyske kirke med stor kærlighed i 33 år, kaldtes han herfra af hans 
kongelige Majestæt til Holsten og udnævntes 1688 til generalsuperintendent 
over hertugdømmet Holstens kirker i en alder af 59 år«. Til højre for præsten 
hans våben (lodret delt med trearmet lysestage i første og korset jordklode i 
andet felt, stjerne som hjelmtegn) og valgsprog fra salme 37, 25: »Aldrig så jeg 
en retfærdig ladt i stikken«. På bindet af den store bibel, der ligger på bordet 
foran præsten står øverst, på latin: »Bibelen, 1. Timoth. v. 15—16« og herunder 
et (ved opmaling) forvansket skriftsted på græsk. Skråt over præstens hoved: 
»No. 7«. — 200x115 cm. Præsten, vel den betydeligste blandt kirkens luthe- 
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Fig. 135—136. S. Marie kirke. 135. Præstemaleri nr. 7. Just Valentin Steman, 1656—88 (p. 436). 
136. Præstemaleri nr. 8. Ernst Chr. Boldich, 1688—1706. Sign. I. Lobaczynskj 1706 (p. 438).

S. MARIE KIRKE

ranske, er noget kejtet anbragt mellem et bord med rod frynsedug, et rødt 
baggrundsdraperi og en søjle, hvis høje postament hviler på et meget skråt, 
sort-hvidt flisegulv. Kalotten på det lange, krusede, mørke hår er sort. Da 
Steman allerede døde i maj 1689, er det troligt, at den nysudnævnte super
intendent eller biskop har ladet sig male, inden han tiltrådte sit nye embede. 
Han ægtede sin formands enke og blev svigerfader til de to følgende, nr. 7 a og 
nr. 8. Østligst i sjette fag fra vest, jfr. gravsten nr. 39. Litt.: Kaas nr. 82, 
LundPortr. IX, 34, Dalsager p. 70.

7 a) (Fig. 134) Poul Richardsen, kapellan. »Mag. Paulus Richardus fra Haders
lev, kyndig kapellan ved slotskirken og byen Helsingørs tyske kirke og desig
neret præst. Han døde pludselig i selve sin alders og sit embedes blomst og 
efterlod et stort savn hos enken, svigerfaderen (nl. Steman) og hele menigheden. 
Død i sin alders 30. år, sit embedes 3. og evighedens 1677. år, 23. dag i juni«. 
Til højre for kapellanens hoved hans våben, tværdelt, med tre duer i øvre, tre 
orme i nedre felt, hjelmtegn due mellem to à la vesselhorn anbragte orme med 
krydsede haler. Herover »No. 8«. — 184 x 106 cm. Den unge kapellan med det 
lange, mørkebrune hår, der delvis dækkes af en kalot — den store hat ligger
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på bordet — står ved et bord, dækket af en rød frynsedug tæt foran en rød 
portière, på et brunt-hvidt flisegulv. Højre hånd hviler på bibelen, mens han 
i venstre holder en rød rose, der utvivlsomt angiver, at billedet er udført efter 
hans død. På nordvæggen, vestligst i sjette fag fra vest. Litt.: Kaas nr. 93, 
LundPortr. IX, 36, Dalsager p. 77.

8) (Fig. 136) 1706. Ernst Christian Boldich. »Efter at mag. Ernestus Chri- 
stianus Boldich, holstener fra Sønderborg230, først i 10½ år som kapellan havde 
forestået Kronborg slotskirke og Helsingørs tyske kirke med den største tro
skab, senere i 18 år som slotspræst, døde han 19. marts 1706 i sin alder 54 [år], 
6 måneder og 10 dage, i sit embedes 28. år«. Indskriften, der har usædvanlig 
mange afvigelser fra Kaas, er sikkert i hovedsagen nymalet. Til højre for præ
stens hoved hans våben, hvid due med udbredte vinger og kvist i næbbet, 
hjelmtegn: siddende, rustningsklædt(?) mand med lille kølle; herunder præ
stens valgsprog fra salme 39, 13. På bibelen citat fra Johs. 5, 39. På søjleposta- 
mentet malersignaturen: »I. Lobaczynskj fecit 1706«. Over præstens hoved: 
»No. 9«. — 192x104 cm. Bortset fra variation i flisegulvet er maleriet af 
Boldich en tro kopi efter svigerfaderen, pastor Stemans, billede. Boldich bærer 
dog ikke kalot. Hans lange, krøllede hår er mørkebrunt, hageskægget tyndt, 
gråsprængt. Maleren, der stammede fra Lida i Polen, var bosat i Helsingør, 
hvor han fik borgerskab 1699; her nævnes han som Johan Lubesinsky, Loba- 
sinsky, skildrer (jfr. signaturen på pulpiturmalerierne p. 410 »Johan Simon 
Lobaczynsky«). Fra 1699—1706 boede han til leje hos Hans Thorsen i Brønd
stræde, men 1707 omtales han som ejer af huset. Død 1707231. Maleriet hænger 
på nordvæggen, østligst i sjette fag fra vest, jfr. †gravsten nr. 13. Litt.: Kaas 
nr. 84, LundPortr. IX, 34, Dalsager p. 81.

9) 1718. Andreas Hof. »Hr. Andreas Hof, den sande Guds tjener i Nyborg 
på Fyn i 13 år, på Kronborg slot og ved den tyske kirke i Helsingør i seks år, 
præst på Frederiksborg slot i otte år og imidlertid på samme tid feltprovst i ni 
år, endelig præst og provst i Christiania i Norge i sin alder 52 år«. I topstykket 
citat på tysk fra »Ierem. 1, 7. Du solst gehen« etc., præstens valgsprog fra 2. 
Tim. 1, 12: »Ich weiss an welchen ich glaube« samt årstallet »A. R. S. 1718«, det 
år, præsten forflyttedes til Norge. Med dette kun 74x58 cm store maleri er 
moden med det legemsstore helfigursportræt forbi, og de følgende fem præste- 
malerier er alle brystbilleder. Et nyt træk er også indførelsen af tysk sprog i 
skriftstederne, mens den egentlige »epitafindskrift«, præstens vita, stadig er på 
latin. Portræt og udstyr svarer temmelig nøje til det følgende præstemaleri, 
Zwergii (nr. 10, fig. 137), malet i en mørkegrøn oval på brun baggrund. På 
nordvæggen i tredie fag fra vest mellem de to sammesteds hængende stor
malerier. Litt.: Kaas nr. 85, LundPortr. IX, 35, Dalsager p. 86.

10) (Fig. 137). Mellem 1711 og 1739, ret nøje svarende til foregående. Kaj 
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Burchard Zwerg. »Hr. Caius Burchar- 
dus Zwergius, den sande Guds tjener i
13 år ved den slesvigske Sørup kirke i 
Flensborg provsti, kaldet herfra fore
stod han som slotspræst i 28 år og 6 
måneder Kronborg kirke og den tyske 
kirke i Helsingør med skyldig troskab.
Han døde i Herrens år 1739 den 5. dag 
i december i sin alder 66 år 8 måne
der«. I topstykket præstens »symbo
lum« fra salme 27, 74: »Sey getrost und 
unverzagt« etc., 74x58 cm. På nord
væggen i fjerde fag fra vest mellem de 
to her hængende storbilleder, jfr. kiste
plade nr. 2. Litt.: Kaas nr. 86, Lund 
Portr. IX, 35, Dalsager p. 92.

11) Mellem 1740 og 1751. »Chri
stopher Bluhme. Fød d. 29. August 
1708«. Det ovale maleri i tilsvarende 
forgyldt ramme, 67 x 50,5 cm, med 
krydsbånd foroven, forneden og til si
derne og med senere tilføjet indskrift 
på rammen, var — ligesom Bjørnsens, 
nr. 13 — ikke udført til ophængning 
i kirken (jfr. p. 431), men i hjemmet, og dette er grunden til de to billeders 
fællespræg. Bluhme — søn af Christian VI.s kendte hofpræst — bærer som 
forgængeren og efterfølgeren hvidpudret paryk. På nordvæggen, vestligst i an
det fag fra øst. Litt.: Kaas nr. 88, LundPortr. IX, 36, Dalsager p. 96.

12) Opsat 24. dec. 1768. Vilhelm Ulrik Piper. »Hr. Wilhelmus Ulricus Piper 
så lyset første gang i Wilster i Holsten 22. juni 1697. I 16 år bestred han em
bedet som kateket ved S. Petri tyske kirke i København. 12. april 1751 ansattes 
han af den højmilde konge, Frederik V., som præst på Kronborg slot og ved 
den tyske kirke i Helsingør, hvilket embede han forestod med den største tro
fasthed til sin død, der indtraf 9. nov. 1768 kl. 1½ morgen i hans alder 71 år 
6 måneder og 17 dage«. I topstykket citat, ligeledes på latin, fra Dan. 12, 3, 
»Doctores splendebunt« etc. Maleriet, med top- og hængestykke, 76x61 cm, 
svarer til nr. 9 og 10, men i stedet for trekantgavlen er her en liggende oval 
med maleri af en fra skyer udgående hånd, som holder en laurbærkrans, og 
under rammen er der et hængestykke kantet med blade og rocailler, mens 
midtpartiet dækkes af et oprullet blad, hvorpå den egentlige indskrift er malet 
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Fig. 137. S. Marie kirke. Præstemaleri nr. 10. Kaj 
Burchard Zwerg, 1711—39 (p. 438 f.).
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Fig. 138. S. Marie kirke. Præstemaleri nr. 13. Jes Vester 
Bjørnsen, 1772—86 (p. 440).

med kursiv. På det øvre rammestykke er fastgjort et uregelmæssigt skjold, 
hvorpå præstens våben er malet, firdelt med sølv i første-fjerde, rødt i andet- 
tredie felt og nu ukendeligt hjelmtegn. Maleriet forestiller den aldrende præst 
en face til venstre, med buklet pudderparyk til pibekraven; mørk gråbrun bag
grund. Det hænger på nordvæggen i femte fag fra vest mellem to store præ
stemalerier. Litt.: Adresseavisen 1769 nr. 4, Kaas nr. 87, LundPortr. IX, 36, 
Dalsager p. 101.

Af efterfølgeren, Joh. Hieronymus Chemnitz, der var præst fra 1769—72, 
findes intet portræt.

13) (Fig. 138). Mellem 1772 og 1786. »Iehs Vester Biørnsen. Gebohren den
28. Ianuari 1737. Gestorben den 8. December 1786«. Maleri og ramme, 69x52 
cm, svarende til nr. 11, men uden krydsbånd, jfr. p. 439, jfr. †epitaf nr. 9 
og *kisteplade nr. 11. På nordvæggen østligst i andet fag fra øst. Litt.: Kaas 
nr. 89, LundPortr. IX, 36,Dalsager p. 107.

Andre (løse) malerier. 1) (Fig. 139). Skænket 1642. Peters fiskedræt. Olie 
på lærred, i bred profilramme, 127x192 cm, stærkt mørknet. På rammens 
sorte bund gylden fraktur, om de tre sider citat på tysk fra Lukas 5. kap. 
»Meister, Wir haben die gantze Nacht gearbeit« etc. og på nedre rammestykke: 
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Fig. 139. S. Marie kirke. Maleri, Peters fiskedræt, skænket 1642 (p. 440).

»Dieses Zu der Teulsehen Kirchen Zierde ist gegeben von mier Andress Beyer, 
Helschenøer Ao 1642 den 17. sept.«. I sakristiet. Renset 1650 af Caspar maler15.

2) (Fig. 142). 0. 1650—1700. Opstandelsen, efter Paulus Moreelse gennem 
stik 1610 af Goltzius-eleven W. Swanenburg232. Olie på stærkt bulet lærred i 
bølgelisteramme, 97 x79 cm. På orglets opgangspanel.

3) (Fig. 140). Skænket 1650. Jesus på besøg hos farisæeren Simon og Magda- 
lene aftørrende hans fødder med sit hår. En forenklet og beskåret kopi (gennem 
stik) efter Rubens’ maleri af samme emne i Eremitagen, Leningrad, sikkert ud
ført af giveren, den fra de ældste præstemalerier kendte Caspar Keilhau, men 
stærkt overmalet. Olie på træ, i profilramme som er tilpasset spejlet over døren 
ind til sakristiet. På søjlepostamentet bag Jesus »Luccam (!) 7 capit.«. På ram
men, med ret fed (sikkert til dels fornyet), gylden fraktur: »Diess gemäldte 
habe Ich Caspar Keilhau Bürger vnd Schilder alhier dieser Teutzschen Kirche 
zu einen gedächtniss Verehret. Anno 1650.«. På nedre rammestykke maureske- 
agtige skablonblade. Billedet er så dårligt opmålet, at det er meget vanskeligt 
at genkende forlægget. Dørstykke over indgangen til sakristiet.

4) 17?5. Kristi bøn i Gethsemane, signeret: »H. Krock . . .5«. Olie på kobber, 
i forgyldt ramme med bladværk i hjørnerne, 65x49 cm. Kristus (Corregios 
lidet ændrede type) knæler med udstrakte hænder midt i billedet; fra venstre 

L.L. 1964
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Fig. 140. S. Marie kirke. Maleri, Jesus hos farisæeen, dørstykke over indgangen til sakristiet, skæn
ket 1650 af maleren Caspar Keilhau (p. 441).

kommer en engel på skymasse flyvende med kors og kalk; bag hende og over 
Kristus småengle, i forgrunden de tre sovende apostle, Johannes forrest med 
hovedet hvilende på de korslagte arme. Kristus er iført gammelrosa dragt 
under stærkt blå kappe, engelen i lyseblåt. Skal ifølge pålimet seddel på bille
dets bagside tidligere have tilhørt baroniet Zeuthen, Tølløse slot. I sakristiet.

5) O. 1700—1725. Kristi opstandelse, på bagsiden signeret: »H. Krock fecit«. 
I nedre, højre hjørne: »No. 8«. Olie på lærred, i forgyldt profilramme, 63x45 
cm. I stærkt blåt gevandt stiger Kristus op mod det fra himlen nedstrøm- 
mende gule lysskær; i højre hånd holder han en kortskaftet fane med stor, 
splittet dug, venstre hånd åben, skråt nedefter. I forgrunden falder en kriger 
på ryggen med opstrakt højre hånd, til venstre for ham sovende, hjelmklædt 
soldat, bag ham lignende med fremstrakt venstre og atter bag ham en flygtende, 
spydbærende. Ved kistens andet baghjørne ses en kvinde og halvdelen af en 
anden; i skyerne englebørn. I sakristiet.

6) 1810. Kristus. Brystbillede, signeret: »Grøger 1810«. Olie på lærred, i for
gyldt profilramme, 57 x43 cm. Ungt ansigt en face til højre med skulderlangt, 
sortbrunt hår og dunet skæg på kinder og hage; brunrød dragt. Brun bag
grund. I sakristiet.

7) (Fig. 141). Efter 1840. Nedtageisen af korset, signeret: »August Thomsen«. 
Olie på lærred, i forgyldt ramme, 63x45 cm. Kristus nedtages i halv sidde
stilling og med skråt udbredte arme af to mænd (den rygvendte i græsk khiton 
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Fig. 141—142. S. Marie kirke. 141. Maleri, korsnedtagelsen, sign. August Thomsen (p. 442).
142. Maleri, opstandelsen, efter Paulus Moreelse gennem stik 1610 af W. Swanenburg (p. 441).

med nøgen skulder), mens en tredie stående på en stige bagfra støtter det af
sjælede legeme. I forgrunden til venstre breder en skaldet mand et klæde ud 
på jorden, mens Maria Magdalene knæler med foldede hænder til højre; i bag
grunden til højre Johannes støttende Maria. Mørke toner, kun Kristi legeme 
med klar, lysende karnation. — På lærredets bagside et halvfærdigt mands- 
portræt. I sakristiet.

8) 1870. Kristus fristes af djævelen, signeret: »F. C. Lund 1870«. Olie på 
lærred, i forgyldt ramme, 75x62 cm. I en klippehule med indgang fra højre 
står Kristus til venstre i hvidt gevandt og holder afværgende venstre hånd 
frem mod en mørkt krølhåret munk, der indbydende strækker sin venstre hånd 
frem. Hans højre ben er en hestefod. I sakristiet.

9) (Fig. 112) 1898. Søndre sideskib i S. Marie kirke, set mod vest, signeret: 
»G. Seligmann 1898«. Olie på lærred, i bred, forgyldt ramme med skablonværk 
i hjørnerne, 57 x54 cm. Til højre ses midtskibets stole, til venstre bænke foran 
»lukkede stole«, i baggrunden snedker Fr. Michaelis’ 1776 udførte fontegitter. 
Blågrå farvetone. I sakristiet.

*10—14) O. 1700—25. De hos Schaldemose 1840 (p. 37) omtalte »fem an
seelige Stykker, der forhen have hængt paa Hirschholm Slot, og er malede af 
. . . Krock«, hænger nu dels i Laxmandssalen dels i gangen på første sal i kloste
rets østfløj. De forestiller (med Schaldemoses ord): 10) Pharaos Datter og 
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Barnet Moses, 11) Rebekka og Eleaser ved Brønden, 12) Iephtas Datter, der 
udføres for at offres, 13) Ester, der beder Ahasverus om Naade for det jødiske 
Folk og 14) Abigail, der beder David om Naade for Nabal. I enkle, rundbuede 
rammer, o. 350x200 cm.

†Våbenskjolde, ialt 39 eller 36. O. 1578. »Og skal være vitterligt, at hver 
herremand har foræret til kirken en rosenobel, og kirken har dennem (?) til en 
ære lade hængt deres våben«15. Mellem 1577 og 81 var Peter maler »udrejst om 
nogen junkeres våben at hente, som var bestemt at males i kirken«. 1578 havde 
Otte Øxiel overgivet kirken en sum »som 39 junkere gav til kirken og derfor 
deres våben at lade males. .«16. (1723 fandtes ifølge Bussæus kun 36 navne162). 
1588 fik Peter maler betaling for at male junkernes våben, Berendt nagelsmed 
for »henge und krampen« og Michel snedker fik penge for »at lave de brædder, 
hvorpå de junkeres våben er malet«16.

Bussæus omtaler skjoldene, som hængende på begge sider af tavlen, d.v.s. 
ved altertavlen eller ved †mindetavle over A. v. d. Kula og hans hustru, som 
var ved kongestolen, dengang i midtskibets sydside, tredie fag fra øst, da Erik 
Pontoppidan 1739223 anbringer dem »in medio ambitu« (»i midtskibet«).

Følgende adelige navne, samt årstallet 1578 blev afskrevet af Bussæus 1723: 
»Biørn Koes, Christo: Walckentorp, Johan Due, Mathis Budde, Knud Grubbe, 
Arelt Witfelt, Niels Pasberg, Hack Ulfftand, Casper Marckdam, Breide Rant- 
zow, Jolkine Uleisten, Niels Skram, Hans Skrockendorp, Otte Øxiel, Peter 
Rethz, Frans Rantzow, Gert Rantzow, Andreas Lotte, Hennick Løcke, Magnus 
Swawe, Gutlof Budde, Knud Rudt, Christof: Rosengaard, Reinhol Øxel, Jørgen 
Munck, Detlef Brockman, Jacob Wind, Adam Norman, Morten Schenkel, 
Casper Wiess, Willem von Dresselberg, Lorentz Skrall, Jacob Krabbe, Jacob 
v. Lib, Christof Gerstorp, Sten Madzen.«

Denne række af adelsvåbner gælder i alt væsentligt hoffets embedsmænd, 
suppleret med enkelte højere embedsmænd som rentemesteren, øverstesekre- 
tæren og Kronborgs lensmand224. Den omfatter følgende personer: rigsråden 
Bjørn Kaas, rentemesteren Christopher Walkendorff, lensmand på Kronborg 
Johan Due (Taube), hofjunker Mathias Budde, Knud Grubbe til Alslev, 
øverstesekretæren Arild Huitfeldt, lensmanden Niels Parsberg, lensmanden 
Hack Holgersen Ulfstand, køgemesteren Caspar Markdanner, hofjunker Breide 
Rantzau, »Jolkine Uleisten« (formentlig et medlem af den mecklenburgske 
adelsslægt Lehsten, navnet skal således opfattes som v[on] Lehsten), hofjunker 
Niels Skram, »Hans Skrockendorp« (sikkert fejlskrivning eller -læsning for 
Strahlendorff, navnet dækker i så fald den H. S., der var hofsinde 1581 og døde 
1591 som hofskænk), Otto von Uexkull (»Otte Øxiell«), staldmester Peder 
Reedtz, hofjunker Frantz Rantzau, Gert Rantzau til Breitenburg, »Andreas 
Lotte« (formentlig et medlem af den pommerske adelsslægt Lode), hofjunker 
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Henrik Lykke, hofjunker Magnus Svave, skænken Godslef Budde, hofjunker 
Knud Rud, hofsinde Christopher Rosengaard, Reinholt von Uexkull (»Øxel«), 
Jørgen Munk (formentlig J. M. til Hornshøj), Detlef Brockman (uvist hvem), 
sekretær Jacob Vind, jægermester Adam Normann, hofjunker Morten Skinkel, 
drabanthøvedsmanden Caspar Wise, kancellisekretær Vilhelm Dresselberg, 
»Lorens Skrall« (formentlig Laurids Skram), Jacob Krabbe (til Skellinge, der 
tjente ved hove), fiskemester Joachim von der Lippe (»Jacob von Lib«), Chri
stopher Gersdorff (uvist hvilken, der lever samtidig flere C. G.) og Sten Madsen 
[Laxmand], der var hofmester. I modsætning til de kalkmalede våbner i S. Olai 
(p. 114 f.) fra o. 1560 fandtes ingen kvindelige våben mellem Marie kirkes 
skjolde.

I 1886 hedder det i synsbetænkningen65 under et forslag til restaurering: 
»det iagttages om våbenfrisen . . . bør atter anbringes«. Muligvis mentes 
hermed de gamle våbenskjolde.

†Faner. 23 mindefaner over militærpersoner, som er begravet i S. Marie 
kirke, kendes gennem beskrivelser fra 1700’rne. Ifølge Boesen (p. 156) blev 
fanerne nedtaget ved kirkens sidste restaurering i Christian VI.s tid (dvs. 1744). 
Nedenstående oplysninger bygger på Bussæus: »Inscriptiones, Epitaphia etc.« 
1723162, Boesen233 og Kaas.

1) 1658. Carl Svensøn Byllenborg, svensk løjtnant ved von Essens fodregi
ment (se nr. 7). Født i Östergötland 20. jan. 1625, † 17. aug. 1658; skudt med 
en kanonkugle. 1. Cor. 5, 42—44. Tysk indskrift. Hjelmtegn: udstrakt arm 
med sabel, våbenskjold: tre roser på blå bund. I koret. — Kaas nr. 175.

2) 1658. Friderich von Eichstadt, svensk oberstløjtnant, herre til Rothen, 
Klempenau, Damzo, Tanto og Hochenhalt i Pommern, † 18. aug. 1658, 28 år 
gammel. Skudt ved Kronborg i højre side »mit einer falchenet Kugel«. Hjelm
tegn: blå fugl med forgyldte ben, i næbbet en guldring, våbenskjold: to ege
blokke under tre roser. Under våbnet: »Gewiss ist der Todt, ungewiss der Tag. 
Die Stund auch Niemand wissen mag, darumb gedencke immer frei, das diese 
Stund die letzte sei«. På den nordre side af koret. — Kaas nr. 171.

3) 1658. Hans Ohle, dansk fodfolkskaptajn, født 1602, † 16. aug. 1658, skudt 
»in einem Ausfall für Croneburg«. Hjelmtegn: rød hund med sabel i højre pote, 
våbenskjold: hund med sabel i højre pote; sort bund. I koret. — Kaas nr. 173.

4) 1658. Michael Schreytter, svensk kaptajn ved Fersens regiment. Født i 
Hall i Sachsen, † 29. okt. 1658, 46 år gammel. Skudt i Sundet af sin fjende 
»zwichen 9 und 12 Uhr«. Hjelmtegn: harniskklædt mand med kårde i hånden, 
våbenskjold: samme figur på blå bund. I nordre sideskib. — Kaas nr. 179.

5) 1658. Heinrich Seulenburg, svensk oberstløjtnant, herre til Tusamacki. 
Født 1605, † 30. eller 20. okt. 1658. Tysk indskrift. Hjelmtegn: sort ørn mellem 
to vesselhorn, våbenskjold: tre stensøjler i rødt felt. I koret. — Kaas nr. 170. 
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6) 1658. Eberhart Uxkul, den svenske konges kammerherre og ritmester, 
herre til Mehrs og Fikel. Født 1633, † 13. nov. 1658. Tysk indskrift. Over 
Martin Ouwes sten (nr. 28) i koret. — Kaas nr. 172.

7) 1659. Reinholdt von Essen, svensk oberstløjtnant. Født i Lifland 1630, 
† 19. juli 1659. Tysk indskrift. Våben såvel på pillen som på fanen. Hjelmtegn: 
stenand mellem to vinger, våbenskjold: afhugget gren hvorpå en stenand. I 
koret over Günters gravsted (nr. 6). — Kaas nr. 185.

8) 1659. Johan Philip von Krusenstern, svensk kommandør på Capo Coes i 
Guinea i Africa, herre til Sänrola, død i Helsingør 20. marts 1659, 34 år og 33 
uger gammel. Tysk indskrift. Hjelmtegn: en pil og initialerne I.P.V.K.S., 
våbenskjold: foroven stjerne i blåt felt, forneden udstrakt arm med flitsbue i 
hånden. Ved væggen til fratergården. — Kaas nr. 140.

9) 1667. Nicolai Jürgensen, dansk kaptajnløjtnant ved Dronningens liv- 
dragonregiment under generalmajor, kommandant på Kronborg Eiler Holck, 
død på Kronborg 21. febr. 1667, 33 år gammel. Begravet i kirken 1. marts. — 
Kaas nr. 177.

10) 1669. Hans Turban, dansk artillerikaptajn på Kronborg, død 9. marts 
1669 klokken 8 morgen, 43 år mindre end to måneder og to dage gammel. 
»Zucht, Ehr und Demuth ist mein höchstes Kleinoth und bey Christo zu seyn 
ist die grösste Freude mein«. Hjelmtegn: tre agern med grønne blade, våben
skjold: afbrækket egegren med agern og to grønne blade i rødt felt. I søndre 
sideskib. — Kaas nr. 191.

11) 1670. Volradt von Stockmundt, dansk oberstløjtnant ved Dronningens 
livdragonregiment. Født i Gadebusk i Mechlenburg 1620, † 9. nov. 1670. Hjelm
tegn: to vinger, våbenskjold: lodret delt i et blåt og et rødt felt, rosengren med 
to røde roser og grønne blade, roserne i det blå, bladene i det røde felt. Over 
postmester Fischers murede begravelse (nr. 13) i midtskibet sammen med 
nr. 16 og 19. — Kaas nr. 181.

12) 1672. Paul von Bergen, dansk løjtnant ved Holcks regiment. Født i 
Hamburg, død på Kronborg 5. dec. 1672, 42 år gammel. »Ich habe mich, o Gott 
mein Vater, dir ergeben, Er muss geschieden seyn: Hier ist kein ewig Leben. 
Das Sterben schadet nicht: Es bringt mir gewin, ich bin mit der versohnt: 
darauf fahr ich so frölich hin«. Hjelmtegn: hånd med kårde, våbenskjold: tre 
røde tulipaner i lysblåt felt. I koret. — Kaas nr. 174.

13) 1672. Libfridt Thim, dansk løjtnant ved artilleriet på Kronborg. Født på 
Sorø akademi dec. 1637, død i Helsingør 12. juli 1672. Våben ifølge Kaas som 
nr. 4 [?]. Over Bendix Hansens sten (nr. 49) i søndre sideskib. — Kaas nr. 190.

14) 1675. Johan Christian Forck, dansk kaptajn i artilleriet. Født 20. maj 
1625, død på Kronborg 7. marts 1675. I søndre sideskib. — Kaas nr. 189.

15) 1675. Jens Oluffsen, dansk artillerikaptajn ved det Croy’ske fodregiment. 
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Fig. 143—144. S/Marie kirke. 143. Lysekrone nr. 1, o. 1600 (p. 448). 144. Lysekrone nr. 2, skænket
1634 af hattemager Jan Jansen (p. 448).

Født 23. febr. 1632 i København, † 28. sept. 1675. Hjelmtegn: to vesselhorn, 
våbenskjold: kanon i blåt felt. I søndre sideskib. — Kaas nr. 188.

16) 1676. Johan Ernst Hagedorn, dansk major ved grev Reventlows hest
regiment. Født i grevskabet Pinneberg 16. marts 1637, død i Lund 9. dec. 1676. 
Hjelmtegn: grøn tornebusk mellem to vesselhorn, våbenskjold: grøn tornebusk 
på blå bund. Over postmester Fischers murede begravelse (nr. 13) i midtski
bet, sammen med nr. 11 og 19. — Kaas nr. 182.

17) 1677. Christian Bygum, dansk kaptajn ved det Croy’ske fodregiment, 
død på Kronborg 6. maj 1677, 44 år gammel. Hjelmtegn: to røde roser med 
stængler og blade, våbenskjold: kranie med fod (?) på rød bund. I søndre side
skib. — Kaas nr. 187.

18) 1678. Rudolph von Lohn, ritmester hos fyrsten af Münster, † 28. aug. 
1678. Latinsk indskrift. I søndre sideskib. — Kaas nr. 186.

19) 1689. Frederik Christian Hudeman, dansk løjtnant ved sjællandske fod
regiment. Født i Krempe 9. dec. 1653, død i Helsingør 11. febr. 1689. Hjelm
tegn: fransk »tulipan«, våbenskjold: stormhat over cirkel mellem to franske 
»tulipaner«, alt på rød bund. Over postmester Fischers murede begravelse 
(nr. 13) i midtskibet sammen med nr. 11 og 16. — Kaas nr. 183.

20) 1694. Mogens Jenssøn, dansk artillerikaptajn på Kronborg. Født i Lands-
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krona 9. juni 1639, † 25. juli 1694. Hjelmtegn: eksploderende granat, våben
skjold: kanon under affyring, under denne seks kugler, på sort bund. Over 
mandsstolene ved den tredie pille i midtskibet. — Kaas nr. 184.

21) 1694. Joachim von Linstow, dansk løjtnant ved prins Frederiks fodregi
ment, arveherre til Lutendorff, Wottersin og Rey. Født 20. marts 1672, † 11. 
sept. 1694. »Der Kampf ist nun zum Ende, und Jesu deine Hände, mir setzen 
auf den Krantz, mit ewigen Himmelplantz«. Hjelmtegn: to jomfruer som 
holder en laurbærkrans med en stjerne i midten mellem sig, våbenskjold: blåt 
og sort felt (tværdelt af sølv og sort). Over Terkel Erichsen Brastrops sten 
(nr. 41) i nordre sideskib. — Kaas nr. 180.

22) 1700. Jørgen Frederik von Raben, dansk kaptajn ved sjællandske natio
nalregiment til fods. Født på Genemern slot i Mechlenburg 6. marts 1658, død 
i Helsingør 22. okt. 1700. Hjelmtegn: kronet hjelm med flyvende, kronet ravn 
med guldring i næbbet, våbenskjold: fransk lillie på blå bund, devise: »Gottes 
Fügen, mein Genügen«. Over J. F. von Rabens gravsted (nr. 3) i koret. — 
Kaas nr. 186.

23) 1701. Bernhard Ertman von Kleist, dansk oberstløjtnant ved Schwert- 
zels fodregiment, herre til Gross Tichow i Pommern, født på Gross Tichow 
25. nov. 1651, død på Kronborg 26. dec. 1701. Hjelmtegn: tre hellebarder med 
tre roser, våbenskjold: rød bjælke mellem to ræve på hvid bund. Devise: »Avec 
le temps«. Over Math. Velhauers sten (nr. 39) i koret. — Kaas nr. 178.

†Trompeter. To trompeter ophængtes 1658 på sort klæde over to dette år 
afdøde trompetere (jfr. Kaas nr. 137).

†Liçjbårer. 1584 fik Michell maler 1 mk. for at male tre ligbårer sorte16.
Lysekroner. 1) (Fig. 143). O. 1600, rigt profileret stang bestående af tre flade 

kugleled og mellemfaldende, hulede ringe; en lidt større, flad kugle forneden 
afsluttes med en hulet ring, hvorunder dobbelt løvehoved med ornamentring 
i flaben. Topfigur flakt ørn med åben krone, 2x8 S-formede lysearme med 
sparsomt bladværk, pyntevolutter, ligeledes S-formede, med tværstreger. Vest
ligt i midtskibet, i snoet jernstang.

2) (Fig. 144). Skænket 1634 og næppe meget ældre, anselig, med skaft be
stående af tre balusterled over stor hængekugle, som ender i en lille, spiragtig 
knop. Nu ingen topfigur. 3x8 arme, hvis indre »sving« ender i et delfinhoved, 
der gaber over det ydre »sving«; ind mod skaftet afsluttes lysearmene med en 
ekstra S-volut, der ender i et fantasihoved. På hængekuglen indpunslet sirlig, 
stor frakturskrift i en omløbende linje: »(Bomærke flankeret af I I) Dise Kron 
hefft gegeuen Ian lansen Hottmacher mit sin leue hussfruw Lisebet Wintracken 
tot en gedechtniss in Der Dutschen Kerck A(nn)o 1634«. Mellem kronens skaft 
og den snoede ophængsstang er indskudt et kortere led med ornamenter i rund- 
og huljern. Jfr. gravsten nr. 22. Østligt i midtskibet.
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Fig. 145. S. Marie kirke. Lysearm nr. 2 med »Pyramus og Thisbe« (p. 450).

3) Skænket 1690, og måske ikke meget ældre, selv om typen findes fra o. 
1650. Kort skaft med svært balusterled mellem mindre, fladtrykt kugle og stor 
hængekugle, som ender i vindrueklase; topfiguren er en kjortelklædt engel (nu 
uden vinger) med et skjold, hvorpå graverede versaler: »Donum Herm. Christ. 
Boldichi Past. eivsqve vxoris Annæ Sophiæ Stemanniæ a[nno] r[egis](?) s[al- 
vatoris] MDCXC«. Ifølge regnskaberne forærede salig Chr. Boldichs hustru 
kronen (jfr. præstemalerier nr. 8, p. 438). Den har otte rigt udførte arme med 
fantasihoveder, havfrueagtige småskikkelser foroven, masker i det nedre slyng, 
og under de muslingeformede lyseskåle ender armene i rovfuglehoveder. Mel
lem kronens skaft og den snoede ophængsstang er indskudt en kortere, snoet 
stang omgivet af ornamenter i rundjern, hvis volutter løber ud i flade blade. 
I koret.

Om de tre lysekroner, der nævnes i inventariet 165915, meddeles, at sal. 
Caspar Fincke har foræret den ene (jfr. lysearme nr. 3), den anden (identisk 
med nr. 2 ovenfor) Jan Jansen Hattemager og Zacharias Plattenslager den 
tredie. Denne sidste omtales også i en fortegnelse fra 1700’rnes midte over 
kirkens ornamenter220 som den krone, der hænger nær orglet nederst i kirken, 
jfr. også Kaas nr. 107; på dens øverste »Spitze« sås en »Helm«, hvorpå der var 
graveret: »Diese Krohne habe ich Zacharias Platten-Schlager in der Kirchen 
veröhrt«. På et tidspunkt er denne hjelm fjernet fra kronen, thi Kaas nævner 
som nr. 123: »En Stormhat (½ nat. Størrelse.). Har vistnok siddet paa et 
Epitafium. Findes nu i Lazarussalen i Klostret«, hvorefter indskriften anføres 
i meget fejlfuld gengivelse. I inventariet 173486, da kirken — med den af Chr. 
Boldich skænkede — havde fire kroner, siges den ene at have hjortehoved 
og takker (jfr. også inventarium 170415). 1742 fik Ditlev Møller betaling for to 
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kæder til lysekronerne, som hang i snore (Stricke), og for at reparere en krone, 
der for nogle år siden var »gantz in Stücken zerfallen«; gørtleren modtog 8 rdl. 
for reparation af den forfaldne krone15. — Den fjerde krone er formentlig den, 
der nu hænger i klosterets kirkesal, Laxmandssalen (se denne); det er imid
lertid uvisst, om denne er den af Caspar Fincke eller af Zacharias Plattensla
ger skænkede krone.

Lysearme. 1) Sikkert fra 1597 og identisk med den topibede arm på to lis- 
pund 13 pund, der dette år udførtes af Herman Rotgeter og som »stander paa« 
prædikestolen, til dels betalt af navngivne medlemmer af menigheden16, Willum 
Hubertsen (sml. epitafium nr. 4), Anna Gert Herckels efterleverske (sml. epitaf 
nr. 5) og Claus Ruhofdt gav hver 2 dl.; lysearmen kostede 10 dl. Den store, 
kraftige velformede arm på profileret vægplade har et mandshoved i det indre 
S-sving, nøje svarende til lysearm nr. 3 i S. Olai kirke (p. 219, fig. 113), og 
omhyggeligt behandlet akantusværk; to små hjælpearme bærer de flade lyse
skåle; glat messingskjold og som topfigur en soldat i dragt fra Frederik II.s tid. 
På østsiden af prædikestolspillen.

2) (Fig. 145) O. 1600. I armens indre S-sving ligger en romersk kriger under 
en stor akantusblomst, mens en kvinde i det ydre sving styrter sig i et sværd, 
sikkert en fremstilling af det populære sagn om Pyramus og Thisbe. Både væg
plade og lyseskål er dekoreret med akantusbladrække i relief. På tredie frie 
sydpille fra vest.

3) 1616. I armens indre S-sving et delfinhoved, treblad i ydersvinget, stor 
lyseskål og vægplade med puklet roset omgivet af graveret versalindskrift: 
»Ach godt laes mich erwerben ein erliges leben vnd seliges sterben — Ianneken 
Bvbert 1616«. På sydsiden af den østligste frie arkadepille i nord. 1723 be
nævnes dens plads: på pillen over for kongens stol162.

4) 1641. Lille arm med stort akantusblad i indre S-sving og delfmhoveder, 
der bider over kugle, kraftigt profileret lyseskål, gribehånd til profileret væg
plade med givernes våbner, årstallet 1641 og graverede versaler: »Blasivs 
Moller f[ru] Ellen Krabbe gaben diesen arm in de devtsche kirchen«. På den 
østligste frie arkadepille i syd.

5—7) (Jfr. fig. 146) O. 1800. Rigt svungne, med spidsnæset profilmaske i 
indre sneglesving og med to tilsvarende tværarme, som bærer lyseskåle. Dege
nererede akantusdetaljer. Profileret vægplade af bronzeret træ med gribehånd. 
De to over de ældste salmenummertavler, den tredie på fjerde frie nordpille 
fra øst. Disse tre arme er først nævnt i inventariet 181831 sammen med en 
fjerde, der var forsvundet allerede 182431. — Inventarierne 165915 og 173486 
nævner fem lysearme, en ved barnestolen, en på prædikestolen, en på en pille 
ved koret samt to ved kordøren. Blandt disse har været tre nu forsvundne 
med indskrifter:
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Fig. 146. S. Marie kirke. Lysearme nr. 5—7; armen over T. Wildes salmenummertavle på tredie frie

nordpille fra ost (p. 450).

†l—2) 1626. Foran kordøren, med to lysepiber, den ene med »Hans Kemer 
Rotgisser 1626«, den anden med »Christina Kemmerin Rotgiesser 1626«162.

† 3) 1629. Tre messingarme på et dådyrhoved, hvorpå: »Dies Gantze Werck 
hab ich Gott dem allmegtigen zu Ehren und dieser teutschen Kirchen zu 
Zierath Mihr und den Meinigen zum ewigen Gedächtniss verehret. Caspar 
Fincke von Schantzler(!). Ao 1629«. Dådyrets bryst bar den berømte kunstmeds 
mærke: en tang, en nøgle og en hammer162.

Brandtaksationen 1761 opregner i alt ni lysearme58.
Kirkeskibe. 1) 1927, »Sancta Maria«, tremastet fuldskib, bygget 1927 på 

Kronborg af Helsingørs sømandsforening, døbt samme år af prinsesse Marga- 
retha, prins Axels gemalinde, og i procession ført til kirken og overgivet denne 
ved dens 500-års jubilæum234. I midtskibet.

2) 1960, »J. Dalsager 1960. Helsingør«, firmastet bark. I søndre sideskib. 
1599 betaltes for at gøre et †skib i kirken rent og hænge det op igen16.

†Sejerværker. Første gang, et sejerværk omtales, er i inventariet 1594—97; 
det var skænket af kong Frederik15; men i et regnskab fra 1626 meddeles, at 
kongen for nogle år siden har taget værket, der vurderedes til 200 rdl., og ladet 
det bringe til Frederiksborg15. 1630 fik kirken af Hans Medscher 65 dl. 3 mk., 
hvorfor han havde sat kirken et sejerværk i pant15, og herefter hører man kun

29
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om reparationer235, indtil »det i tårnet forhen værende sejerværk« solgtes med 
tilhørende to små ruder samt de i kirken ophængte kvarter- og time slag
klokker236. Uret havde skiver mod nord og vest.

Klokke. 1588, støbt af Gerhard van Mervelt. Klokken, der er 66 cm i tvm., 
har buefriser med liljespidser og grenefyld over og under indskriftens rand
linier. Mellem de enkelte ord i indskriften: »Gerthardvs van Mervelt me fecit 
Anno Domini 1588« en rude omgivet af fire prikker. I tagrytteren.

†Klokker. Kirkens ældste inventarium fra o. 1586 omtaler to klokker, som 
kongen har foræret; af indskriften på den ene af disse klokker fremgår det, 
at Frederik II. har skænket klokkerne 1578, efter at han i december 1576 
havde givet tilladelse til at lade kirken reparere for at den kunne bruges til guds
tjeneste på tysk (jfr. p. 291). Det var dog først 6. febr. 1589, man sluttede kontrakt 
om opførelsen af det tårn, hvori klokkerne skulle hænge (jfr. p. 330)237. Herom si
ges, at tømmermanden på egen bekostning skulle ophænge to klokker i tårnet, og 
lave plads til en anden lille klokke, som herefter kunne blive ophængt16. Her
med tænkes muligvis på klokken fra tagrytteren, der blev fjernet ved denne tid 
(jfr. p. 336). 1583 opfører kirkeregnskaberne16 en lille udgift for en reparation 
på klokken. Ældre kilder, Bussæus fra 1723162, Boesen (p. 157) fra 1757, samt 
brandtaksationen 176158 opgiver alle, at der hænger tre klokker i tårnet; ind
skrifterne citeres her efter Boesen: 1) »Dicor Maria. Me fecit Maistre Andrieu 
Hendebert de Lille Anno Mille D & XVIII« (»jeg hedder Maria, A. H. fra Lille 
gjorde mig 1518«)238.

2) »Ave Maria gratia plena« (»hil dig, Maria, fuld af nåde«). Om klokke nr. 2 
vides, at den 1589—90 blev nedtaget og ført til København, hvor den blev 
omstøbt af Borchart klokkestøber, der fik 12 dl. for 4 lispund overvægt på 
den nye klokke, som nu vejede 6 skippund 14 lispund16. Imidlertid medførte 
tårnets dårlige tilstand, at man 1777 (jfr. p. 332) fjernede spiret, hvorefter der 
1802 holdtes offentlig auktion over kirkens klokker; en stor klokke solgtes til 
P. Rasmussen, en stor til Gamst og en mindre ligeledes til Gamst31.

3) 1590. »Disse Klokke is van König Friderich den 2. to Dennemarck gewen 
(und van Borchart Gelgeter vorniet worden) toe Dudsken Kircken in Helsingøer. 
Verbum Domini manet in æternum 1578. 15 FS 90« (»denne klokke er givet af 
Fr. II., konge af Danmark, og fornyet af B. G., til den tyske kirke i Helsingør; 
Herrens ord forbliver i evighed. 1578. Frederik Secundus 1590«).

GRAVMINDER

Epitafier. (†)1) Efter 1601. Johanne, Wilhelm Graas ægtefælle, † 3. maj 
1601. Epitafiet, der så nogenlunde må have svaret til tolder David Hansens i 
S. Olai (p. 236, fig. 130), er beskrevet hos Bussæus 1723162, og på grundlag 
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Fig. 147. S. Marie Kirke. Overdelen af epitaf nr. 2, sat af Blasius Møller (p. 454). L.L.1961
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heraf tør man bestemme det på vestvæggen i kirken hængende maleri som 
storfeltet fra det nu i øvrigt forsvundne epitaf. Ifølge beskrivelsen 1723 var der 
øverst (dvs. i topstykket) et maleri af Jahves navn med hebraiske bogstaver i 
skykrans (som i David Hansens) og — på latin som de øvrige indskrifter — 
Matth. 17: Dette er min søn den elskede etc. Storfeltets maleri skildres som 
forklarelsen på bjerget og herunder »sind die abgemahlet, so alhier beerdiget 
sind«. Herefter fulgte den korte gravskrift, et citat fra Rom. 8: Thi jeg er 
sikker på, at hverken døden etc. og endelig (formodentlig i hængestykket?) 
Isaks ofring.

Det bevarede storfeltsmaleri, olie på træ, 89x81 cm, er vandret delt med 
en religiøs scene foroven, de afdøde forneden, utvivlsomt, som anført under 
S. Olai p. 236, udført af samme maler som malerierne i David Hansens epitaf. 
Forklarelsen på bjerget er udført i klare farver (hvid, lyslilla, rød gulbrun, blå 
og olivengrøn) efter et maniereret stik, der viser Kristus i hvidt gevandt med 
oprakt højre arm, Moses, Elias og de tre forfærdede apostle i stærk bevægelse. 
På et flisef ulv i maleriet herunder knæler Wilhelm Graa over for en ældre 
(Johanne) og en yngre dame (datter eller anden hustru), alle på puder; på 
gulvet foran manden står hans sorte, højpuldede hat. Kraftig pærestavsramme, 
forgyldt, rødt og blåt laseret. — Kaas nr. 151.

2) (Fig. 147). Blasius Møller. O. 1620, med malet årstal 1637. »Dieses Epita- 
phium hatt der Ehrnuester Achtbahr vnd Kunstreicher M. Blasius Møller 
Chirurgus in Kopenhage(n) Benebenst [tillige med] Seiner Geliebte(n) frawen 
die Edle vnd Wolgeborne Fr. Ellen krabbe, Seinen alhir in Gott Ruhenden 
Lieben Eltern vnd zweiien Kindern Zur gedechtnis auffrichten lassen. Der 
Ehrbahre vnd Manhafter Andreas Møller Discher [gravstenen p. 474 staver 
Tischer] vnd Ihr Køn. May. in die 35 Iahr gewesener Büchsenmeister [artille
rist] auff Kronenborg Ist Gestorben den 20. May Anno 1629 Seines alters 77 
Iahr. — Die Ehr vnd Tugendsame Frawe Elseb. Buschmans ist gestorben den 
13. Ianuarij Anno 1628 Ihres alters 85 Iahr. — Die Ehr vnd Vieltugentreiche 
Iungfraw Vrsula Blasij Møllers Tochder ist gestorben den 25. Aug. Ao 1637 
Ihres alters 18 Iahr. — Der Gottselige Knabe Baltzer Blasij Møllers Sohn ist 
gestorben den 16. Iulij Ao 1619 Seines Alters 10 Iahr. O Herr gib...« etc. 
Trods det malede årstal, 1637, på postamentpartiet under søjlerne, og trods 
maleriet, hvor de til forskellig tid afdøde personer er afbildet, må epitafiet efter 
sin hele opbygning og sine stilformer være blevet sat i gang 1619, da sønnen 
Baltzer døde, og da Blasius’s fader købte en begravelse i kirken (jfr. gravsten 
nr. 20, p. 474)239; men portrætmaleri og indskrift kan ifølge sagens natur 
først være anbragt 1637.

Det fint skårne epitaf består af et tosøjlet storstykke med arkade, stor
vinger og gesims; postamentet er gennemskåret for at give plads til person- 
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Fig. 148. S. Marie kirke. Epitaf nr. 3, opsat 1623 af Heinrich Homeister fra Braunschweig (p. 456).
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maleriet, der dels begrænses af de yderste postamentstumper med årstallet, 
dels af hovedkonsoller og hængestykke med gravskriften. Epitafiets topstykke 
har udviklet sig til en selvstændig »attika« med eget postament i storstykkets 
bredde. Selve topstykket har hermer svarende til storstykkets søjler, samt vinger 
og halvrund topgavl. På postamentfeltets yderste konsoller står frie figurer af 
Troen og Håbet, mens en laurbærkranset kvindeskikkelse med udbredte arme 
og flankeret af to drengebørn har indtaget topgavlens konsoller. Denne op
stilling af frie figurer i højden er karakteristisk for epitafier fra o. 1620ff., lige
som de barske, håndværkeragtige hoveder under årstallet bliver moderne ved 
denne tid, hvor bruskbarokkens små øreflipvolutter begynder at trænge sig 
frem i den stive renæssanceornamentik og gøre den mygere og mere bøjelig. 
Snitværkets rigdom kommer især frem i storstykkets arkade; på pilastrene 
veksler diademhoveder med beslagværksfelter, i bueslaget løvehoveder og be
slagværk. At det er Københavnerkirurgen, der har bekostet epitafiet ses af, at 
hans og hans hustrus reliefskårne våben indgår i storvingernes ornamentik 
(sml. barnestolen p. 414).

Snitværket er stafferet med brogede renæssancefarver, opmalet ved restau
reringen 1900ff., ved hvilken lejlighed også gravskriftens fraktur opforgyldtes. 
I felterne er der malerier på træ, i topstykket opstandelsen, i storstykket 
Kristus på korset med Maria, Johannes og Magdalene, begge efter stikforlæg,
i postamentet donatorerne og de afdøde. Dominerende, i midten, fru Ellen 
Krabbe og yderst til venstre og højre hendes svigerforældre; mellem hende og 
svigerfaderen (der har pibekrave) står Blasius Møller og sønnen Baltzer, mens 
den attenårige datter ses mellem moder og bedstemoder. Vestligst i nordre 
sideskib, noget falmet af solen. — Kaas nr. 62, jfr. 33. LundPortr. IX, 29f.

3) (Fig. 148) 1623. Heinrich Homeister. Latinsk indskrift: Heinric Homei- 
ster fra Braunschweig, en mand »smykket med fromhed og dyd«, lod sammen 
med sin elskede hustru dette epitaf opsætte til minde 1623. Normalt opbygget, 
snedkret epitaf i bruskbarok, med storstykke, vinger og hængestykke, top
stykke med vinger og gavl. Storfeltet er her kvadratisk, indrammet af tand- 
snit-æggestav, topstykket — med hermer — med rustikkvadreret arkade og 
trekantgavl med halvfigur af Gudfader. I opbygning og i den lidt fortrykte 
massivitet står epitafiet helt på renæssancens grund, men de barokke enkelt
heder er langt mere gennemtrængende end på nr. 2 og ikke så elegante.

Den brogede, noget falmede staffering er holdt i guld, marmorering, sort og 
hvidt. Indskrifterne (opmålet o. 1900), i frisen: Kristus er mig livet etc. Phil. 99 
(på latin), i postamentfeltet gravskriften og på fodlisten donatorernes initialer: 
HH IHD. — Malerier på træ, i storfeltet mand, hustru og tre døtre knælende 
(på røde puder) ved krucifiks (efter Jodochus v. Winghe)240 med landskabelig 
baggrund; på spindesiden også et svøbelsesbarn. I topstykket opstandelsen, 
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Fig. 149. S. Marie kirke. Epitaf nr. 4, af sten, 1634, over Hyge Lutiens, Willem Hybens m.fl. (p. 458).
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ligeledes efter et ofte benyttet stik. I søndre sideskibs sydøsthjørne. — Kaas 
nr. 64. LundPortr. IX, 30f.

4) (Fig. 149) 1634. Hyge Lutiens (Litches), Willem Hybens m. fl. I top
stykket: »Hier ligt begrawen der erbar vnd vorneme man Hvge Lvtiens ge- 
boren in de Kvnder«, † 7. sept. 1589, sin alders 54. år, og hustru Trine Jakops- 
datter, f. »in Ackerslot«, † 5. nov. 1597, hendes alders 59. år, samt tre af deres 
døtre Frovken, Dvyfken og Afken »Hvges dochters« »mit noch ere twelf doch- 
ters kinder«, som er hensovet i Gud år 1592. — I hængestykket: »Hier lige 
begraven« etc. Willem Hvibens, f. i Mastricht, † 10. juli 1628, 94 år, og hustru 
»Dvyfken Hygensdochter« f. i Amsterdam, ‹† 21. jan. 1641), levet i ægtestand 
43 år, tilsammen havde de 13 børn. Overlevende mand og børn har hun ladet 
dette her udføre 1634; »Dvyken Hygens Dochter«. Indskrifter med versaler, 
hvortil slutter sig frakturindskriften på den stukdekorerede bagside af epitafiet 
mod nordre sideskib.

Stort, fornemt stenhuggerarbejde af sandsten og marmor, karakteristisk ved 
storstykkets buesvejede gesims, der ligesom tynges ned af topstykket. Arbejdet 
er sandsynligvis udført af en af de i landet værende nederlandske stenhuggere, 
formidlet af Hans Steenwinkel den yngre, hvis hustru Kathrine (Trine) var 
datter af Willem Hybens og epitafiets donator Dyvken Hygensdatter241.

Sandstenen er partielt forgyldt og sortmalet; englehovederne har malede 
øjne, røde kinder og læber. Det vidner om familiens velstand, at både stor- og 
postamentfeltets malerier er udført på kobber, i storfeltet en nederlandsk præ
get gengivelse af »Begrædelsen«. Kristi afsjælede legeme støttes af den på hug 
siddende sørgende moder, der trøstes af en knælende kvinde; til venstre Jo
hannes, bagved og til højre tre kvinder, den ene knælende med hænderne i 
bedestilling; i forgrunden sølvskål og klæde; maleriet, der er en del restaureret, 
har kraftige, polykrome farver, Kristi legeme med realistisk ligfarve. Herunder, 
på en selvstændig plade portrætter af Hyge Lutiens og familie, mand og to 
små sønner, hustru og tre døtre, af hvilke Dyvken er let genkendelig som den 
ældste, idet hendes portræt ret nøje svarer til hendes afbildning i postament- 
feltet. — I postamentfeltet er familien Hybens afbildet, mand og tre sønner, 
hustru og tre døtre; over ægtefællerne holder en engel et ottekantet »skilderi« 
med hoveder af seks småbørn og et svøbelsesbarn (jfr. Groves epitaf p. 242).

Epitafiet er ophængt på nordsiden i midtskibets sjette arkade fra øst; arka
dens øvre del er udmuret og pudset, og fyldmuren afsluttes forneden med en 
kurvehanksbue, hvis underside er dekoreret med tomme kassetter, mens kan
terne har tilsvarende langstrakte felter afbrudt af cirkelskiver. Slutsten og 
kragbåndskonsoller med englehoveder.

På bagsiden mod nordre sideskib har indskudsmuren som nævnt fået en 
stukdekoration: tre profilindrammede skriftfelter, omgivet af spinkelt (for- 
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Fig. 150—151. S. Marie kirke. 150. Epitaf nr. 7, af bly, over kommandant på Kronborg, Hans Eras- 
mus von der Pfordten, † 1710 (p. 460). 151. Epitaf nr. 5, af messing, o. 1637, over kgl. stykke- og 

klokkestøber Hans Kemer (p. 459).

gyldt og stafferet) barokslyng med frugtbundter og englehoveder i buespidsen 
og i sviklerne. I felterne er der forgyldt fraktur, i den øvre liggende fladoval 
citat fra salme 50, mens epitafiets donatrice i de to firkantfelter forneden igen 
understreger sin gerning: »Habe Ich Dyffchen Hyges Dochter disz vnd Das 
Epitaphivm dasz Auff der Ander Seite Segehet, Lassen Machen Ynd Vnter die
2 Steine, Vor den Epitaphivm, auff der Ander Seite, Ligt Begraben Mein Liber 
Salliger Mann, Willem Hybens Mit Sein Vndt Meinen Lieben 13 Kindern / Vnd 
Auch Mein Lieber S. Vatter, Hyge Litches, Mit Meiner Lieben S. Mutter Thrine 
Iacobs Dochter Mit Ihren 5 Kindern. Gott gebe« etc. Under det første firkant
felt »Willem Hybens« adskilt af bomærke, under det andet: »Dyffchen Hygens 
Dochter«242. Jfr. gravsten nr. 9 og 11. — Kaas nr. 63. LundPortr. IX, 31.

5) (Fig. 151) sandsynligvis 1637. Hans Kemer, kongelig stykke- og klokke
støber; »erbar, kunstreich vnd wolgeachten meister Hans Kemer, Ihr. K. M. 
gewehsener stick vnd klocken geisser auf I. K. M. gishaus«, indsovet 7. nov.
1636 mellem kl. 9 og 10, og hustru Christina Heinericksdatter ‹indsovet 11. 
nov. 1638). Støbt messingtavle, 96,5x68 cm, i sortmalet profilramme af træ. 
Ornamentik og indskrift i relief (hustruens dødsdato senere udmejslet), religiøs 
indskrift langs randen. I hjørnerne de fire evangelister i cirkelmedailloner,
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mellem de øvre Jesumonogram over laurbærkrans med den afdøde mesters 
insignier: kanon, klokke, passer og kanonkvadrant243 samt initialerne HK. 
Til siderne for kransen timeglas over M[emento] M[ori] og kranie over kors
lagte dødningeben241. I koret, på næstøstligste sydpille. — Kaas nr. 59.

6) (Fig. 152). 1638. [Kgl. brønd- og bygmester] »M. Hans Reiman, Ananias 
Krause / Vrsula Hans Tochter. Anno 1638. — Mein Vortraun vnd Hoffnung 
zu Gott allein«. Det kraftige, men undersætsige, snedkrede epitaf, der nu er 
ophængt i nordre sideskibs nordøsthjørne, mangler halvdelen af den (heraldisk) 
venstre vinge, til hvilken der ikke er plads på det nuværende sted. Der kan 
derfor næppe være tvivl om, at pladsen er sekundær, og at epitafiet oprindelig 
har været anbragt i søndre sideskib, hvor familiens begravelse var (jfr. ndf.)244. 
Storstykkets barokke præg fremhæves af postamentfeltets opsvungne bue, den 
svære storgesims’ opdeling, som tillader storfeltet at bane sig vej op i topstyk
ket, hvor et anseligt englehoved under kransen med Kristi opstandelse danner 
den øvre afslutning og samtidig selv bryder gavlen. På dennes svungne sider, 
der har lange, slanke udløbere, som harmonerer mindre godt med tavlens 
massivitet, ligger store, fede, nøgne englebørn, og et lignende, gevandtklædt 
danner topfigur. På konsoller over storstykkets koblede søjler står to evange
listfigurer, Markus og Matthæus; de to andre har (eller har haft) deres plads i 
de ejendommelige, åbne vinger, Johannes i den bevarede. Ved Matthæusengelen 
ses en stor spade bundet sammen med korslagte dødningeben. Et tilsvarende 
dødssymbol ved siden af Markus er forsvundet i nyere tid. Hængestykket, der 
danner ramme om maleriet af de afdøde, er sammensat af store, bruskede orna
menter flankeret af grovansigtede og stornæsede kvinde-»hermer«, som støtter 
postamentfremspringene, og forneden afsluttet i en maske, hvis træk næsten 
alle er gået over i ornamenter.

De brogede farver med rigeligt guld er opmalet under Storcks restaurering 
tillige med indskrifterne, og malerierne har da formodentlig også fået en be
handling. I storfeltet et af de almindeligst forekommende epitafmotiver: Kristi 
gravlæggelse efter Federigo Barocci, i hængestykket bygmesteren (som kendes 
fra arbejder på Rosenborg og Frederiksborg slot 1615 og 1620) hans efterfølger 
i ægteskabet og arbejde, samt den myndigt udseende hustru, begge billeder 
malet med olie på træ. Reimans †begravelse med sten, i søndre sideskib, om
tales 165691. — Schaldemose p. 35. Kaas nr. 61. LundPortr. IX, 30.

7) (Fig. 150) O. 1710. »Hans Erasmus von der Pfordte[n], Gebohren in 
Sachsen auf den Ritter Gutte Pinnewitz Ao 1646 Den 14. Octobris, Kam in 
Dennemarck 1662 und nach dem Er Drey Grossen Königen als Frederico 3., 
Christiano 5 unde Friderico 4. von Pagen Stande und Piqve an bis zum General 
Major Zu Fus und Commendanten auff Cronenburg, auch Ober Inspecteur der 
Fortification in Dennemarck245 an die 49 Iahr getreülich gedienet und Anno 
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Fig. 152. S. Marie kirke. Epitaf nr. 6, 1638, over kgl. brønd- og bygmester Hans Reiman m.fl. (p. 460).
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1683 Sich mit . . . Sophia gebohrne Wissingen Verhayrathet, auch darinne 3 
Söhne und 7 Töchter gezeiget, entschlieff Er . . . auff Cronnenburg Den 4. May 
Anno 1710«. Graveret skriveskrift i blystøbt epitaf. To sørgende engle drager 
en tæppedekoration med forgyldte frynser til side for en med topvase prydet 
obelisk, hvis fod skjules af en skriftkartouche i LouisXIV-ramme, udstikkende 
faner og armatur, hvorpå forneden til venstre Frederik III.s kronede navnetræk; 
over kartouchen på hver side af et dødningehoved to adelsvåben, det (heraldisk) 
højre med nedadvendt månesegl, det venstre med pinjeagtigt træ. Hele kom
positionen hviler på en konsol med »godronneret« profil over englehoveder, der 
danner afslutning på hængestykket med et lille skriftfelt, hvori: »Adel, Ehr, 
und Redligkeit, die liegen hier begraben« etc. Metallet er delvis forgyldt, dra
periets underside rød og våbnene heraldisk malede. Opsat på træplade i koret, 
anden nordpille fra øst. — Kaas nr. 60.

8) O. 1720. Johan Friderich Meyer, »Viertzig-jæhriger Inspecteur beym Ore- 
sundischen Zoll, Welcher Dreyen Koenigen in Dennemarck . .. gedienet.« Ihu
kommende sin dødelighed har han selv forfærdiget denne gravskrift: »Hier lieg 
ich ohne alle Klag und schlaff bis an den jüngsten Tag« etc. Født i Hamburg
29. sept. 1648, død her 26. marts 1720, sin alders 71 år, 6 måneder og 8 dage246. 
Fordybet (gravverset med kursivversaler) skriveskrift i rødbrun marmortavle, 
130x83,5 cm, med randprofil. På oprindelig plads, i nordre sideskibs østvæg, 
under vinduet, jfr. begravelse nr. 20 — Kaas nr. 17.

9) O. 1786. Jes Vester Bjørnsen, født 28. jan. 1737 i Åbenrå, »in 5 Iahren als 
Prediger in der Citadelle Friederichshafen, trat den 8ten Iulii 1772 als Schloss 
und Guarnisons Prediger bey der hiesigen St. Marien Kirche sein Amt an«, her
14 år, † 8. dec. 1786. Apocal. 14,13. Fordybet skriveskrift i ottekantet tavle af 
rød kalksten, 105x84 cm. På nordre sideskibs nordvæg, næstøstligste fag. Jfr. 
præstemalerier nr. 13, p. 440.

Ifølge Boesen (p. 156) blev fanerne (p. 445) og en del epitafier nedtaget »ved 
Kirkens sidste Reparation i Kong Christian 6.s Tid«. Inventariet 179186 nævner: 
Et af messing og fem andre epitafier.

*Epitaf 1667. Claus Petersen, »Schreib und Rechnemeister hierselbst«, født i 
Lübeck 1590, † 29. aug. 1658, hans alders 68. år. Hans enke, Anna Jensdatter 
Runckels [Runckels er hendes anden mands efternavn], f. i Hattersleben 1600, 
satte epitafiet 1667 »über seinem Ruhe-Käm(m)erlein alhier«. Af sandstens- 
epitafiet, der nu opbevares på Marienlyst slot, er kun rammen, med vinger og 
hængestykke bevaret, men uden topstykke og maleri og med udslidte, malede 
personalia. Storfeltet flankeres af pilastre, vingerne har frugtbundter, og 
hængestykket dannes af en kartouche flankeret af to våbenskjolde, hans lodret 
delt med en halv sort ørn på hvid grund i første felt, et hvidt, halvt nælde
blad på rød bund i andet felt; hjelmtegn: tre kornaks. Fruens våben viser



175 S. MARIE KIRKE 463

en på bagbenene stående rød løve på gul, kvadreret grund; hjelmtegn: tre 
roser247.

Maleriet forestillede opstandelsen162. Rammeværket er hvidmalet med for
gyldte profiler, pilastrene sorte, våbnene med heraldiske farver (jfr. ovenfor) 
og med de pågældendes initialer C P L (L = Lübeck); fruens bortslidt. I for
hallen, stuen til højre. Jfr. gravsten nr. 8, p. 470.

†Epitafier og mindetavler. 1) O. 1585. Hans Wintracks børn (jfr. nr. 2). »Ao. 
1583 d. 20. aug. Antoni Wintrack, d. 24. aug. Maria W., d. 26. Hans W. Ao. 
1585 d. 13. nov. Elisabeth W., d. □ nov. Wilhelm W. in Gott selig entschlaffen. 
Phil. 1: Christus ist mein Leben« etc. Maleri af hyrdernes tilbedelse, »wie er 
[Kristus] wird in die Krippe gelegt und die Hirten« etc., samt engelens hilsen 
til hyrderne »Luc. Ehr sey Gott« etc. — 1583 rasede pesten i Helsingør og 
»henrev 1200 Mennesker« (Boesen p. 246). — På sydsiden af midtskibet. — 
Bussæus 1723. Kaas nr. 166.

2) 1588. Hans Wintrack248. Maleri af Kristus for Pilatus med randskrift: 
»Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten« etc. Over dette maleri et 
brystbillede med underskrift: »Hans Wintrack. 1588«, samt hans bomærke. 
Sammesteds som nr. 1 (jfr. †begravelse nr. 9). — Bussæus 1723. Kaas nr. 167.

3) O. 1592. Carsten Jures249. »Ao. 1592 d. 17. Augusti. — Ist der Erbar und 
Mannhafftiger Carsten lures gebohren in der Marck bey Lentze, Ihr. K. M. 
Marsckalle vor einem vestigen(?) Knecht 8 Iahr lang, ehrlich, fleissig und wohl 
gedienet hat«. Maleri af den korsfæstede, ved hvis fod afdøde knæler. Øverst 
Jesumonogram over »Allein bey Christo die ewige Freude«. — Bussæus 1723. 
Boesen p. 144. Schaldemose p. 35 note. Kaas nr. 160 (her opfattet som marskalk 
og dødsdatoen angivet til 4. aug. 1591).

4) 1598. Hans Møller, »Königl. Majst. Mundkoch etc., das übrige ist nicht zu 
lesen.« Epitafiet beskrives af Bussæus som gammelt, og bogstaverne var for 
største delen faldet af. Maleri af Gudfader(?) med verdenskuglen og »Gott ist 
mein Trost« etc., »Ich bin die Auferstehung ... Joh. 2«, »Psal. 1. Der Herr 
kennet den Weg der Gerechten« etc. Endvidere var der, over personalia-ind- 
skriften et maleri af den korsfæstede (ved hvis fod der formentlig har været et 
maleri af den knælende afdøde?). Ifølge kirkeregnskabsbogen16 lod Hans 
Møller van Hadersløff, kgl. Maj. mundkok begrave et af sine børn 21. febr. 
1593. På nordvæggen mod fratergården. — Bussæus 1723. Kaas nr. 164.

5) Før 1604. Geert de Herckel250 (Harckel), [begr. 14. juni 1598]16. »Ao 1604 
d. 2. May Starff de togendsame Frauwe Anna S. Gerdt de Herckels Widuwe 
andermahls Johan Hillings Hausfraue«. »Die Taffel hat Anna de Hackels(!) 
ihren seligen Man Geert di Harckel zu Ehren ... machen lassen.« Maleri: »die 
Personen ... so alhier begraben sind«. Øverst citat fra Salme 3: »Die Furcht 
des Herren« etc. Desuden et firedelt våben (?) samt et lodret delt skjold med
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tre halvmåner i første, et bomærke i andet felt. I koret. — Bussæus 1723. 
Kaas nr. 162.

6) O. 1604. »Her ligger begraven erlig og velbiurdige Jomfru Katrine Matz- 
daatter, Matz Torbensens Daatter til Kesleholm og døde her i Byen Ao 1604 
d. 28. Sept. Gud forlene« etc. Malerier: 1) Opstandelsen, med indskrift Joh. 3, 
»Saa elsckte Gud verden« etc., 2) Kristus på korset, hvorunder Døden og den 
hellige jomfru var afmalet, 3) 16 anevåben langs randen. I koret. — Bussæus 
1723. Kaas nr. 163.

7) O. 1616. Peder Pedersen, kgl. Maj. foder marskalk, skudt af en uven uden 
for Helsingør 20. marts 1616 (jfr. gravsten nr. 18). Ifølge Bussæus 1723162 hørte 
til begravelsen både sten og epitaf; i det sidste var der et maleri af Kristi kors
fæstelse og opstandelse. Formentlig i søndre sideskib ved begravelsen.

8) Efter 1624. Caspar Fincke, to hustruer og børn. »Dieses Epitaphivm 
habe ich mir meinen beiden Havsfraven vnd Kindern zv . . . Gedächtnis 
machen lassen Meine erste selige Havsfrav Sophia Berends Tochter mit der 
habe ich gezevget 5 Söhne vnd 3 Dochter, ist im Herren entschlaffen Anno 
1624 d. 2. December ihres Alters 29 Jahr. Mit meiner andern Havs Fraven 
Marren Anders Dochter habe ich gezevget 2 Söhne, ist gestorben □. Gott ver- 
leyhe vns etc. Caspar Fincke von Schazler Kön. May. Hammer Schmit vnd 
Klein-Schmidt.« Opbyggeligt vers. Epitafiet, der ifølge Bussæus var af kobber, 
men ifølge Kaas af jernblik (formodentlig har det været en forkobret jernblik
plade), beskrives af Kaas: »I Midten et Maleri forestillende Christi Opstandelse; 
derunder et Billede af en Mand med sine 2 Hustruer samt 5 Sønner og 4 Døtre. 
Saavel over som under disse Billeder fandtes en Tavle.« Verset stod i den øvre, 
gravskriften i den nedre tavle. Måske er det det epitaf, der ses på gengivelsen 
af urtegården (hvor han er begravet) p. 14 i Louise Wright: Vort Ungdomsklo- 
ster. I klostergangen på kirkens nordmur. — Bussæus 1723. Kaas nr. 75.

9) O. 1627. »Cornelivs Moons«, † 14. dec. 1627. »Nob. Bat. navis bellicæ et 
conf. Belgio præfecti« (»kaptajn(?) ell. batterichef(?) på et krigsskib, belgier«). 
Våben: forgyldt stjerne i blåt felt; hjelmtegn: stjerne på forgyldt krone. I nor
dre sideskib. — Bussæus 1723. Kaas nr. 136.

10) O. 1628. Mauritius Wibrand Printz, kgl. dansk skibskaptajn, † 10. marts 
1628, 46 år gammel, og hustru Annicke Cordtsdatter. Gift i 9(?) år. Om epitafiet 
vides kun, at det viste hans våben, lodret delt med en halv sort ørn i gult felt 
og en hjort samt tre agern i blåt felt. Hjelmtegn: tre agern. Sml. †gravsten 
nr. 4. I nordre sideskib. — Bussæus 1723. Kaas nr. 138.

11) O. 1634. »Casper Keseberg, Kön. Mayst. bestalter Capitain auf Cronburg«, 
† 14. maj 1634. Våben med bomærke (X med udadvendte hager) over C K i 
blåt felt; hjelmtegn: stjerne (eller stjerne på hjelm). Sml. gravsten nr. 27, 
p. 477. I nordre sideskib(?). — Bussæus 1723. Kaas nr. 22.



177 S. MARIE KIRKE 465

12) O. 1636. Hans Brüggemann, rotgeter i Helsingør; epitaf af messing. 1636 
kvitterede kirken for 10 dl., der var skænket af mester Hans rotgeters hustru for
medelst det epitaf, hun blev bevilget i kirken at opsætte15. I et 14. september 
1655 dateret skøde nævnes David von der Heydes arvelige begravelse i den 
nørre gang mellem sakristiet og fraterhavedøren med et messingepitaf opsat 
lige over, købt fra ærbar og kunstrig Hans Brüggemann, rotgeter i Helsingør91.

13) O. 1640. Gødert (Godhard) Braem, »toldherre«, fik dette år tilladelse til 
at sætte et epitaf på muren over graven91 (jfr. †gravsten nr. 10, p. 487).

14) O. 1641. »Hier liegt begraben der ehrenveste und mannhafte Peder Lyder 
Wald aus Magdeburg gewesener Fendrich, ist hier ... entschlaffen d. 11. Febr. 
Ao 1641«. Våben: vildmand med kølle på skulder; hjelmtegn: sværdholdende 
hånd mellem vindrueklaser. Lille, oval tavle. I nordre sideskib. — Bussæus 
1723. Kaas nr. 145.

15) O. 1644. »Hier liegt begraben ... Albret Iaek, I. K. M. wolbestalter Skibs 
Capitain«, født i Danzig 1599, † 21. maj 1644. Våben: felt 1 to halvmåner på 
brun bund, felt 2 hånd med sværd på hvis spids en stjerne på gul bund; hjelm
tegn: enhjørning. I søndre sideskib, hvor også hans arvebegravelse var. Sml. 
gravsten nr. 50, p. 484. — Bussæus 1723. Kaas nr. 161.

16) 1645. »Die Hochedle etc. Fr. Anna Maria Pells 1645«. Våben: felt 1 gul 
blomst på blå bund, felt 2 forgyldt kors i hvis midte en lille fugl på gul bund; 
hjelmtegn: et Janusbillede på en pyramide på en forgyldt krone«. Tavle på sort 
fløjlsklæde. I midtskibet på nordre side. — Bussæus 1723. Kaas nr. 168.

17) 1649. »Aarend von der Kula Wapen und seiner frauen Anna Wind«. 
Kula- og Vind-våbner. »Præside Arend von der Kula, cui nobilis Anna Wind 
conjux, ædes hæc glomerata nitet annis MDCXLVIII et MDCXLIX« (»under 
A. v. d. Kulas styre, hans hustru var den ædle A. V., stråler dette hus beriget 
i årene 1648 og 1649«). — 1649 fik Hans Wiedebusch 2 dl. for slotsherrens tavle 
og andre spidser over koret at gøre. Caspar maler betaltes for at male slotsher
rens og hans frues våbner15; jfr. årstallene 1648 og 1649 på sydvæg og jern
dragere p. 333 og S. Olai p. 116. Tavle. »På muren over Frederik III.s stol«. — 
Bussæus 1723.

18) O. 1664. Werner Lund, kgl. Maj. bestalter »Conducteur«, død på Kron
borg 26. nov. 1663 »und in sein Schlafkammer eingesetzet d. 3. Dec. 1664«, 74 
år, 8 måneder. Under indskriften et kranie over to knogler. Våben og hjelm
tegn: grønt træ mellem to fakler; herom gudeligt sprog. I nordre sideskib, »ved 
væggen til fratergården«. — Bussæus 1723. Kaas nr. 139.

19) O. 1670. Arend Simonsen von Deurs. Ifølge skøde dateret 2. nov. 1670 
på Johan von Deurs’ begravelse, måtte arvingerne opsætte et epitaf over deres 
salig fader, liggende i midtgangen ikke langt fra koret91. Sml. gravsten nr. 43.

20) O. 1678. »Anna Hedewig von Rochaw, gebohren von der Goltzen«, indsovet 

30
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25. sept. 1678 i lejren for Helsingborg. Esaj. 43,24. Epitaf af kobber, sat af 
ægtemanden (jfr. gravsten nr. 46, p. 482). I nordre sideskib på pillen. — Bussæus 
1723. Boesen p. 155 (fejlagtig navnegengivelse). Kaas nr. 28.

21) 1700. Mathies Hendrich, konduktør. Tavlen opsattes 1700 over †begra- 
velse, som var i kirken på den søndre side lige for indgangen til kordøren15.

22) O. 1701. »Matthias Heinrichs Kvtsch, I[hro] Kön. May. bestalter Con- 
dvctevr avf der Vestvng Cronenbvrg ist gebohren zu Lävtnitz in der Lavsnitz 
1630 d. 2. Avg., ist seelig gestorben hier in Helsingör 1701 d. 31. Martii seines 
Alters 71. Jahr vnd 8 Monahte.« Opbyggeligt vers. Firkantet tavle i ramme; 
mellem gravskrift og vers Kutsch’s våben: forgyldt krone på batteri, hjelm
tegn: fire udslåede faner på en globus (jfr. †gravsten nr. 12, p. 488). — Bussæus 
1723. Kaas nr. 74.

23) Udateret. »Henrich Adamsen Schybart von Kloster Tolwa ist gebohren 
im Lande Francken«. »Margareta Iohan Pipers von Lierfort ist in Westphalen 
gebohren«. Begge »afmalet«; mellem dem en lilje med tre hvide blomster. Over 
dem en sky, som gyder vand ned over blomsterne og over skyen ses Gudfader 
i en gammel mands skikkelse, ligesom også Guds søn, og mellem dem Hellig
ånden. Citat fra Psal. 43. Lille, rund tavle. I nordre sideskib. — Bussæus 1723. 
Kaas nr. 165.

GRAVSTEN. Ved Storcks store restaurering66 i beg. af 1900’erne blev alle gravsten 
taget op og mange flyttet, bl.a. fjernedes stenene fra midtskibet og lagdes i sideskibene 
eller i koret. Storcks restaureringsplan fra omkring 1893 foreslog, at gulvet optoges og 
begravelserne under det fjernedes. Tilsyneladende var det, hvad der skete. I september 
1906 arbejdedes med transport af gravsten, der brugtes karbolsyre og eddike til desinfek
tion og man støbte betonplader til overdækning af grave. Under arbejdet viste det sig, 
at bjælken som understøttede gravstenene i koret var rådden. Denne bjælke lå hen over 
skillerummene mellem begravelserne, ligesom bjælkerne under murstensgulvet i nordre 
sideskib65.

De talrige begravelser blev åbnet og fyldt op (?), derom fortæller Ellen Storm Petersen: 
»Selve kirkegulvet var dækket af store sandstensplader med inskriptioner. Her hvilede 
de fornemste i munkeordenen [i koret lå de lutheranske præster begravet], og da disse 
grave blev åbnede, lå flere endnu, som de sov og med et prægtigt ornat — men da ilten 
kom til, faldt det sammen til stov. Det var en grufuld stank, disse grave udsendte, men 
da disse arbejder var af stor interesse, kom videnskabsmænd til fra alle egne. Også prins 
Gustav kom en dag ridende for at se derpå. .«. Disse barndomserindringer, som sandsyn
ligvis i noget fordrejet form fortæller om gravene, er ulykkeligvis det eneste skriftlige, 
man har om undersøgelserne. Således er enhver oplysning om størrelse, overdækning og 
muring af begravelserne gået tabt. Forud for Storcks restaurering har flere ændringer 
sikkert været foretaget, f. eks. lagde murmester Ridder Folmer 174483 nyt gulv i kirken 
og sakristiet »og bragte gravstenene i orden«.

De følgende oplysninger om gravsten og begravelser stammer fra den revision af be- 
gravelsesskøder, som fandt sted i 1670—71, samt fra Bussæus’ indskriftsfortegnelse 1723 
og endelig fra begravelseslisten 1776. Ingen plan over begravelserne er bevaret. Kilderne 
er suppleret med oplysninger fra kirkens regnskaber. Mange meget væsentlige personal- 
historiske oplysninger skyldes henvisninger fra Allan Tønnesen. De vigtigste trykte kilder 
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Fig. 153—154. S. Marie kirke. 153. Gravsten nr. 18, over Peder Pedersen, † 1618 (p. 474). 154. Grav
sten nr. 1, over Niels Olsen, † 1498, og hustru Dorthea (p. 468).

er Boesen: Helsingøers Beskrivelse, 1757, Fr. Schaldemose: Beskrivelse over Kjøbstaden 
Helsingør.., 1840, V. Hostrup-Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd, 1906, 
Fr. Kaas: Bidrag til Helsingør Byes Historie, 1909, og Laur. Pedersen: Helsingør i Sund- 
toldstiden, 1926—31.

Ca. 60 bevarede sten findes i S. Marie kirke, heraf har adskillige været anvendt flere 
gange. Ca. 40 forsvundne sten kendes for så vidt, som de har efterladt sig spor i de skrift
lige kilder. Til disse 100 sten har man oplysninger om ca. 25 murede begravelser, som 
omtales i det følgende. Men mange andre begravelser har været gravede og måske støttet 
med tømmer, således at de har kunnet anvendes flere gange. Grænsen mellem murede 
begravelser og jordbegravelser er ofte meget flydende, idet man efter kistens nedsættelse 
i graven kan lade den mure. I begravelseslisten fra 1776, hvor der i alt nævnes 71 begra
velser, er nogle kaldt jordbegravelser, men ifølge andre kilder var de murede.

Ved restaureringen 1900 ff. optoges ca. 30 kisteplader af begravelserne. Største parten 
findes nu i bymuseet i klosteret. En liste over kistepladerne findes aftrykt i Personal- 
historisk Tidsskrift 8. række, IV, p. 266. Hvor kistepladerne har kunnet placeres i for
bindelse med begravelserne er dette sket. De øvrige findes under »løse kisteplader«.

Ligesom ved stolestaderne (p. 413) således også ved begravelserne: nogle har ejet grav
steder både i S. Olai og i S. Marie kirke (Robert Thig251 og Jørgen Buhr). Tilknytning 
til begge kirker var ikke usædvanlig; jfr. den historiske indledning p. 291 f.

30*
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Bevarede gravsten. 1) 0. 1498. Niels Olsen, rådmand. »H[ic] jacet venerabilis 
nicolaus olavi co(n)sul q(vo)ndam huius opidi q(vi) o(biit) ano do(mini) mcd- 
xlviii pr(i)ma die me(n)sis iunii cum uxore sua dorthea ol. . doter obiit ano 
d(o)m(ini) .. d □.« (»her hviler den ædle Niels Olsen, engang rådmand i denne 
by, som døde år 1498 1. juni med sin hustru Dorthea 01.. .datter, som døde 
år ?«). Sidste del af årstallet aldrig udfyldt. Lysgrå, stærkt forvitret kalksten, 251 x 
124 cm; rand- og tværskrift (hustruens) med reliefminuskler. Store hjørne
cirkler med evangelisttegnene i firpas. Yderst ved stenkanten en gotisk bølge
ranke, svarende til den korte bort, som skiller rand- og tværskrift øverst på 
stenen. I midtfeltet et bomærke(?)-skjold indrammet af en »tovsnoet« blomster- 
og grenkrans. Stenen lå indtil 188765 over et større, åbent gravkammer, som 
den for en del dækkede (se begravelse nr. 20). Herefter blev den optaget og 
anbragt ved siden af op mod muren i nordre sideskibs østligste fag, lige ved 
sakristidøren. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 16. Kaas nr. 18.

2) O. 1580—90. Udslidte oprindelige personalia. Gulliggrå kalksten, ca. 228 x 
ca. 139 cm, stærkt slidt. Foroven skriftfelt i kraftigt fliget kartoucheramme. 
Herunder et udslidt, lille våben og derunder atter et lige så stort timeglas 
stående på krydslagte knogler og flankeret af dødningehoveder. Bunden har 
været kraftigt pikhugget. Ophøjet rammeliste med evangelisttegn i hjørne
cirkler. Stenen ligner meget nr. 3. Evangelisttegnene — særlig løven — minder 
ligesom kartouchens detaljer om nr. 7 fra 1592. I koret. — C. A. Jensen: Grav
sten nr. 880. Kaas nr. 8.

3) O. 1582. Villem van . . . (Wylme Kramer). »Anno 1582 de[n] 20 junii is 
Willem van gestorven unde is de erste in dese dutsche karke gewelt.« 
Ifølge kirkens regnskabsbog16 blev »Wylme Kramer« begravet i kirken 21. juni 
1582, uden betaling. Gråblå kalksten, 216x106 cm; randskrift med stærkt ud
slidte reliefminuskler. I det fordybede midtparti øverst et ophøjet, næsten kva
dratisk felt i enkel kartouche, der foroven og forneden har lidt bladværk og 
frugter. Spydagtige flige med maureskehuller; i den nedadvendte af disse hæn
ger et helt udslidt bomærkeskjold. Nederst to kranier over to skriftbånd, der 
hver har haft to linier reliefminuskler. Hjørnecirkler med evangelisttegn. Ste
nen ligner nr. 2 meget. Nu i nordre sideskib. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 878. 
Kaas nr. 34.

4) Efter 1583. Herman Malthansen. Kirkens første lutheranske præst (sml. 
præstemalerier nr. 1, p. 432). Herman Malthansen (Malthani) fra Salzenau i 
Lippe, som var den første tro præst, efter at denne kirke ved kong Frederik 
den andens gavmildhed var blevet skænket til det tyske folk og indviet til høj
hellig gudstjeneste. Nederst: »Hele livet er kun en dag, Han lærte i otte år, 
† 1583, 46 år gammel.« Randskrift: »Enken Anna Hessa indviede dette minde 
om ægteskabelig kærlighed til sin fromme mand og til sig selv år 15...«. Grå 
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Fig. 155—157. S. Marie kirke. 155. Gravsten nr. 7, over Herman Pistorius, † 1592 (p. 470). 156. Grav
sten nr. 39, over Matthias Felhawer, † 1655, og Just Valentin Steman, samt begges hustru, Anna 

Below (p. 480). 157. Gravsten nr. 30, over Thomas Lund, † 1636, og Georg Meiland, † 1651. Stenen 
er lagt af begges hustru Maria Ouwe (p. 478).

kalksten, 208 X 132 cm, indskrift på latin. Øverst i midtpartiet skrifttavle med 
hældende, fordybede versaler, omgivet af ret kraftig, enkel kartouche; forneden 
hænger et bomærkeskjold med timeglas over dødningeben samt fordybet (se
kundært?) bomærke og bogstaverne BE. [?] Nederst en glatkantet tavle med 
indskrift. Bogstaverne har været udfyldt med sort masse. Rammelisten har 
ingen hjørnerelieffer, men hjørnerne afskæres af kvartcirkler. Tidligere i koret, 
nu i søndre sideskib. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 881. Kaas nr. 55.

5) O. 1591. »Dvsse sten kvmpt Folcker Ianzen vnd siner leven frovwe Mar- 
grete erfflich vnd eihgen«. Grå kalksten, 81x59 cm, peripatetisk randskrift 
med grove, fordybede, ofte sammenskrevne versaler. På midten et fordybet 
cirkelfelt med bomærke omgivet af F I S. Stenens øvre halvdel, der er ujævnt 
behugget, muligvis ved fjernelse af en ældre indskrift, afsluttes nedadtil med 
en æselrygbue. Ifølge kirkens regnskab16 blev F. Jansens hustru Margrete be
gravet 28. jan. 1591 uden for kirken. I koret. — Kaas nr. 10.

6) 1592. Lorentz Hepe. »Hir licht begraben der hartz alder libeste mein 
Lorentz Hepe darum mus ich alzeit trurich sein zu dir verlanget mir anno 
1592.« Meget velbevaret sten; den fordybede versalskrift er indrammet af en 
enkel kartouche, der forneden omfatter årstallet og et bomærkeskjold i relief. 
Omkring bomærket tre små muslingeskaller. Nederst på stenen tre cirkler for
bundne ved kassetteagtige streger; i den midterste kranie, i den ene hjørne
cirkel IHS, den anden bortbrudt. I Lazarussalen. — C. A. Jensen: Gravsten 
nr. 882. Kaas nr. 118.
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7) (Fig. 155) O. 1592. Herman Pistorius (sml. præstemalerier nr. 2, p. 432). 
»Herman Pistorius (Becker), højt uddannet ved studier i religion, dyder og 
lærdom, i 11 år en omhyggelig rektor for Haderslev skole, dernæst i 9 år en 
fuldtro præst ved den tyske kirke«, † 16. sept. 1592 »i sin alders 50. år. Ham 
fulgte hans datter Abigael, af fremragende skønhed og begavelse, i den tredie 
uge af det 14. år samt hans udmærket begavede lille søn, Bruno, i den femte 
uge af det 10. år.« Den peripatetiske randskrift: »Dette evige minde satte den 
bedrøvede enke og moder« etc. Blåliggrå kalksten, ca. 235xca. 146 cm; ind
skrift på latin med fordybede versaler. Skrifttavlen omgivet af kartouche, som 
forneden omfatter et tomt, aflangt felt, herover timeglas og dødningehoved 
flankeret af to ovaler, i den heraldisk højre en due(?) på gren, i den venstre et 
fordybet initialbomærke. Nederst i kartouchen er ophængt to tomme skjolde. 
I hjørnerne cirkler med evangelisttegn (sml. nr. 2). 1592 bekostede kirken sal. 
mester Hermans begravelse. Jasper stenhugger fik for at tillægge hans grav 
(med fliser) og for en liden (foreløbig) mærkesten ½ dl., mens Hans snedker fik 
4 dl. for en ligkiste16. Senere blev den egentlige sten lagt på graven »lige foran 
alteret på sydsiden«223. I koret. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 883. Kaas nr. 9.

8) Før 1599. »... den 5 aprilis 1599 ... alters 33 (eller 55) iar«. Den toliniede 
indskrift er med ganske små, svage frakturbogstaver ristet helt forneden på 
rammens yderste kant, men hører formentlig sammen med den oprindelige, nu 
bortslebne gravskrift og den bevarede randskrift, på hollandsk og med kraftige, 
fordybede versaler. Brunrød kalksten, ca. 220x140 cm. Skrifttavlen, med top
og hængestykke, udgør en meget velbevaret dekoration, der er næsten identisk 
med nr. 9, 11 og 15. Randskriften »Of ick slaep of ick waeck« etc. svarer helt 
til randskriften på Willem Hybens sten, nr. 11.

Sekundær indskrift på tysk over den »ehrnveste vnd kunsterfahrne H. Clavs 
Petersen«, skrive- og regnemester »hieselbst«, født i Lübeck 1590, † 29. aug. 
1658, 68 år gammel, og hustru, Anna Jensdatter, født i Hattersleben 1600 
† □. Apoc. 14,13. Tværskrift med fordybede versaler. I hængestykkets oprin
delige våbenskjold: C P S L  (Claus Petersen, Lübeck). På hver side af dette 
skjold er sekundært indfældet to stykker af en lysere rød sten, 12 x 13 cm, med 
to næsten udslidte våbner. Disse kan dog identificeres ved hjælp af det delvis 
bevarede epitaf over Claus Petersen (p. 462). Over det mandlige skjold står 
C P L over det kvindelige A J D. Claus Petersen fik maj 1653 skøde på begra
velse med en ligsten i midtgangen næsten midt i kirken for prædikestolen. 
Han købte begravelsen af Claus Petersen i Nykøbing på Falster. Enken giftede 
sig inden 1667 med Johan Runckel (jfr. *epitaf p. 462), hun fornyede skødet 
april 1672 og marts 1684 fornyede enkemanden det. Gennem hans anden 
hustru, Helene, som efter Runckels død giftede sig med Hans Stuer, blev begra
velsen fornyet 1697. I koret. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 885. Kaas nr. 7. 
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Fig. 158. S. Marie kirke. Gravsten nr. 10, over 
Hans von Antwerpen, † 1600 (p. 472).

Denne sten hører nøje sammen med 
nr. 9, 11, 12, 15. Dekoration og rand
skrifter på hollandsk samt familieforbin
delserne nævnt i de to bevarede pri
mære indskrifter viser dette. Desuden 
har lire af stenene ligget ved siden af 
hinanden i midtgangen mellem femte 
og sjette pille fra øst, d.v.s. under det 
bevarede epitaf nr. 4, p. 458. Familien 
Hyge Lutiens og dernæst Willem Hybens 
var indvandrede hollandske handels- 
mænd, som i slutningen af 1580’erne be
talte meget høje skatter til byen. Om 
disse rige mænd har importeret flere næ
sten ens sten i færdighugget tilstand og 
forsynet med randskrift, eller om de har 
ladet disse forfærdige af hollandske sten
huggere i Helsingør, vides ikke. Men det 
sidste sandsynliggøres muligvis af, at
gravstenene er hugget af forskelligt farvede kalksten.

9) 1599. Hyge Lutiens. »Hvge Lvtiens, geboren in de Kvnder«, † 7. sept. 
1589, 54 år gammel. ». .mit sine leve dogtsame hvsfrow Trine Iacops dochter« 
født i Ackerslot, † 5. nov. 1597, 59 år gammel, samt deres tre døtre »frovken, 
[Dyfken] vnd afken hvges dochters mit noch ere twelf dochters kinder sint in 
got entslapen anno 1592. Got geve« etc. Bomærke flankeret af H L. Den peri- 
patetiske randskrift: »Ich weit dat min erloser lef« etc. (som nr. 15). Lysgrå 
kalksten, 199x121 cm, den tyske tværskrift og den hollandske randskrift med 
spinkle, fordybede versaler. Kvadratisk skriftfelt med top- og hængestykke, 
det første flankeret af to kranier og med et korslam i cirkelfelt. I hængestykkets 
cirkelfelt skjold med bomærke og bogstaverne W H (Willem Hybens). Til 
siderne timeglas og korslagte knogler. I rammen hjørnecirkler med evangelist
tegn. Om sammenhæng med andre sten, se nr. 8.

Ifølge kirkens regnskab16 betalte Willum Hiubertzen (Hybens) 10 dl. 20 sk. 
3. jan. 1599 for at lægge en sten på sin »hustrumoder sal. Tryne Hiugis grav«. 
Han var gift med Hyge Lutiens’ datter Dyveke (sml. epitaf nr. 4, p. 458 og sten 
nr. 11). Den bevarede sten er således lagt af svigersønnen to år efter Trine Hyges 
død, og Willem Hybens har foruden svigerfamiliens personalia sat sit eget bo
mærke og sine forbogstaver på skjoldet. Årstallet 1599 er vigtigt for hele sten
gruppens datering, da flere af stenene er sekundært anvendt eller udslidte. 
1776 lå stenen på en jordbegravelse i midtgangen mellem femte og sjette pille



472 HELSINGØR 184

fra øst. d.v.s. lige under epitafiet og ved siden af Willem Hybens’ egen jord
begravelse og sten. I koret. — C. A. Jensen: Gravsten nr. 884. Kaas nr. 1.

10) (Fig. 158) 1600. »Hans von Antwerpen« og hustru »Marine Peters von 
Alckmor«, døde henholdsvis den 19. og den 11. marts 1600. Mellem anno og 
1600, Hans’ initialer H V A. Ifølge kirkens regnskaber16 lod Hans von Ant
werpen 13. marts sin hustru jorde i fraterhaven, 21. marts blev Hans v. A. 
»murmester« selv begravet sammesteds. Lille kalksten med reliefversaler. Over 
skrifttavlen to kranier på hver side af et timeglas. Forneden bomærkeskjold 
flankeret af til venstre pensel, vinkel, mejsel (?) og lodbrædt (?); til højre to 
murskeer og en murhammer. Bunden bag de i højt relief hugne redskaber pik
hugget. Hans von Antwerpen, der var Cornelis Floris’ yngre broder252, kom til 
Helsingør 1568. 1577 og 1595 blev han udnævnt til bygmester og tilsynsmand 
på Kronborg. I kæmnerregnskaberne fra Helsingør nævnes han ved navnet 
»Hans von Andorp« 1577—78, samt i 1590’erne.

Den meget velbevarede sten blev fundet i klostergården under Storcks re
staurering. 1909 var den i Lazarussalen, nuværende plads ukendt. — C. A. 
Jensen: Gravsten nr. 886. Kaas nr. 122.

11) (Fig. 161). O. 1600. Willem Hybens og Dyveke Hygensdatter (sml. epitaf 
nr. 4, p. 458). Stærkt slidt tværskrift med personalia. Slutningen »Got geve...... 
frolicke vperstandinge amen anno 1634« har samme bogstavering som på epi
tafiet og på Hyge Lutiens’ sten, nr. 9. Peripatetisk randskrift på hollandsk: 
»Of ick slaep of ick waeck. .« etc. jfr. nr. 8. Nederst på skriftfeltet et bomærke 
flankeret af H L (Hyge Lutiens). Grå kalksten, 201 x138 cm, dekorationen 
svarende til nr. 8. Tværskrift med ret små, randskrift med store, fordybede 
versaler. Rektangulær skrifttavle med top- og hængestykke inden for bred, 
ophøjet ramme, der brydes af hjørnecirkler med evangelisttegn. I topstykkets 
cirkelkartouche lam, forneden til hver side kranie. Hængestykket omslutter et 
skjold med udslidt bomærke og flankeret af W H (Willem Hybens). Til siderne 
forneden timeglas og korslagte knogler.

Formentlig er stenen anskaffet af Willem Hybens selv samtidig med den sten, 
han 1599 lagde over sine svigerforældre; gravenes placering og stenenes store 
overensstemmelse tyder herpå. Men først efter hans død 1628 har enken 1634 
sat personalia på stenen.

Sekundær indskrift på skriftfeltets nederste del: »C. Meyer Anno 1740«. 
Christopher Meyer var kirurg og fik nov. 1713 skøde på jordbegravelsen ved 
femte pille fra øst i midtergangen; herpå lå stenen over Willem Hybens, dvs. 
under Hybens’ epitafium, nr. 4. I søndre sideskib. — Kaas nr. 50.

12) O. 1590—1600. Udslidte personalia. Sortblå kalksten, 194 xca. 109 cm. 
En midttavle med spinkelt kartoucheværk, hvis hængestykke omslutter en 
cirkel med bomærkeskjold. På hver side af hængestykket timeglas og død
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ningehoved. Over skrifttavlen kartouche med ovalfelt, hvori et korslam. 
Hjørnecirkler med evangelisttegn i den ophøjede ramme, der har spor af relief
versaler. Stenen hører til samme gruppe, som nr. 8. I koret. — Kaas nr. 5.

13) (Fig. 167). O. 1600. Oprindelige personalia udslebne. Sortblå kalksten, 
272x143 cm. To ophøjede skrifttavler i arkade med kannelerede, joniske pila- 
stre, hvorover Matthæus’ og Markus’ tegn, de to andre evangelisttegn på 
postamentfremspringene. På en konsol over det store skriftfelt en lille oval 
flankeret af timeglas og kranie. I postamentfeltet to ophængte skjolde og et 
frugtbundt. Den tilhørende udsmykning over arkaden er borthugget.

Sekundær indskrift 1718 med fordybede versaler: »Monumentum hæredita- 
rium familiæ Garbeniorum« (»familien Garbens arvebegravelse«) samt, lige
ledes på latin: I dag mig, i morgen dig. På skjoldene med store skønskrifts- 
bogstaver: B G og M F H for borgmester Baltzer Garben, † 21. dec. 1718, og 
hustru, Margrethe Farenhuusen, † 22. april 1718. — I april 1696 fik B. Garben 
skøde på begravelsen, der 1776 omtales som en jordbegravelse ved femte pille 
fra øst i midtgangen; 170315 betalte han for en ligsten, »som af en kirken hjem
falden, muret grav ved korsdøren var aftagen«. Ved muren i nordre sideskib. 
— C. A. Jensen: Gravsten nr. 879. Kaas nr. 36.

14) (Fig. 168). O. 1600. Skrifttavlen midt på stenen har kartoucheflige med 
pikhugget bund, herover relief med Kristi opstandelse. Forneden kassetteværk 
og to cirkler med våbner. Det mandlige skjold har et omvendt merkurtegn, 
hjelmtegnet dannes af halvcirkel over cirkel, der hviler på udbredte vinger. 
Det kvindelige skjold er to gange tværdelt, 1. to trekløverblade, 2. tre komma- 
lignende figurer, 3. en trekløver; hjelmtegn: kløver over udbredte vinger. Under 
våbencirklerne timeglas og dødningehoved; i kassetteværket en lille tavle 
hvorpå med fordybede versaler: »Cogita mori«(»tænk på, at du skal dø«). I den 
ophøjede rammes hjørner cirkler med evangelisttegn. Randskrift med fordy
bede versaler: »Ich bin der Got Abraham etc.......................Exodi 3«.

Skrifttavlen har sekundær latinsk indskrift med fordybede versaler over 
Stephan Kenckel, kongens råd og værdige direktør for Øresundstolden, † 1732, 
71 år gammel, i sit embedes 35. år. Se begravelse nr. 2. I koret. — Kaas nr. 12.

15) 1603. »Johan Petersen Gosin« (eller Cosin) (Jann P. Kussinn)253, † 5. aug.?, 
og hustru Barbara Henrichsdochter, † 23. aug. 1602, født i Amsterdam. »Gott 
verleene ..«. Tværskriften sluttede med årstallet 1603. Randskriften hollandsk: 
»Ick weth dat min erlöser levft. . Job 19« (som på nr. 9). På skjoldet i den 
nedre kartouche et udslidt bomærke flankeret af J. og C. eller G. Grå kalksten, 
182 x 138 cm; kompositionen svarer til sten nr. 11 og 9. Personalia er suppleret 
efter afskrifter fra 1723 og 1780. Stenen lå 1776 på en jordbegravelse i midt
gangen ved sjette pille fra øst (ved siden af familien Hybens’ begravelser). I 
søndre sideskib. — Kaas nr. 52.
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16) O. 1606. »Desen sten ... en ... aven mester .. pfi .... nhover sin kinder ... 
dochters sin in den heren entslapen anno 1602 vn noch 2 sons sin ock in den 
heren entslape denen anno 1603 den 20 maivs den ande anno 1606 den 2 sep- 
temper.« Gulgrå sten, 157 x86 cm; stærkt slidt tværskrift med fordybede ver
saler. Over indskriften på stenens øvre trediedel et ophøjet felt omgivet af en
kel ramme, hvorover et indristet bomærkeskjold flankeret af I B. Hjørnecirk
ler forneden med rosetter, foroven er i den ene et sammenslynget IHS, den 
anden er udslidt. Vestligst i nordre sideskib. — Kaas nr. 37.

17) O. 1616. »Ollvf Iacobsen Lange 1616«. Brunrød kalksten, 177x111 cm; 
tværskrift foroven på stenen med fordybede versaler; midtpå et indristet bo
mærkeskjold. Kraftigt fordybede randstreger forbinder hjørnecirklernes evan
gelisttegn. 1776 lå stenen på en jordbegravelse i søndre gang ved sjette pille. 
I søndre sideskib. — Kaas nr. 47.

18) (Fig. 154) O. 1618. Peder Pedersen (jfr. †epitaf nr. 7, p. 464). »Her vnder 
ligger begraven erlig oc velact karl salig Peder Pedersson som vaar kong. may. 
fodermarskalck som blef ihielskvdt af sin wven vden for Helsingør den 20 
martii anno 1618 Gvd gifve« etc. Rødliggrå kalksten, 211xl30 cm, personalia 
i toliniet, peripatetisk randskrift med spinkle, fordybede versaler. Midtpartiet 
optages af en stående rustningsklædt mand i højt relief med sværd ved hoften. 
Ved hans højre ben står hjelmen, ved venstre et asymmetrisk skjold med op
rullede ender, hvorpå med fordybede versaler »P P. werllt wie dv willt got is 
mein schillt« samt et bomærke, hvori indgår afdødes initialer. 1723 lå stenen i 
søndre sideskib foran døren ud til »Johannis Kirchhoff« (se p. 296). I søndre 
sideskib op ad østvæggen. Sml. †sten nr. 8 i S. Olai kirke (p. 261) og i S. Nicolai 
i København (p. 568, fig. 71, fra 1628). — Kaas nr. 58.

19) O. 1619. Claus Poulsen. »Hir licht ... captein Clavs Powelsen... ent
slapen...28. mai 1617. Noch liggen hi(r)... 2 dochters Clasken Clavs D. vnde 
Gesken Clavs D. Claske(n) entslapen ao. 1615 vnde Gesken entslapen ao. 1619.« 
Sortblå sten med enkelte hvide årer, 198x110 cm. Skriftfelt med fordybede 
versaler omgivet af kartouche, som foroven omslutter et tomt våbenskjold 
støttet af to putti. Forneden mellem flige med udtungede hængekæder et ud
slidt bomærkeskjold med C P i relief; herunder skelnes A . D (Alhed [Hermans] 
Datter). Randskrift: »Ik weth dat min Verloser levet...«. Hjørnecirkler med 
evangelisttegn som »brystbilleder« over halvcirkulære kartoucher med navnene. 
1776 lå stenen på en jordbegravelse i nordre gang »fra fjerde pille ind til mu
ren«. I søndre sideskib. — Kaas nr. 42.

20) (Fig. 159). 1619. Andreas Møller Tischer »auch Kon. Maiestet Bvchsen 
Meister« og hans arvinger 1619 tilhører denne sten (jfr. Blasius Møllers epitaf, 
nr. 2, p.454). Herunder med mindre skrift, og senere tilføjet »Hir ligt begraben 
Baltzer Blasivs Mollers Sohn«. Lysgrå kalksten, 258x153 cm; den ophøjede 
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Fig. 159—161. S. Marie kirke. 159. Gravsten nr. 20, 1619, over Andreas Møller Tischer (p. 474). 
160. Gravsten nr. 25, 1629, over Paul Thisen og hustru Katharina Pedersdatter, samt over Wolff 
Geissler (p. 476). 161. Gravsten nr. 11, over Willem Hybens og Dyveke Hygensdatter, sekundær 

indskrift 1740 over C. Meyer (p. 472).

skrifttavle forneden med tysk indskrift i kraftige, fordybede versaler og hjørne
rosetterne er det eneste, der er tilbage af gravstenens oprindelige overside; 
resten fjernedes, da den egentlige gravskrift med spinkle versaler blev hugget 
formentlig 1637. »Vnter diesen stein liegen begraben .. . Andreas Møller welcher 
i K. M. Diensten wie vnten zu sehen (refererer til den ophøjede skrifttavle) in 
35 Jahren trew verwaltet, ist gestorben . .. 1629 den 20 Maii seines Alters 77 
Jahr, im gleichen seine. .. Fraw. . .Elsebe Bvshmans ist gestorben im Jahre 
1628 den 13 Janvarii ihres Alters 85 Jahr — zu dem avch rvhet in diesem 
slafkammer.. . Jvngfraw Vrsvla Blasii Møllers Tochter ist gestorben anno
1637 den 26 Avgvsti ihres Alters 18 Jahr Got verleihe Ihnen. . .«. Randskrift: 
Ich weis das mein Erlöser. . .«. Stenen lå 1671 ved siden af Lorentz Petersens 
begravelse (nr. 26, p. 497) ved nederste pille i nordre gang, muligvis stadig på 
oprindelig plads. — Kaas nr. 33.

21) O. 1622. Engel Barchmans, † 10. dec. 1622. Hun var 1611 blevet gift 
med Hans Barchmann, snedker på Frederiksborg. Brunligrød sten, 198xca. 
115 cm, tværskrift på tysk med versaler på stenens nedre halvdel samt religiøs 
randskrift. Hjørnecirkler med evangelisttegn. — På stenens øvre halvdel en 
sekundær indskrift med ubehjælpsomme versaler: »Diser Stein und Begreffnes 
høret M. Mogens Mogensen Maurmeistr († 1706) unt sein libe Frau Chirstina 
Tors Doghter«. . . († 1712). Mogens Mogensen var klokker ved S. Marie kirke. 
Se begravelse nr. 14, p. 492. I søndre sideskib. — Kaas nr. 54.

22) O. 1623. Foroven: ...»fraw Emmicge lans dochter geslape(n) ... 19
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may anno 1623. Goedt voerlibe ehr« etc. Forneden: »Diese sten komt Ian lansen 
Hoedtmacker wnd seinen erben tho« (sml. lysekrone 1634, nr. 2, p. 448). Mørk, 
brunligrød kalksten, 172xca. 81 cm, med spinkel, fordybet versaltværskrift. 
Mellem den øvre og nedre indskrift et indristet bomærkeskjold, hvis mærke 
flankeres af initialerne I I. Hjørnecirkler med evangelisttegn, Matthæusenglen 
delvis fornyet. 1776 lå stenen på en jordbegravelse i nordre gang ved tredie 
pille ind til muren. I koret. — Kaas nr. 11.

23) 1628. Grå kalksten, 47x29 cm. Over årstallet 1628 et indristet skjold med 
bomærke og I L. I Lazarussalen. — Kaas nr. 119.

24) O. 1628. Ipo Watsis Fries, † 28. febr. 1628, 65 år gammel. »Een goet op- 
recht gemoet ghedienstich voor de vromen der armen trovwe vrient heeft [hier] 
syn rvs[t] becomen« (»et godt oprigtigt sind passer til de fromme, de fattiges 
trofaste ven har her fået sin hvile«.) Brunligrød kalksten, 169x109 cm. Ind
skrift på hollandsk med fordybede versaler, i rammen gravskriften, foroven i 
midtfeltet rosende vers; herunder to indristede våben, det mandlige er udvisket, 
kun J W F omkring det bevaret, det kvindelige er kvadratisk, hjørnestillet 
med lodret diagonallinie. — Forneden sekundær indskrift: »Diese begrebnvs 
gehøret Willem Farenhvsen vndt seine kinder 1697«. Stenen blev 1769 flyttet 
til general og kommandant Johann Georg v. Moltkes begravelse i koret. Se 
begravelse nr. 1, p. 489. I nordre sideskib. — Kaas nr. 20.

25) (Fig. 160). 1629. Poul Thisen, hustru Katharina Pedersdatter og Wolff 
Geissler. »Hir vnder ligt . . . seliger Pavl Thisen von Alschlo avs Holstein. .. 
entschlafen den 6.iuny anno 1625 ... 76 iahr, avch ligt alhir .. .fraw Katharina 
Pedersdochter □. Job. 19. »Ich weis« etc. Randskriften: »Der erbar ehrn vnd 
mannhafte Wolff Geiseller von Mansfeldtt« □. Grå kalksten, 180xca. 123 cm, 
med fordybede versaler. Midtpartiet — inden for rammen med Wolff Geisslers 
ufuldendte gravskrift — optages foroven af den religiøse indskrift forneden af 
ægteparrets data. Geisslers forhold til de to fremgår ikke af indskrifterne, men 
han er muligvis fru Katharinas anden mand, der sammen med hende har 
lagt stenen fire år efter den første ægtefælles død. Dette synes at fremgå af de 
tre våbner midt på stenen, mærkelig forskelligt udformede. Våbnet til venstre 
er blot en oval omgivet af bruskværk, mærket udslidt, men gengivet hos 
Bussæus 1723 som det bomærke, Poul Thisen har brugt på segl fra 1600—10254. 
Våbnet ved siden af henviser til Wolff Geissler255; mærket er en struds, hjelm
tegnet »talende«: en ulv med en geissel (d.e. svøbe). Det nederste kartouche- 
skjold, hvis mærke er duen med oliegren, må da tilhøre Katharina. Det flan
keres af årstalscifrene 16 — 29. Stenen lå 1776 på en jordbegravelse i nordre 
gang sammen med Casper Kesebergs sten (nr. 27). — Kaas nr. 26.

26) O. 1632. Henninck Brackman, kgl. maj. »Tornblaser«, † 29 dec. 1632. 
»Disen Sten heft Katha[rina]...................Dochter be. .« Grå kalksten, nu i brudstyk
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ker; nedre del mangler. Tværskrift og religiøs randskrift, Psalm. 17, versaler 
på tysk. Evangelisttegn i hjørnecirklerne. Under indskriften et initialbomærke- 
skjold med H B M. 1723 lå stenen ved siden af døren til fratergården. I Lazarus
salen. — Kaas nr. 65.

27) (Fig. 162). O. 1634. »Der Ehrenfeste vnd Mannhafte Casper Keseberg 
Kong. May. wolbetrawter Capitein avf Cronebvrg ist G(estorben) sælig im 
Herrn entschlaffen den 14 maii anno 1634. D. G. G.«. Peripatetisk randskrift: 
»Psal. XC. Herr lehre vns bedenc(ken). .« Mørkegrå kalksten, 231 x132 cm; 
tværskrift med hældende, fordybede versaler, de øvrige indskrifter med almin
delige versaler. Et usædvanlig kraftigt relief fylder det meste af stenen. I en 
oval ramme, flankeret af to kvindelige, vingede hermer og kronet af dødssym
boler, ses en allegori på rammens devise: »Gloria immortalis labore parta« 
(»udødelig berømmelse fødes af arbejde«). En slange bider sig selv i halen og 
samtidig over skaftet af en spade. Vandret om slangecirklen en laurbærkrans. 
Spaden balancerer på en kugle, som hviler på et postament mellem græs og 
blomster. Spaden er arbejdet, slangeringen256 symbol på udødelighed og laur
bærkransen på æren, kuglen det flygtige liv. Under gravskriften et våben med 
bomærke og C K i relief, hjelmtegnet en ottetakket stjerne (på †epitaf nr. 11, 
p.464 er bomærket angivet uden tværstreg). Inden for den ophøjede ramme
liste relieffer af evangelisterne, som sidder ved små borde. Stenens dekoration 
og symbolik er usædvanlig i Danmark.

1776 lå stenen sammen med Wolf Geisslers sten (nr. 25) i nordre gang. Nu 
opsat på nordre sideskibs nordvæg i næstøstligste fag. — Kaas nr. 22.

28) O. 1636. Den ære- og dyderige frue, Dynhnum Gyelies Dochter, † 16. juli 
1636. Under gravskriften et indristet skjold med bomærke omgivet af S A B; 
det er identisk med et bomærke på en korgitterbaluster i S. Olai (p. 161) fra 
1652: Sivert Alberts Backer, gift med Kirsten Peders Datter. Var Dynhnum 
Gyelies hans første hustru? Grå kalksten, 182 x 126 cm, tysk indskrift med for
dybede versaler, gravskriften i tværlinier; religiøs, versificeret, peripatetisk 
indskrift langs randen: »Weher Godt firtravwet, der hatt wol gebavwet. .«. I 
hjørnecirklerne evangelisttegn.

Sekundær tværskrift på stenens nedre halvdel: »Denne steen oc sted tilkom
mer B(orgmester) Martino Ouwen oc hans arfuinger anno 1666.« Se begravelse 
nr. 21, p. 495257. I nordre sideskib. — Kaas nr. 30.

O. 1637. Ursula, Blasius Møllers datter, se nr. 20.

29) 1640’erne. Oprindelige personalia udslebne, erstattet af sekundære. Grå 
kalksten, ca. 223 x 160 cm, opbyggelig randskrift med snørklet fraktur. Tre 
tavler, den øvre liggende, de to nedre sidestillede, svarende til nr. 30. For
oven en oval kartouche med våben: due (?) på et af to lister tværdelt skjold; 
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hjelmtegn: lille fugl. På begge sider af skjoldkartouchen hænger sammen- 
bundne knogler og trompeter over vinget timeglas og kranie med aks. Ramme
listen afbrydes af hjørnecirkler med evangelisttegn.

Sekundær indskrift, o. 1684, på latin, med fordybede versaler. Indskriften er 
fortløbende og begynder på den vandrette tavle. Doctor Friderik Hammerik, 
»Holmens læge, født i Altenb(urg) Misn. (d.e. Meissen) 1628 og død i Køben
havn 1683. Begravet her med sin lille søn, Joh(annes) Barthol(omæus) 1684. 
Han venter den salige opstandelse prisende den udmærkede pligtopfyldelse, 
som hans meget bedrøvede enke, Margareta Felhafer (hun † 1729) af kærlighed 
ofrede på dette hvilested; her skal hun selv med sine to sønner følge ham, når 
skæbnen vil. Den skæbne, som også vil vise dig (læser) vejen...« etc. Stenen 
lå på en begravelse (se nr. 8) i midtgangen. I koret. — Kaas nr. 3.

30) (Fig. 157). Mellem 1636 og 1651. Thomas Lund, † 1636, hans efterfølger 
i embede og ægteskab, Georg Meiland, † 1651, og begges hustru Maria Ouwen, 
† 1667. Den øverste, horisontale skrifttavle har en latinsk indskrift med for
dybede versaler over magister Thomas Lund fra Flensborg i Holsten, som i 12 
år var præst på Kronborg og i den tyske kirke i Helsingør »med største troskab 
og med sit livs levende eksempel; ved sin prædiken var han ikke uden ud
mærket udbytte«. Død af pest 31. aug. 1636, 53 år 3 måneder og 5 dage gammel 
(jfr. præstemaleri nr. 4, p. 434). Herunder til venstre, ligeledes på latin: »Den 
ærværdige magister Georg Meiland, en mand oprigtig mod sin næste, velgø
rende mod fattige og berømt for sine beundringsværdige prædikener, udåndede 
sin fromme sjæl den 18. marts 1651, 46 år gammel, efter at han med største 
nidkærhed havde besørget embedet som præst på Kronborg og i denne tyske 
kirke i 14 år« (jfr. præstemaleri nr. 5, p. 434). På den højre skrifttavle: »Hier- 
unter zwischen ihren zweyen Ehemännern liegt begraben die hoch ehren 
tugendsahme Matrone Maria Ouwen gebohren zu Flensburg A. 1593 und nach 
deme sie mit ihrem ersten Eheherren 20 Jahre eine mit 7 Kindern gesegnete 
Ehe gehabt auch mit ihrem letzten Eheherrn aufs 14 Jahr und im Witwen 
Stande aufs 17 Jahr christlich gelebet, hat Sie Got ihre Seele und dieser Stelle 
ihren Körper zur Ruhe übergegeben im 74 Jahr ihres Alters und erwartet eine 
frøliche Auferstehung zum ewigen Leben. 1667« [† 25. juni 1667]. Latinsk rand
skrift (to disticha): »Når den døende verdens sidste høst indtræffer, gid For
synet da endelig en gang må anbringe de legemer, som det har forenet under 
denne ligsten, i den himmelske bolig, for at de i al evighed kan synge taknem
melige sange.« Mørkegrå kalksten, 220xca. 149 cm. Den øverste skrifttavles 
og randskriftens fordybede versaler synes samtidige, mens de to nederste tav
lers indskrifter viser to andre skrifttyper. Stenen må derfor være udført på et 
tidspunkt i andet ægteskab, formentlig i slutningen af 40’rne (jfr. evangelist
tegnenes lighed med Hans Pipers (nr. 33) fra o. 1643). Over de med enkle ram- 
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Fig. 162—164. S. Marie kirke. 162. Gravsten nr. 27, over Casper Keseberg, † 1634 (p. 477). 163. Grav
sten nr. 32, over Carl von Krakau, † 1646 (p. 479). 164. Gravsten nr. 36, over Seger Albersen og hu

struerne Else Berrens, † 1646, og Liesebet Jaspersdatter (p. 480).

mer sammenbyggede tre skriftfelter er der en kraftig kartouche med tre våben
skjolde. Det heraldisk højre er tværdelt: 1. felt med arm omslynget af slange, 
2. felt med murske(?) mellem blomster. I skjoldkartouchen indristet M T L 
(Thomas Lund). Midtskjoldet: et korslam (enkens), det venstre: arm fra sky og 
tre stjerner (Meilands). I hjørnecirklerne evangelisttegn. Stenen ligner meget 
nr. 29; sikkert på oprindelig plads midt for alteret. — Kaas nr. 6.

31) O. 1641. Herman Clausen Becker, † [28. aug.] 1641. Grå kalksten, 200x 
104 cm; tværskrift med versaler, på tysk, delvis ødelagt ved afsprængninger. 
Under indskriften to skjolde: 1) Bomærke med H K(?)B, 2) Jesumonogram 
omgivet af R. H. D. Stenen lå 1670 på en begravelse i sydsiden i gangen mellem 
mandsstolene mod den 4. pille fra fonten at regne, ved siden af Cornelis Frists 
begravelse91. I søndre sideskib. — Kaas nr. 53.

32) (Fig. 163). O. 1642. Carl von Krakau. »Sepulcrum hoc est nobilissimi do
mini Caroli a Crackaw residentis ordinarii dn ordi.o vine unitar belg et eiusdem 
hæredum. . .« (»dette er en begravelse for den ædle C. af K. almindelig resident 
(kommissær), medlem(?) af unitarernes samfund i Belgien og hans arvin
ger...«); her begravedes »den ædle søster til nævnte herres hustru« Aletha 
Hermans (Aletha Hermanni) fra Ens 6. september 1642. — Ifølge en optegnelse 
fra 1780 blev »Ao 1646 d. 28. aug. Catalina(?) von Krackav Hollandischer 
Resident beerdiget«91. — Grå kalksten, 218x183 cm; indskrift med spinkle, 
fordybede versaler i aflangt kartouchefelt forneden på stenen, midtpå våben 
(horn(?) over treblad). Hjørnecirkler med rosetter. Se begravelse nr. 16, p.494. 
I søndre sideskib. — Kaas nr. 38.

33) O. 1643. Hans Piper, visitør, og hustru Karen Gregers datter. Grå kalk
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sten, 190 x 136 cm, personalia i tværskrift med fordybede versaler, næsten helt 
udslidte. Under tværskriften sammenskrevet HP og K G D. Randskriften: 
»Der som wi leffer leffe wi i Herren. . . Rom. 14«. Hjørnecirkler med evangelisttegn. 
Ifølge afskrift fra 1780: » . . .  Hans Piper, K. M. Visiterer vdi Øresvnd, Ind- 
woner vdi Helsingøer, som doede d. 27. Jvlii 1654. Hervnder ligger ogsaa be
graven hs. Hvstrv ærlig oc gdfr. Qvinde Karen Gregers Daatter, som døde d. 
1. October 1643. Gud give dennem .. .«91. 1643 købte Hans Piper en jordbe
gravelse i midtgangen straks for den indre dør (d.v. s. vindfanget) sandsynligvis 
ved hans første hustrus død samme år258. I nordre sideskib. — Kaas nr. 21.

34) 1644. Harmen Timessen. Mindre fragmenter bevaret med bomærkeskjold 
flankeret af H T. Ifølge Bussæus 1723 stod der på den hvide sten: »Hier under 
liegt begraben der ehrbahre und wolgeachte Mann S. Harmen Timessen welche 
starb d. 10 Decemb. 1644. Gott verleihe« etc. Foruden Harmen Timessens eget 
bomærke fandtes også hans hustrus omgivet af bogstaverne K H T S og for
neden datoen 10. dec. 1644. 1723 lå stenen foran barnestolen i nordre sideskib. 
I Lazarussalen. — Kaas nr. 68.

35) O. 1645. »Cornelis Siversøn Rostad af [N]orge som bode i Amsterdam oc 
her vdi Helsingør hensof i Herren den 8. iuni anno 1645 i hans alders aar 36. 
Thi hafver hans kierre hvstrv Maricken Thomas Datter ladet denne sten herpaa 
lege. Gvd giffve.. .«. Nederst med mindre skrift et vers på hollandsk: »Laet 
lopen vie der lopen lust ich legen slaep hier in de rust al ander dise aerde neer 
alst got belieft soo reis ich weer«. Randskrift: »Salige ere de som døe i Herren 
thi de hvile af deris arbeide«. Brunligrød kalksten, 200 x 108 cm, med fordybede 
versaler. I hjørnerne cirkler med kraftige relieffer af evangelisttegnene; løven 
og oksen står på bagbenene, og alle bærer bøger. 1723 lå stenen i midtgangen 
»lige foran koret«259. I nordre sideskib. — Kaas nr. 31.

36) (Fig. 164). Efter 1646. Seger Albersen, borger »in Helsinior«, født i Emden, 
† □ og hans to hustruer, Else Berrens, † 25 okt. 1646, 67 år gammel, og »Lie- 
sebet Jaspersdatter«, † □. Grå kalksten, 204x149 cm. Tværskrift og ramme
indskrift, Job. 19. (»ich weis, das« etc.), med fordybede versaler. Over grav
skriften liggende putto med timeglas og kranie, flankeret af to små volutter 
med profilmasker; forneden to våbenskjolde omgivet af laurbærkrans og flan
keret af to englehoveder med bruskværk. Mandsskjoldet er lodret delt, felt 1 
blankt, felt 2 med en halv ørn, herover S A. Kvindeskjoldet har Jesumonogram 
og foroven E B (Else Berrens), forneden LID (Liesebet Jaspersdatter). I 
hjørnecirklerne evangelisttegn, Matthæusengelen er mod sædvane fremstillet 
som et nøgent, stående englebarn med krukke (blækhus?). I søndre sideskib. 
Se begravelse nr. 10. — Kaas nr. 45.

1651. Georg Meiland, sognepræst, se nr. 30.
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37) Før 1652(?). »Adtzer Nielsen, Kiesten Lavritz Datter« [1. hustru?]. Brun
ligrød kalksten, 181x129 cm; forneden to indristede, symmetriske skjolde, i 
det mandlige et bomærke hvorover AN, i det kvindelige Jesumonogram hvor
under K L D. Under skjoldene står navnene med fordybede, spinkle versaler. 
Adzer Nielsen og Barabar [!] Erichsdaater [2. hustru?] har deres navne og bo
mærke på korgitterbaluster fra 1652 i S. Olai kirke (p. 159). 1654 blev brygger 
Adzer Nielsen optaget i ligbærerlavet. 1776 lå stenen i nordre gang på en jord
begravelse, tilhørende »kamerer« J. W. Eberhard, † 1744. Nu i nordre sideskib. 
— Kaas nr. 29.

38) 1656. [Lorentz Petersen, bager, lavsoldermand og rådmand]. Blåliggrå 
kalksten, 213x126 cm. Personalia består kun af et bomærkeskjold med ind
ristet sammenskrevet LPS, herom L P B og forneden T A D, nederst 1656; 
over bomærkeskjoldet en kringle. Beligiøs randskrift på hollandsk, Job 19. 
Til stenens identificering tjener, at en Lorentz Petersen, bager, 1649 fik skøde 
på en begravelse (nr. 26) i nordre sideskib mellem den nederste pille og nord
muren; han lagde en sten herpå. I søndre sideskib. — Kaas nr. 49 og 146.

39) (Fig. 156). Efter 1656. Matthias Velhawer, magister, præst ved Kron
borg og Helsingørs tyske kirke, † 1655, 44 år gammel. »På en behagelig hvile 
og en ærefuld opstandelse håber hans efterfølger i embedet, Just Valentin 
Steman, begges hustru Anna Below (de blev gift 1656) samt de kære børn, som 
de har nedlagt nær alteret ved foden af denne sten«. Grå kalksten, 200 x 135 
cm; tværskrift på latin, fordybede versaler i oval med laurbærbladramme. I de 
øvre hjørner to engle med palmegrene og krone på hvis inderside: »Apoc. II 
corona vitæ« (»livets krone«), i de nedre hjørner to nøgne putti, der med den 
ene arm støtter sig til kranie og timeglas, om den anden har de en lille laurbær
bladkrans. I koret. Jfr. præstemalerier nr. 6, p. 435 og begravelse nr. 5, p. 489.
— Kaas nr. 14.

1658. Claus Petersen, skrive- og regnemester, se nr. 8.

40) O. 1659. »Gustavus Olvfsen Grasman, ihrer kønigl. Mayt: zu Schweden 
wolbestalter condvctor«, † 21. nov. 1659 »im Lager vor Kopenhagen«, 23 år 
gammel. Brunligrød kalksten, 119xca. 77 cm; tværskrift med fordybede ver
saler på tysk på stenens øvre halvdel. Lå 1776 ved siden af nr. 41 på begravelse 
nr. 23, p. 496. I nordre sideskib. — Kaas nr. 25.

41) O. 1659. Terkel Erichsøn Brastrop, ungkarl, født i »Store Munchehuus 
udi Skaane«; hans fader Erich Terkildson, Kgl. Maj. Ridefoged på Malmøhus, 
hans moder Marta Hans Datter, »och døde den s. karl den 26. martii 1659 hans 
alder 23 aar ringer 6 dage Gud gifue« etc. »och hører denne begrafuelse nest 
predickestolen hans sande arfuinger til«. Grå kalksten, 154x110 cm; tværskrift 
med fordybede versaler. Forneden et indristet skjold med sammenskrevet 

31
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TES. Se begravelse nr. 23, p. 496. I nordre sideskib på oprindelig plads. — 
Kaas nr. 27.

1666. Martin Ouwe, borgmester, se nr. 28 og begravelse nr. 21.

42) 1667. Isbrandt von Holten, toldskriver († 21. nov. 1685) og hans anden 
hustru, Margrethe Rohden, † 4. juli 1667. Blåliggrå kalksten, 191x121 cm, 
uden gravskrift. På midten forsænket, liggende oval med laurbærkrans (jfr. nr. 
44); heri to reliefvåbner, hans med tre, to, eet kryds, hjelmtegn: bøjet dyreben 
med klov, og heromkring I V H, fruens med trestænglet blomst; vesselhorn 
flankeret af MR; forneden 1667. Langs stenens rand indadvendte tunger. 
Isbrandt von Holten lagde en sten på hustruens grav 166715. Se begravelse nr. 
9, p. 491. I koret. — Kaas nr. 2.

43) 1669. »Arent Simonsen von Devrs van Haarlem en de Erven. Ao. 
1669«. Rødlig, året kalksten, 194x139 cm, med fordybet versaltværskrift. 
Sml. †epitaf nr. 19, p. 465, og begravelse nr. 7, p.490. I koret. — Kaas nr. 4.

44) (Fig. 165) 1670. »Willem Farenh[usen] M[arg]rete Ennes«. Midt på stenen 
liggende oval laurbærbladkrans omkring to våbner under skriftbånd med nav
nene; forneden: 1670. Våbnerne udviskede, hans muligvis et bomærke, hjelm
tegn: tre roser. Hendes et bomærke(?), hjelmtegn: en pil. Randskrift med Job 
19,25. I hjørnerne, inden for randskriften, fire forsænkede drueklaser. Brun
ligrød kalksten, 167x110 cm; tysk indskrift med fordybede versaler. Sml. 
gravsten nr. 24, p. 476. I nordre sideskib. — Kaas nr. 32.

45) O. 1678. Anna Catharina Heslinga, gift med kaptajn Haye Heslinga, 
datter af borgmester Martin Bahr i Glückstadt, født sammesteds 10. sept. 1644, 
død i Helsingør 17. aug. 1678, 33 år og 11 måneder gammel. 2. Tim. 4,27-8. Grå- 
blå kalksten, 190x118 cm, glat med lang, fordybet versaltværskrift på tysk. 
1776 lå stenen på en jordbegravelse i midtgangen ved sjette pille. I søndre side
skib. — Kaas nr. 41.

46) O. 1678. Anna Hedewig von Rochaw. Grå kalksten, 193 X 114 cm, meget 
slidt; kun et stort, forsænket våbenrelief midt på stenen nogenlunde bevaret. 
To krigsknægte med spyd er skjoldholdere. Det nu udslidte våben havde et 
omvendt V i lyseblåt felt, hjelmtegnet beskrives som en forgyldt krone 
hvorpå en jomfru i rød kjole med tre forgyldte »spindeln«(?) på det udslagne 
hår. Indskriften bevaret hos Bussæus 1723: Fru Anna Hedewig von Rochaw, 
født von der Goltzen, † 25. sept. 1678 »im Lager vor Helsingborg«. Titus 3,5 og 
Salme 31,6. »Dieses setzt auf betrübten Hertzen der Selgen Frauen hinter- 
lassener Ehe-Herr«. Stenen lå på den begravelse, som enkemanden, oberstløjt
nant Rochaw, nov. 1678 købte for 51 dl. i nordre sideskib »ved fraterhavens 
dør med en ligsten på«15. I nordre sideskib. Se †epitaf nr. 20, p. 465. — Kaas 
nr. 28.
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Fig. 165—167. S. Marie kirke. 165. Gravsten nr. 44, 1670. Over Willem Farenhusen og Grete Ennes 
(p. 482). 166. Gravsten nr. 48, 1692. Over Fleinrich Schnellpfeill (p. 483). 167. Gravsten nr. 13, ud

slidte personalia på stenen fra o. 1600, sekundær indskrift 1718 over familien Garben (p. 473).

O. 1684. Fr. Hammerik, dr. med., se nr. 29.

47) O. 1686. »Monumentum haered[itarium] familiæ Guntherianae« (»fami
lien Günters arvegravsted«) »Mortem ut numquam timeas semper cogita« (»tænk 
altid på døden, at du aldrig skal frygte den«). Grå sandsten, 228x138 cm, 
stærk slidt med fordybede versaler i skriftfeltet og på rundbuen, der bæres af 
glatte, toskanske pilastre. I buehjørnerne ovaler, en svævende basunengel 
under bueslaget, herunder igen det cirkulære, kraftigt ophøjede skriftfelt i laur
bærkrans. Mellem postamentfremspringene en kartouche uden skriftspor. Ste
nen lå 1686 på den af direktor for Øresundstolden, Andreas Günther, købte be
gravelse (se nr. 6, p. 490). I søndre sideskib. — Kaas nr. 57.

48) (Fig. 166) 1692. »Ruh und Schlaff Kammer vor Heinrich Schnell Pfeill 
und seine Erben 1692«. Rod kalksten, 219x163 cm; tværskrift med snørklede 
skrivebogstaver. En stor, oval skrifttavle, omgivet af en laurbærkrans (sml. 
nr. 50), udfylder stenen inden for den ophøjede ramme med evangelisttegn 
(som nr. 49) i hjørnecirklerne. Stenens dekoration er forskudt mod heraldisk 
venstre side. 1683 fik H. Schnellpfeil skøde på begravelsen (se nr. 12, p. 492) 
i midtgangen. I sondre sideskib. — Kaas nr. 43.

49) 1693. Bendix Hansen, købmand, lod 1693 »ein Ruhekæmmerlein« for
færdige til sin første hustru, Christina Rasmusdatter, † 19. juni 1693, 69 år 11 
måneder og tre uger gammel, samt til sine arvinger. Opbyggeligt vers og reli
giøs randskrift. Brunrød kalksten, 230x144 cm; tværskrift og randskrift med 
fordybede versaler. Hjørnemedaljoner med evangelisttegn som nr. 48. Se be
gravelse nr. 18, p. 494. I søndre sideskib. — Kaas nr. 46.

31*
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1697. Willem Farenhusen, se nr. 24.

50) 0.1699. Bohne Senichsen, † 1703, »Ihro koniglich Mayst. zu Denemarcken 
vnd Norwegen bestalter norwegischer Postmeister hier in Helsingør mit seine 
nvn seeligen Havs Fravwe Elisabeth Jacobs Dochter« († 1699). Øverst: »Mein 
Hoffnvng zv Gott allein«. Religiøs randskrift. Kalksten, 197x126 cm; for
dybede versaler i randskriften og i tværskriften, navnene med skriveskrift. 
Stenen er stærkt slidt; citeret efter Bussæus 1723 og Kaas. En stor, oval laur
bærkrans (sml. sten nr. 48) med personalia indfattes af en profileret ramme
liste med hjørnerosetter. Jan. 1695 fik postmesteren skøde på en jordbegravelse 
med sten i søndre sideskib ikke langt fra dåben. Den blev overladt ham af 
kornet Adam Michaels, der havde arvet den nov. 1670 fra Else, sal. Albert 
Jacks enke (jfr. †mindetavle nr. 15, p. 465). I nordre sideskib. — Kaas nr. 24.

51) 1600’rne. Brunligrød flise, 56x46 cm, kun med et kraftigt indhugget 
initialbomærke hvori to B’er indgår. I koret, stærkt slidt. — Kaas nr. 16.

52) 1703. »... .ersen Nagel, hans hustru oc derris a[rving]er Anno [1]703«. 
Brunligrød kalksten, 133x78 cm; tværskrift med fordybet kursiv. Sekundær 
indskrift 1753 i stenens modsatte ende. »Her under hiller [!] Christian Harbo 
borger og fergemann og hans hustru Inger Christians, Anno 1753.« Tværskrift 
med fordybede versaler, herunder reliefcirkel med vinget timeglas. Relieffet 
har borthugget midtdelen af ordet »arvinger« i den primære indskrift. I søndre 
sideskib. — Kaas nr. 56.

O. 1706. Mogens Mogensen, murmester og klokker ved Marie kirke, se nr. 21 og be
gravelse nr. 14.

O. 1718. Baltzer Garben, borgmester, se nr. 13.
O. 1732. Stephan Kenckel, direktør for Øresundstolden, se nr. 14.
1740. Christopher Meyer, se nr. 11.

53) (Fig. 169) O. 1748. Johann Laurenz von Castenschiold, herre til Knab- 
strup, født på S. Thomas på Vestindien 18. maj 1705, død på Knabstrup 19. 
juni 1747. Apoc. 14.13. »Gott verleihe Ihnen und uns allen. .«. Lysegrå kalk
sten, 207xca. 160 cm, med fordybede versaler. De tyske indskrifter er anbragt 
omkring Castenschiolds våben. Han var født Carstensen og blev 12. marts 1745 
adlet von Castenschiold260. Hans hustru Jacobe von Holtens (hendes faders sten 
nr. 42) våben indgik i Castenschiolds våben. Hun døde 4. dec. 1751 og blev 29. 
juni 1752 bisat i Marie kirke. J. L. von Castenschiold blev først bisat 10. juli 
1747 i Sønder Jernløse kirke, dernæst 29. febr. 1748 begravet i Marie kirke. Se 
begravelse nr. 9, p. 491. I koret. — Kaas nr. 13.

1753. Christian Harbo, færgemand, se nr. 52.

54) 1700’rne (før 1780?). »Friderich Lütken«. Hvis det er den Fr. Christopher 
Lütken, »kontrollør ved Translationen«, kaptajn, der døde 1. febr. 1784, må 
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Fig. 168—170. S. Marie kirke. 168. Gravsten nr. 14, udslidte personalia på stenen fra o. 1600, sekun
dær indskrift over Stephan Kenchel, † 1732 (p. 473). 169. Gravsten nr. 53, over Johann Laurenz von 
Castenschiold, † 1747 (p. 484). 170. Vindue 1693 til gravkrypt for Bendix Hansen. Søndre sideskibs

mur (p. 494).

stenen være købt og navnet indhugget før 29. jan. 1780, eftersom han adledes 
på denne dato. Grå, glat kalksten, 136x94 cm; store, fordybede versaler. I 
nordre sideskib. — Kaas nr. 23.

55) O. 1799. Madame Hansen, født Watson, født 8. maj 1724, gift 2. nov. 
1747 med sal. Henrich Hansen bøssemager (syv sønner og syv døtre), enke 26. 
febr. 1774, † 27. febr. 1799. Grå sandsten, 74x45 cm, profileret ramme, tvær
skrift med skriveskrift. I Lazarussalen. — Kaas nr. 117.

Forsvundne gravsten. † 1) O. 1502. Poul Laxmand. »Hic iacet strenuus miles, 
d[n]. Paulus Laxmann a Wallen, capitaneus castr. Lill. et Öirkrogh, qui obiit 
ao. domini MDII XXII Iunii» («her ligger dygtige ridder hr. P. L. til Wallen 
[i Halland], slotshøvedsmand på Lillø og Ørekrog, som døde 22. juni i Herrens 
år 1502«)261. I fortegnelsen 1723 tales blot om en gammel begravelse i midt
skibet for en rigshovmester Lachsmann. — Kaas nr. 150.

† 2) O. 1517. Dyveke, Christiern II.s elskerinde, blev begravet i Karmelitter- 
klosteret 1517. Første omtale af hendes begravelse findes i Reimar Kocks 
Lybeckerkrønike under dette år; forfatteren havde selv 1532 været i Marie 
kirke (jfr. p. 373). At kongen var tilknyttet karmelitterne i Helsingør fremgår 
både af altertavlen og af, at han ca. en måned efter Dyvekes død overlod klo
steret et hus i København (p. 291). Arild Huitfeldt262 omtaler ligeledes Dyvekes 
begravelsessted »udi Helsingøers Kloster Kircke«, men hverken han eller Kock 
fortæller nærmere om begravelsens art eller om en eventuel sten. Da Bussæus
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1723 nævner Dyveke som begravet i Marie kirke, er det kun med en henvis
ning til Huitfeldt. Ifølge en lokal tradition263, som i hvert fald eksisterede i 
begyndelsen af 1800’rne, var graven i klosterets omgang umiddelbart inden for 
indgangsdøren (nu tilmuret) i vestre gavl i nordfløjen, hvor der tidligere havde 
ligget en glat gravsten uden indskrift. 1840 eller 42 blev stedet undersøgt, og 
man fandt knogler under stenen, men fik ikke konstateret om de stammede 
fra en kvinde; og da man i flere hundrede år har begravet hospitalets lemmer 
i omgangen, er det vanskeligt at uddrage nogle slutninger heraf. 1895 påviste 
man Dyvekes grav i omgangen »men den oprindelige Ligsteen er fjernet fra 
Graven; et Brudstykke af den skal findes et andet sted i Bygningen«264. 1914265 
fortæller Louise Wright: »Og naar man fra Kirkepladsen traadte over Kloste
rets Tærskel (den gamle indgang i den nordvestlige fløj, der nu er tilmuret, ved 
det såkaldte fugleværelse)266 og den lange Buegang laa for os, var det første 
vor Fod stødte paa fire uhyre Flisestene og under dem laa Dyveke begravet, 
»for at hver Mand kunde træde paa hende til Tegn paa hendes Skændsel«, som 
en gammel Morlille hviskede til os Børn.« På det i samme bog gengivne maleri 
af Carl Holsøe ses fire lange fliser; det er muligvis gamle gravsten anvendt som 
gangfliser. Den sten, man tidligere anså for Dyvekes, men som Henry Petersen 
1879 påviste var beregnet til hendes mor, Sigbrit Villumsdatter, findes nu i 
Nationalmuseet. Det er ikke sandsynligt, at man efter Storcks omfattende 
restaurering kan finde et endeligt bevis for, hvor Dyveke blev begravet i klo
steret og således verificere den mundtlige tradition, der muligvis er af nyere 
dato, eftersom Bussæus ikke kendte den. Boesen (p. 156) skrev 1757, at der i 
S. Marie kirke »ligge og begravne adskillige merkværdige Personer, skiønt ingen 
Inscriptioner og Monumenta findes nu ved deres Begravelser, f. e. Den i Chri- 
stiani 2. Historie bekiendte Diveke«.

† 3) O. 1620. Erdtman Zimmerman, † 20. sept. 1620, 55 år, og hans datter, 
Trude Erdtmans, død juleaften 1624, 20 år. Randskrift: Job 19,25—26. — 
Sekundær indskrift på latin: »30. marts 1679 blev resterne af sal. dr. med. Johan 
Erik Oldenburg nedlagt her«. Stenen lå på en jordbegravelse i tværgangen foran 
koret mellem anden og tredie pille mod nord. — Kaas nr. 70 og 147.

† 4) O. 1628. Mauritius Wibrand Printz, kgl. dansk skibskaptajn, † 10. marts 
1628, 46 år, og hustru, Annicke Cordtsdatter, † 1628; gift i 9(?) år. Tysk ind
skrift. Stenen lå i nordre sideskib og hørte sammen med †epitaf nr. 10, p. 464.
— Kaas nr. 138.

† 5) 1645. Hans Johansen, garver. En lille sten med bomærke omgivet af H J 
og årstallet 1645, samt sekundær indskrift over Melchior Olpius, kirkeværge. 
Denne M. Olpius fik 7. jan. 1645 skøde på den begravelse, som han havde fået 
med sin hustru Maren Gregorsdatter efter sin salige forgænger i ægteskabet 
Carsten Petersen. Hans første hustru Clara var enke efter Hans Johansen. 
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Ældre foto i Nationalmuseet.

Fig. 171. S. Marie kirke. Kiste med navnet [Be]ndix Hansen (p. 494).

Jordbegravelsen lå i nordre sideskib mod anden pille foran barnestolen, fra de 
små stole til midten af gangen, 4 fod bred, 8 fod lang.

† 6) 1649. »Diese Steen und Stede gehöret Jochim Holst Scipper van Lübeck 
und seine Erwen. Is begraven 1640 d. 13. Maj«. 164915 blev en ligsten lagt på 
hans jordbegravelse i nordre gang mellem sjette og syvende pille. Se begravelse 
nr. 25, p. 496. — Kaas nr. 67.

† 7) O. 1657. Johan Wilders, rådmand og kirkeværge, † 24. marts 1657; 
stenen fik senere påskrevet sønnen, rådmand Lucas Wilders navn, † 31. juli 
1673. Lå på en jordbegravelse i nordre sideskib bag prædikestolen. — Kaas nr. 
141, 142 (ifølge Bussæus 1723 var der kun een sten).

† 8) 1661. »Henrik Rolh, Ao. 1661«. Apoteker H. R., der døde 1690, havde 
arvelig begravelse nr. 17, p. 494. — Kaas nr. 156.

† 9) O. 1671 (eller 1687). »Capitain Jacob de Wadt is d. 19. Novemb. 1671 
hirvnd. begraben. Antonii Proons von Rotterdam is d. 13. Octob. allhiervnter 
begraven 1687.« 1723 på en jordbegravelse i midtgangen. — Kaas nr. 69.

† 10) 1674. »Conditorium Familiae Bramianæ et Bögwadianæ MDCLXXIV« 
(»familien Braems og Bøgvads gravsted, 1674«). Godhard (Gødert) Braem, told
herre fik 1640 skøde på begravelse i sydlige sideskib (jfr. †epitaf nr. 13, p. 465 
og begravelse nr. 19, p. 495). Efter hans død, 20. april 1655, giftede hans anden
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hustru, Dorthe Davidsen Christendatter, sig med toldskriver Anders Nielsen 
Bøgvad, † 14. dec. 1687. — Kaas nr. 72.

1679. Johan Erik Oldenburg, dr. med., se †nr. 3.

† 11) 1600’rne(?). Lille sten med I., bomærke og P. D. Stenen lå 1723 på den 
»nordre side«. — Kaas nr. 157.

† 12) O. 1701. Matthæus Hinrichs Kutsch, kgl. konduktør på Kronborg, † 31. 
marts 1701, 71 år gammel og hustru Mette Maria Bormanns. 27. marts 1703 
blev hun myrdet i sin seng om natten og hendes guld og sølv stjålet (Boesen 
p. 154). Senere blev det fundet på S. Olai kirkegård. Ifølge Bussæus var der på 
stenen et bomærke omgivet af K C, samt bogstaverne M I D. Under bomærket 
et timeglas og under initialerne et dødningehoved på to knogler. Sandsynligvis 
har Kutsch genanvendt stenen, som lå på en grav i søndre sideskib ved indgan
gen til den store kirkedør; 1701 fik Mette Maria Bormanns (også kaldet Bor- 
manin, Kutsch var muligvis hendes anden mand) skøde på begravelsen. Se 
†epitaf nr. 22, p. 466. — Kaas nr. 74.

† 13) O. 1706. Ernst Christian Johansen Boldich, præst, † 19. marts 1706, 
samt hans hustru Anna Sophie Stemann begravet 27. juni 1712. 1723 i koret 
(jfr. præstemalerier nr. 8, p. 438). — Kaas nr. 132 og 133 (der var kun een sten).

† 14) O. 1707. Peter Bülge, toldcammerer, født i Århus 27. april 1646, † 9. 
maj 1707, og hustru Madame Clara Elisabeth von Marie, født i Wessel 1654, død 
i København 5. aug. 1711, 60 år gammel. Tysk indskrift. Stenen lå på den be
gravelse i sydlige sideskib, som enken fik skøde på 1707 (se begravelse nr. 14, 
p. 492). — Kaas nr. 158.

† 15) 1723. Didrich Berentzen. På den lille sten stod: »1723 D B«. 1723 til
hørte den Garbens arvinger. — Ikke identisk med den bevarede nr. 13, p. 473.

† 16) O. 1748. »En Ligsten hvorpaa anført Passkriver Wiingaard, begravet 
1748« blev 180431 solgt på auktion til Suhr (sandsynligvis kirkens kantor, Peder 
Jensen Suhr, † 1809).

† 17) 1772. »Kiøb[m]and Küster, paalagt 1772«. Vinhandler A. K. døde 1772; 
stenen solgtes 1804 til Bork31.

† 18) 1783. N. S. Seyer, styrmand af Rostock. 1804 blev en sten med hans 
navn og »paalagt 1783« solgt på auktion til Bork31.

GRAVKRYPTER

I koret. 1) Den engelske ambassadør og hertug »Enigeweide« var ifølge Bussæus 
første ejer. Begravelsen lå mellem alterets nordside og »skillerumsvæggen« (kor
gitteret). 1710 blev den købt af Sophie Wissing, enke efter Hans Erasmus von 
der Pfordten, kommandant på Kronborg († 4. maj 1710, jfr. epitaf nr. 7, p. 460); 
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selv nedsattes hun 1725 i begravelsen, som 1764 solgtes til kommandant på 
Kronborg, Johann Georg v. Moltke, død samme år. En sten (gravsten nr. 24, 
p. 476), som tidligere lå i nordre sideskib over Willem Farenhusen, blev lagt 
på graven.

Een kisteplade bevaret: 1788. Elisabeth Johanne von Moltke, fra 20. jan. 
1764 enke efter generalløjtnant og kommandant på Kronborg, ridder Johann 
Georg von Moltke, datter af »Geheimerath und Reichs-Hofrath Reichs Freiherr 
Johann von Woltzogen und Chathrine Louise von Kosboth«; født 24. juni 1715 
(13 børn, fem efterladte), † 30. jan. 1788. Tysk indskrift med versaler (større 
begyndelsesbogstaver) på tinplade af form som et oprullet ark.

2) Stefan Kenckel, etatsråd og direktør ved Øresundstolden, † 1732. Begra
velsen lå lige foran alterfoden på nordsiden. Enken, Byrete Catrine Hartwig267, 
datter af Erasmus v. d. Pfordten (jfr. nr. 1), købte gravstedet 1732 (jfr. grav
sten nr. 14, p. 473).

3) 1700 blev Jørgen Frederik Raben (jfr. †gravfane nr. 22, p. 448) nedsat i 
en muret begravelse foran ved alteret15.

4) Hugo Ditmar Bülge, toldkammererer, † 14. febr. 1727. En tilmuret be
gravelse til venstre for alteret, hvorpå en lille sten med navnet Folcker Jansen 
(se gravsten nr. 5, p. 469). Skødet på graven udstedt 20. febr. 1727.

5) Matthias Velhauer, † 1655 (jfr. præstemalerier nr. 6, p. 435). Begravelsen 
var nær alteret. Ifølge gravstenen (nr. 39, p. 481) var Velhauer, hans efter
følger i embede og ægteskab, J. V. Steman († 1689), og begges hustru, Anna 
Below († 1677), begravet her. Dernæst ejedes begravelsen af borgmester Joh. 
Daniel Burghoff († 28. okt. 1735) og hustru, Annica Hermansdatter († 4. jan. 
1734). 1764 fik vinhandler (oldermand i købmandslavet) Johan Adam Spæt 
skøde på »den murede grav under det øverste pulpitur«, hvor også hans søn og 
svigerdatter fandt lejersted.

Tre kisteplader bevaret:
a) 1778. Johan Adam Spæt, født »zu Anhalt Zerbst« 15. marts 1702, død i 

Helsingør 4. nov. 1778, kom til København 12. maj 1729, til Helsingør 12. maj 
1730, gift første gang 24. april 1737 med Eleonora Winter, med hvem han fik 
en søn, Jacob, født 3. marts 1738, anden gang 20. marts 1740 med »Elisabet 
Bache von Dramen«, børn: Birgitta Euphrosina, født 29. marts 1741, Johann 
Andreas, født 22. (jfr. b) marts 1742, Eleonora, født 20. jan. 1744, Jens Peter, 
født 20. jan. 1745, gift tredie gang 15. april 1746 med Hedewig Klycker, som ned
kom med en dødfødt søn og selv døde 1747, fjerde gang □ 1749 med Maria 
Margaretha Mattisen. Tysk indskrift med skriveskrift på oval, hvælvet tinplade.

b) 1787. Johan Andreas Spæth, født 21(!) marts 1742, † 23. febr. 1787, gift 
med Alice Baildon. Fragmentarisk, dansk indskrift med graveret skriveskrift 
på rektangulær, stærkt ødelagt tinplade med hjørnevolutter.
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c) Efter 1787. Alice Spæth, født Baildon, født i Hull i England 1752, død i 
Danmark . . . »afdøde mand Johan And. Spæth«, køb- og handelsmand i Hel
singør; to sønner og tre døtre lever. Dansk indskrift. Pladen, der svarer til b, 
er stærkt beskadiget.

6) Ellen Budde. 1654. Ifølge begravelsesforhør 1670 krævede Lisebeth, salig 
Nicolai Schmids datter skøde på en muret begravelse i koret »flir dem Vor- 
steher Stuel«. Denne begravelse havde rigsråd Axel Urop 1654 købt som arve- 
begravelse af den daværende forstander til sin søsterdatter Ellen Budde, datter 
af Anne Urop og Frederik Budde til Bødslet.

1776 omtales begravelsen »som når fra forstanderstolen til kantors stol og 
foran den sidste en indgang dækket med teglsten«. 1686 fik kammerråd Andreas 
Günther begravelsen, som han lod mure (reparere) med 1800 mursten, en lem 
og to karme, d.v.s. således som den endnu fandtes 1776. Ifølge A. Günthers 
skøde fra sept. 1686 havde kirken villet forære ham graven, hvorpå der lå en 
sten (se nr. 47) med hans navn, fordi han havde skænket kirken 100 rdl. til 
tårnets reparation (se p. 332); men han ville ikke modtage gaven og betalte 
100 rdl. for gravstedet. Han døde 28. dec. 1698, kistepladen er bevaret, 
men ifølge Bircherods dagbøger blev hans lig 25. jan. 1699 overført fra Hel
singør til København og nedsat i Petri kirke om aftenen268. Hans grav her 
kendes ikke, men familien havde begravelser i denne kirke i slutningen af 
1700’erne (se DK. Kbh. By. p. 430, 431 og 433).

Tre kisteplader bevaret: a) 1687. Magdalena Margaretha »gebohrne Haus- 
mannin«, født 15. okt. 1654 i Segeberg i Holsten, 1669 gift med Andreas Gün
ther, kgl. kammerråd og direktør for Øresundstolden (ti børn, seks sønner og 
fire døtre, tre sønner døde før moderen), † 22. nov. 1687, 33 år, een måned og 
syv dage gammel. Tysk indskrift med kursiv på oval, hvælvet messingplade, 
indrammet af akantusblade, volutter og bladranker. Også andre dele af kiste
beslagene er bevaret, således planteornamenter og en halvfigursengel, som 
danner baggrund for et ovalt skjold med et hus (Hausmanns våben?).

b) 1698. Andreas Günther, justits-, kammer-, admiralitets og commerceråd 
samt direktør for Øresundstolden. Født i Hall i Sachsen 30. nov. 1635, gjorde 
tjeneste i det øresundske toldvæsen over 30 år, † 28. dec. 1698, klokken 12 
middag, 63 år og fire uger gammel. Langt gravvers. Tysk indskrift med 
skriveskrift på skjoldformet, hvælvet kobberplade med messingovertræk, ind
rammet af akantusblade, volutter og bladranke.

c) 1718. Ulrich Fridrich Günther, født i Helsingør 3. jan. 1671 og † 20. nov. 
1718, 47 år, 10 måneder og 17 dage gammel. Tysk indskrift med kursiv på 
oval, hvælvet tinplade, med smal, rillet kant.

I midtskibet. 7) Arent Simonsen van Deurs, † 1669. Oprindelig jordbegra
velse med to(?) sten mellem og under mands- og kvindestolene ikke langt fra
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koret, lige for den tredie pille fra øst. 1776 omtales graven som »nu er muret paa 
arvingernes bekostning«. Arent Simonsen van Deurs, købmand og stamfader 
til dynastiet Deurs, købte i juli 1669 et arvebegravelsessted for 67 dl. 2 mk. og 
lagde sandsynligvis samtidig stenen nr. 43. Arvingerne fik 1670 tilladelse til at 
opsætte epitaf over ham, men det vides ikke, om det skete. I september 1720 
fik sønnesønnen, den nederlandske kommissær Arent van Deurs, skøde på en 
grav i midtgangen mellem hans bedstefaders begravelse og kvindestolene, til
syneladende en udvidelse af familiebegravelsen. Arent van Deurs døde 1747, 
hans hustru blev nedsat i begravelsen 2. aug. 1771 (jfr. †epitaf nr. 19, p. 465).

Foruden denne familiebegravelse havde brødrene Arent og Gerhard van 
Deurs aug. 1711 fået skøde på en jordbegravelse i nordre sideskib ved muren, 
lidt fra døren til fraterhaven ved anden pille fra øst.

8) Frederik Hammerich, dr. med., død oktober 1683. Begravelsen, der lå 
mellem tredie og fjerde pille fra øst (tæt ved v. Deurs begravelse, nr. 7), lod 
enken, Margrethe Velhauver, mure på egen bekostning. Ifølge hendes skøde af 
maj 1684 var gravstenen (nr. 29, p. 477) da pålagt. 1770 solgte kirken den 
ledige begravelse til den just afdøde oberstløjtnant af artilleriet, Henrik van 
Ocksens søsterbørn.

9) Hans Wintrack Tünthmeister (dønnikemester), † 21. sept. 1595. Arvelig 
begravelse imellem fjerde og femte pille fra øst, hvorpå lå en sten med Hans 
Wintracks navn (jfr. †epitaf nr. 1—2, p. 463). Graven havde ikke været åbnet 
siden 1614, da Isbrandt von Holten, toldskriver, mod betaling af 100 sietdaler 
1670 fik skøde på den. Den 4. juni 166715 var hans anden hustru, Margrethe 
Rohden, blevet begravet i kirken og en sten (nr. 42, p. 482) pålagt. Hans son, 
Joachim Melchior v. Holten fornyede skødet 1704 og dennes søn Isbrandt v. 
Holten fornyede det atter 1724. Jacoba von Holten, datter af Joachim Melchior 
v. H., fik febr. 1748 skøde på begravelsen, som hun havde udvidet og muret 
på egen bekostning. Kirken skulle vedligeholde mur og træværk. Jacoba v. H. 
var enke efter Johann Laurenz von Castenschiold til Knabstrup, som 10. juli 
1747 blev bisat i Sdr. Jernløse kirke og 29. febr. 1748 blev begravet i S. Marie 
kirke (jfr. gravsten nr. 53, p. 484). Hun døde 4. dec. 1751 på Knabstrup og 
blev begravet i S. Marie kirke 29. juni 1752. Gravstedet fornyedes endnu 1792.

10) Sejer (Seger) Albertsen, handelsmand. Begravelsen lå mellem sjette og 
og syvende pille fra øst, med gravsten (nr. 36, p. 480) over »Seger Albersen«, 
hans første hustru († 25. okt. 1646) og hans anden, Liesebeth Jaspersdatter, 
død efter 1652 (jfr. korgitterbaluster nr. 25. i S. Olai p. 159). 1673 blev hans 
datter, Else Sejersdatter, gift med Christian Falck, forvalter på Kronborg, 
nedsat15. I august 1730 fik tolder Lars Berth skøde på begravelsen, der 1770 
solgtes til agent Carl Friderich Godenius.

Een kisteplade bevaret: 1784. Carl Friderich Godenius, kgl. agent og køb
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mand i Helsingør, født i København 11. aug. 1713, gift 9. okt. 1771 med Maria 
Elisabeth, [tidligere gift Bluhme] født Brygman, † 11. dec. 1784. Enken over
levede også den eneste søn. Dansk indskrift med skriveskrift på stærkt hvælvet, 
oval tinplade omgivet af strålekrans med englehoveder og skyer; øverst et lam, 
nederst et timeglas.

11) Friderich Bartel, borgmester, fik september 1699 skøde på en muret be
gravelse med gravsten, ved siden af H. Schnellpfeils grav (nr. 12), som lå ved 
syvende pille fra øst. 1723 omtales den »åbne« begravelse, hvori Fr. Bartel blev 
begravet 21. marts 1701 og hans enke Johanna Rabens 8. nov. 1703 (jfr. Kaas 
nr. 152, 153 — kun een sten).

12) Heinrich Schnellpfeill. 1683. September dette år fik H. Schnellpfeill 
skøde på begravelsen ved syvende pille fra øst (jfr. gravsten nr. 48, p. 483). 
Hans enke fornyede skødet 1721. Ifølge listen over reformerte hollændere og 
tyskere 1690 var Heinrich Schnellpfeill reformert, mens hans tre børn — som 
loven krævede det — var luthersk døbt269. Da graven 1748 fornyedes af 
Susanna Elisabeth Schnellpfeill (datter?) og hendes mand, Johan Wilhelm 
Engelbrecht, var han ligeledes reformert. 1774 overgik gravstedet til kirken.

Tværgangen. 13) Volradt v. Stockmundt, 1670. Enken, Ide Lucia Hagedorn, 
lod nov. 167015 opmure en 8 fod lang og 8 fod bred begravelse i tværgangen 
mellem kvindestolene og koret mellem Peter Frandsen og Jacob Hiubertsen 
(jfr. †gravfane nr. 11, p. 446); hun betalte 90 dl. 1705 købte postmester David 
Fischer den »åbne, murede«, hjemfaldne begravelse foran »brudestolen« for 82 
dl.15 Hans første hustru, Alexandrine Wieneke († 1720), og han selv († 14. apr. 
1731) blev nedsat her; hans anden hustru, Elisabeth Garben, fornyede grav
stedet 1751 og nedsattes 1760. Samme år reparerede arvingerne graven.

To kisteplader bevaret: a) 1731. David Fischer, kgl. postforvalter, født i 
Lübeck 15. april 1660, † 14. april 1731, 71 år på een dag nær. Tysk indskrift 
med skriveskrift på cirkelrund messingplade.

b) 1760. Elisabeth Garben, postmester David Fischers enke, † [9.] febr. 1760, 
70 år og seks måneder gammel. Versaler på oval, hvælvet tinplade.

Søndre sideskib. 14) Mogens Mogensen, 1698. September dette år fik klok
keren og murmesteren M. M. skøde på to begravelser med sten (gravsten nr. 21, 
p. 475) næst ved koret, med tilladelse til at sætte mur derom. I juni 1706, da 
han døde, byttede enken, Kirsten Thorsdatter, dette nu murede gravsted med 
en jordbegravelse mellem første og anden pille fra øst i samme sideskib; den 
murede begravelse, næst ved koret og den sydlige kirkedør (jfr. nr. 15), købte 
toldskriver Peter Bülge april 1707. Han døde samme år, mens enken, Clara 
Elisabeth von Marle, forlod livet 5. aug. 1711 (jfr. †gravsten nr. 14, p. 488).
1743 fornyedes begravelsen af arvingen, justitsråd Valeur, og 1763 atter af 
dennes stedsøn, kaptajn Kellerman.
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Een kisteplade bevaret: 1707. Peter Bülge, født i Aarhus 27. april 1646 
»welcher nach dem er Viele Främde Länder und Städte durch gereiset wie auch 
Dero Printzl-Hoheit Printz Christian Got sel. Andenckens als Cammer Diner 
13 Jahr mit Grosen Treue und Dexterität auf gewartet und entlich von Ihro 
Königl. Majtt zu Dennemarck und Norwegen zum ZollCam(m)erier. . .bestellet 
worden«. Dette embede forestod han 11 år, indtil han døde 9. maj 1707 kl. 10 
om formiddagen. Tysk skriveskrift på oval, hvælvet messingplade.

15) Henning Lohman, 1709. I august 1709 fik H. Lohman, lavet- eller karet
mager († 1725) skøde på en begravelse ved muren mellem Peter Bülges begra
velse (nr. 14) og den sydlige kirkedør for 37 dl. 2 mk.; samtidig fik han til
ladelse til at sætte mur omkring. Da kaptajn von Plessens arvinger i april 
1710 fik skøde på en begravelse i sondre sideskib mellem koret og Henning 
Lohmans, omtales sidstnævntes som muret; 1723 kaldes den åben. Ifølge be- 
gravelseslisten blev fru kammerherre Numsen, født von der Osten, i novem
ber 1765 nedsat i von der Ostens murede begravelse ved siden af Peter Bül
ges, nr. 14.

Der er intet skødebrev bevaret for amtmand i Bergen, tolddirektør og di
rektør for finanserne, Vilhelm August von der Ostens overtagelse af begravel
sen, men 1743—44 fremgår det af regninger, at et »epitaf« »zu dero Begräbnis« 
betaltes. Det er blevet bestilt, og gravstedet muligvis købt, på grund af von 
der Ostens første hustru, Charlotte Amalie von Lutzows død 12. maj 1743. 
Med »epitaf« menes sandsynligvis den stærkt forvitrede sandstensramme 
om det nu tilmurede kryptvindue i kirkens sydmur andet fag fra øst. Den 
21. november 1743 foreligger en regning signeret J. Fortling, Hof Steinhauer 
Meister for et epitaf af god sandsten til hans Excellence, stiftsamtmand von 
Osten »zu dero Begräbnis . . . nach Ihro Excellence gnädigst approbirte Zeich~ 
nung auf das beste verfertiget« — 26 rdl., samt en regning af 13. januar 1744 
»Vor die Bilthauerarbeit, so ich ... an ... Epitavium verfertig« — 28 rdl., 
signeret Anthony Dolt (jfr. sammes regning på v. Ostens †stol p. 414, hvor 
han underskriver sig Anthoni Told)270.

Den stærkt forvitrede sandstensramme der hæver sig over et i to afsæt frem
springende postament af mursten, er fladbuet, med nedhængende volutter til 
siderne; på vangerne helt forvitrede, oprindelig stærkt fremspringende orna
menter, over buen ægteparrets to sammenstillede skjolde (kun en stige kendelig 
i fruens). Skjoldene bærer en konsol, hvorover en stærkt leddelt gavl breder sig 
ud, kronet af et kranie; til siderne to nu hovedløse børn.

1744 fik H. C. Rosendahl betaling for et gardin malet med oliefarve uden 
for von der Ostens begravelse83.

Een kisteplade bevaret: 1765. Eleonora Francisca von der Osten, født i Sorø 
5. juni 1737, død i Aarhus 18. jan. 1765. Hun »fornøyede nylig vor Forfængelig
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hed i alt dette [nemlig: ungdom, yndighed og munterhed] at foreene uden For
fængelighed Een ædel Herkomst af Faderen« Wilhelm August von der Osten, 
ridder af elefanten og geheimekonferensråd, og af moderen, Fridericha von 
Lutzau. Eleonora var først hofdame hos de kgl. prinsesser, dernæst hos dron
ningen; 17. dec. 1763 gift med kgl. majestæts kammerherre, generaladjudant 
og oberstløjtnant ved Slesvigske kyrasser regiment Friderich von Numsen, og 
24. sept. 1764 fødte hun en nu efterladt datter, Friderica Juliana Maria. Dansk 
indskrift med skriveskrift på oval, hvælvet tinplade.

16) Carl von Kracow, de nederlandske staters commissarius, o. 1642. 1670 
gjorde Magnus Durelii krav på sin svigerfaders begravelse i søndre sideskib 
»am Ende des Chores zwischen beyden Mannstulen« med sten over Carl v. Kra
cow (jfr. gravsten nr. 32, p. 479). Da den svenske postmester, Valentin Lüders, 
december 1705 fik skøde på den murede begravelse med sten, siges det, at den 
ligger ved femte pille fra vest. November 1740 købte kancelliråd og borgmester 
Frants Grønwalds enke, Dorothea Købke († 1772), begravelsen. September 
1772 overgik den til kirken.

17) Henrik Roth. Juli 1669 fik apoteker H. R. skøde (Kaas nr. 156, med fuld 
ordlyd) på en begravelse syv fod lang og fire fod bred mellem Kracows begra
velse (se nr. 16) og Ipo Watzie Fries’ (se gravsten nr. 24, p. 476) mellem tredie 
og fjerde pille fra øst. Henrik Roth betalte 50 sletdaler for begravelsen, og 
efter hans død 1690 gav enken yderligere 300 rdl.271 (jfr. †gravsten nr. 8, p. 487). 
Apoteker Frantz Peckel († 1727), gift med datteren Ingeborg († 1710) arvede 
begravelsen, på hvilken hans børn fornyede skødet jan. 1746.

18) Bendix Hansen (jfr. alterskranke p. 394). Juni 1693 havde købmand B.H. 
fået skøde på en begravelse mellem femte og sjette pille fra øst (jfr. gravsten nr. 
49, p. 483). Samtidig med, at han i anledning af sin første hustrus død lod 
graven mure og lagde stenen, blev der i sydmuren indsat et kryptvindue (fig. 170) 
med bred, tværrillet ramme om åbningen, frise med skriftkartouche og stærkt 
udladendetrekantfronton. I kartouchefeltetspinkel, udvisket skriveskrift: »Diess 
mein hauss in der Erden / Lasse nicht entfremdet werden / Lass mich darein ruhen 
fein / Gott wird der Belohner seyn. 1693 B. H. S.« I smedejernsgitterets blomster
krans har der formentlig oprindelig været et monogram(?). Bendix Hansen170 
døde 21. jan. 1699, og hans efterladte tredie hustru, Karen Stuwer, giftede sig 
igen med rådmand Vincent Regelsen, som 1702 fornyede gravstedet. Han døde 
1730, hun 17. juli 1744. I 1776 omtales begravelsen som ledig.

Een kisteplade bevaret: 1699. Bendix Hansen, † 21. jan. 1699. Lang, op
byggelig indskrift på tysk: »Was seindt Wir als ein rauch und Schatt Werck 
dieser Erden« etc. Oval messingplade med skriveskrift.

Fra et ældre fotografi kendes Bendix Hansens †kiste (fig. 171), med hvælvet 
låg, store messingbeslag og svære jernhanke. På den ene side afdødes navn med
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store skønskriftsbogstaver af messing (de to første var, da fotografiet blev taget, 
faldet af).

19) Gødert Braem. Juni 1640 fik toldherre G. B. skøde på en begravelse fra 
dåben indtil Gabriel Donders stol ved muren, 8 alen lang 3½ bred ud i gan
gen, samt tilladelse til at opsætte epitaf på muren (nr.† 13, p. 465). Hans anden 
hustru, Dorthe Davidsen Christensdatter, giftede sig efter hans død 20. apr. 
1655 med toldskriver Anders Nielsen Bøgvad († 14. dec. 1687). Da stenen 
(†gravsten nr. 10, p. 487) 1674 blev lagt på den da (?) murede begravelse, 
omfattede indskriften både familien Braem og Bøgvad. 28. sept. 174188 blev 
der givet tilladelse til, at major Fuursmands lig måtte nedsættes i denne be
gravelse; han var gift med Anna Dorothea Braem, sønnedatter af Gødert 
Braem. Etatsråd Friderich von Løvenørn fornyede sammen med konferensråd 
Braem skødet i marts 1744. 1780 blev begravelsen afstået til kirken.

Nordre sideskib. 20) Seneca Carstens. 20. sept. 166615 blev S. C., kgl. ammu- 
nitions-, proviant- og materialforvalter på Kronborg, nedsat i en begravelse i 
nordre sideskib i krogen ikke langt fra sakristidøren (jfr. Kaas nr. 126). Enken, 
Margretha Hedwig Hagedorns, lod begravelsen mure, men først i august 1670 
betalte hun 75 dl. for lejerstedet. November samme år fik hun og hendes anden 
mand, Niels Lassen, nyt skøde på graven. Maj 1703 tilskødedes den told
inspektør Johan Frederik Meyer, der samtidig fik tilladelse til at gøre et luft
hul og sætte en sten med inskription i muren, da der i forvejen var gravsten. 
I den »åbne« begravelse var hans hustru Dorothea Sebolten nedsat 1702. Selv 
døde han 26. marts 1720 (jfr. epitaf nr. 8, p. 462). Muligvis er begravelsen iden
tisk med »den store murede begravelse fra sakristiet til koret med en gammel 
ligsten (nr. 1, p. 468) og dør«, som 1776 tilhørte kirken. Heri var nedsat fru 
Justina Elliger († 21. marts 1708) og Christian Meyer († 19. juli 1713), søn af 
J. F. Meyer (Kaas nr. 17). Fra krypten flyttede man under Storcks restaurering 
10 kister til Assistens kirkegård i Helsingør. Følgende navne læstes da (på nu 
forsvundne kisteplader): Hartvig Marcus Frisch, toldinspektør og etatsråd
(† 23. nov. 1781).............Henrici, foregåendes hustru († 1745 eller 1769 — han var
gift med to søstre). Vilhelm Ulrik Piper, sognepræst († 1768, jfr. præstemalerier 
nr. 12, p. 440). Johan Gottlieb Putscher272, toldskriver og konferensråd 
(† 1781) samt fem barnekister med J. G. Putschers børn. — Kaas nr. 199—208.

21) Cornelius von Santen. December 1656 havde borgmester Martin Owe af 
C. von S. købt en begravelse med sten (nr. 28, p. 477) på, foran sakristidøren. 
Efter hans død, 23. april 1674, købte enken, Ide Heister, en begravelse næst hos 
hendes forrige begravelse, »som nu udi eet er opmuret og hendes sal. mands 
lig er nedsat«15. Begravelsen er identisk med Andreas Aarhus’ 1776 omtalte 
murede, forfaldne begravelse fra sakristidøren med en stor og en lille gravsten. 
Andreas Aarhus, norsk postmester († 28. marts 1724), var gift med Ingeborg 
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Hansdatter, enke efter rådmand Hans Herman Braem, som var søn af borg
mester Corfitz Braem, der efter Martin Owes død blev gift med Ide Heister.

22) Hans Brüggemann, o. 1636. Rotgeter H. B.s hustru skænkede 10 dl. til 
kirken for tilladelse til at ophænge et epitaf15 (†epitaf nr. 12, p. 465). Septem
ber 1655 fik David von der Heyde skøde på den arvelige begravelse mellem 
sakristiet og fraterhavedøren. Epitafiet hang lige herover, og der var sten på 
graven. Jurgen Holmern, gift med v. d. Hevdes enke, Karen Pedersdatter 1661, 
gjorde i 1670 krav på den 3 3/8 sjællandske alen lange og 23/4 alen brede be
gravelse.

23) Terkel Erichsøn Brastrop, 1659. T. E. B.s moder, Marta Hansdatter, 
gift med ridefoged på Malmøhus, Erik Terkildsøn, købte marts 1659 en begra
velse i nordre sideskib »bei der Cantzel Treppentüre« til sin 23 år gamle, ugifte 
søn (jfr. gravsten nr. 41, p. 481). Denne arvebegravelse gjorde Lisebeth, salig 
Nicolai Schmids datter, krav på 1670. 1776 omtales begravelsen og de to sten, 
som da lå på den, den ene over Terkel Erichsen Brastrop, den anden over 
Gustav Olufsen Grasman († 21. nov. 1659, jfr. gravsten nr. 40, p. 481).

24) Johan Dauw. Marts 1711 fik vinhandler J. D. skøde på en begravelse i 
nordre sideskib mellem tredie og fjerde pille fra øst tæt ved hans svigersøn, 
Eyler Tschernings grav under det fjerde vindue fra vest. Sidstnævnte fik skøde 
på denne grav med ligsten januar 1706. Johan Dauw slog disse to gravsteder 
sammen til eet. Tschernings enke, Else Margrethe, født Dauw, giftede sig igen 
med Henrik Fischer, og i juni 1749 fornyede de skødet på begravelserne. No
vember 1750 købte Samuel Gottlieb Krüger, svensk kommissær, graven, og 13. 
febr. 1765 blev han nedsat her. Det nævnes 1776, at der var to sten, een over 
kaptajn Keseberg (nr. 27, p. 477) og een over Wolff Geissler von Mansfeldt 
(og Poul Thisen, jfr. nr. 25, p. 476). Muligvis har de to grave oprindelig tilhørt 
disse i 1600’ernes begyndelse, men stenene kan være flyttet hertil senere.

25) Jochim Holst, † 1640. Begravelsen lå mellem sjette og syvende pille fra 
øst, tæt ved den Wineck’ske begravelse (nr. 26). Den grav, som stenen (†grav- 
sten nr. 6, p. 487) 1649 blev lagt på15, var en jordbegravelse, som først, da 
vinhandler og engelsk konsul, David Fenwick, i november 1761 fik den til
skødet, blev omgivet med mur. Ifølge begravelseslisten 1776 var både han og 
hans hustru nedsat her.

26) Peter Jansen Schurhaff, før 1649. Lorentz Petersen Backer, rådmand, 
købte i maj 1649 Peter Jansen Schurhaffs begravelse af dennes søn, Jan Peter
sen; den lå i nordre sideskib mellem den nederste pille og nordmuren. L. Peter
sen lagde stenen (dateret 1656, jfr. gravsten nr. 38, p. 481) og lod graven op- 
mure af ny; skødet blev fornyet i maj 1682. 1685 blev den tilskødet købmand 
Johan Winckel, gift med L. Petersen Backers enke, Gertrud Heister. I januar 
1730 fik fire søstre Winecke skøde på begravelsen, på hvilken der nu nævnes
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to sten; på den ene stod der ifolge begravelseslisten 1776 Blasius Møller (jfr. 
gravsten nr. 20, p. 475), den anden har vel været L. Petersens. De fire søstre 
var: fru Nille kaptajn Fleichers, etatsrådinde Elisabeth Cathrine Giese, jomfru 
Gertrud og jomfru Magdalene Hedvig. 1762 overtog stempelforvalter Kreyberg 
begravelsen, hvori han blev nedsat 1775.

27) Jan de Rohdes hustru, o. 1665. Toldskriver R.s hustru blev 15. marts 
1665 begravet i nordre sideskib. 1723 nævnes stenen på den begravelse som 
Jan de Rohde 1670 for 20 dl. fik gjort til »Erbbegräbnis«. — Kaas nr. 27.

Løse *kisteplader (bortset fra nr. 1 med graveret skriveskrift). 1) 1698. Jo
hanne Catharina Wilsters, datter af kaptajnløjtnant »zur See«, Daniel Wilster 
og hustru de Jelles. Født 9. maj 1697, † 21. april 1698. Oval tinplade med tysk 
versalindskrift; øverst rester af akantusbladramme.

2) 1739. »Caius Burchardus Zwergius«, slesvig-holstener, i 13 år forestod han 
diakonatet i Sorø kirke, kaldet til præst på Kronborg og til den tyske kirke i 
Helsingør, fungerede i dette embede i 28 år og fem måneder, † 5. dec. 1739, i 
sin alders 67., sit ægteskabs 42. år. Oval, hvælvet tinplade med latinsk ind
skrift; sml. præstemalerier nr. 10, p. 438.

3) 1751. Metta Catharina Bluhme »ein letziges Ehespröslein traurender 
Eltern des Königl. Hof Predigers Hr. Christoph Bluhme und fr. Dorothea 
Bluhme diese liebliche doch verwesliche Bluhme ist aufgegangen Ao. 1745 d. 
11. Dec. abend«, † 16. febr. 1751. Oval, hvælvet tinplade, indrammet af sym
metrisk bladværk med englehoved foroven; forneden et større, fliget blad.

4) 1761. Volrath Levin von Grambow, generalløjtnant ved infanteriet og 
oberst ved arveprins Frederiks regiment, af højadelig slægt fra Grambow og 
Wartemberg, født 25. juni 1689 på faderens gods Wiltkühl i Mecklenburg. Fra 
ungdommen opdraget til militær, 1709 gik han i kgl. dansk tjeneste, hvor han 
avancerede fra nederste officersgrad til generalløjtnant og i 51 år tro tjente tre 
konger; 12. juli 1730 ægtede han Barbara Sophia von der Lühe, gift i 31 år 
(seks børn, een søn og fem døtre, hvoraf een død). Den sørgende enke begræder 
tabet af ægtemand og fader, † 19. juni 1761, 72 år gammel på nær seks dage. 
Oval, hvælvet tinplade med tysk indskrift.

5) 1763. »Eva Dorothea von [Dessin], gebohrne von Oldenburg«, udsprunget 
fra de adelige huse von Oldenburg og von Koppelau, født 2. april 1690 på 
godset Lalendorff i Mecklenburg, gift 1720 med Hans Ernst von Des[sin]. . . 
kammerjunker, † 26. febr. 1726 (een datter, Sophia Maria Elisabeth, gift von 
Dehn); død. . .1763, 73 år 16 dage gammel. Oval, hvælvet, stærkt beskadiget 
tinplade med tysk indskrift.

6) 1764. Christiana Rebecca Nissen, datter af virkelig justitsråd og told- 
kæmmererer Nicolas Christian Nissen og salig Anna Magdalena Nissen, født 
Struckmann; født i Slesvig 10. okt. 1746, død i Helsingør 11. febr. 1764, 17 år
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og fire måneder gammel. Oval, hvælvet tinplade med tysk indskrift (jfr. 
nr. 9).

7) 1769. Jørgen Bilfeld (Bihlfeldt), fuldmægtig ved translationen ved Øre
sunds toldkammer, † 30. jan. 176(9), i hans alders 41. år. Gravvers. Oval, 
hvælvet, meget beskadiget tinplade med dansk indskrift (jfr. nr. 13).

8) 1775. Anna Pavls, »gebohrner Kamphövenern«. I næsten 40 år gift med 
Otto Georg Pavls, kongelig konferensråd og direktør for Øresunds toldkammer 
(ni børn, syv døde); født i Apenrade 14. febr. 1714, død i Helsingør 4. febr. 
1775. Rosende gravvers sat af enkemanden. Rektangulær tinplade med tysk 
indskrift.

9) 1779. N[icolas] C[hristian] Nissen, virkelig justitsråd og toldkæmmererer, 
født 23. juni 1695, † 26. april 1779, 84 år gammel. Oval, hvælvet tinplade, om
givet af strålekrans med englehoveder og skyer; øverst et lam, nederst et time
glas. Tysk indskrift (jfr. nr. 6).

10) 1785. Christian Friderich Walther, konferensråd, født 17. april 1724, gift 
26. april 1754 med Susanna Dorothea Könemann, som med begge deres sønner 
var døde før ham; død 22. maj 1785. »En usminket Christen, en Dyrker af 
Kundskaber og Videnskaber og et Mønster af utrættelig Flittighed og Nid- 
kiærhed i sine havde Embeder som Secreterer i det Tydske Cancellie, som Ca- 
binet Secreterer og Casserer hos den Høystsalige Dronning Sophia Magdalena 
og som Kæmmererer ved Tolden i Øresund«. Pladen sat af »hans efterladte, 
dybt sørgende søster« (oberstinde Sophie Christiane Eigtved) og hendes børn. 
Oval, hvælvet tinplade med dansk indskrift.

11) 1786. Jess Vester Biörnsen, sognepræst. Født i Apenrade 29. jan. 1737, 
† 8. dec. 1786, 49 år gammel. Præst i »Castel Friederichshafen« [5 år], slotspræst 
på Kronborg og »Haupt-Prediger der Teutschen st. Marien«. Den efterladte 
hustru og seks endnu levende børn begræder ham. Oval, stærkt hvælvet tin
plade med ret ødelagt indskrift på tysk (jfr. præstemalerier nr. 13, p. 440 og 
epitaf nr. 9, p. 462).

12) 1788. Anna Hedewig Wöldike, født Jacobsen, født 8. jan. 1751, † 16. okt. 
1788. I det 11-årige ægteskab med Andreas Wöldike, slots- og garnisonspræst 
i Helsingør, havde hun otte børn, den ældste 10 år, den yngste 6 dage, en søn 
død 1784. Lang, rosende gravskrift, formentlig forfattet af den efterladte præst. 
Under indskriften graveret et bladornament. Oval, stærkt hvælvet tinplade 
med dansk indskrift.

13) 1792. Madame Anna Cathrine Bihlfeldt, født Clausen, enke efter hr. 
Jørgen Bihlfeldt, fuldmægtig ved translationen ved det Øresundske toldkam
mer, † 12. dec. 1792, »i sit Alders 72 Aar«. Oval, hvælvet tinplade med dansk 
indskrift (jfr. nr. 7).

14) 1812. Johan Martin Scheidtman, kaptajnløjtnant i søetaten, inspektør



211 S. MARIE KIRKE 499

ved færgelauget i Helsingør. Født ? marts 1778, † 14. juli 1812. To børn døde 
før ham. Blyplade, foroven aftrappet, forneden afsmalnende og endende i to 
tilspidsede flige; dansk indskrift.

15) 1813. »Anton Jansen, Borger, Færgemand og forhen Capitain ved Brand 
Corpset i Helsingøer. Redelighed, Sindighed, Sparsomhed [le]dede Manden 
medens han levede. Derfor sørger 2de Sønner over hans Død, der indtraf den 
8de October 1813, i hans Alders 68 Aar«. Oval, hvælvet tinplade, ret medtaget.

16) 1839. Adam Gotfred Krogh, født 16. maj 1767, † 17. jan. 1839. Oval, 
næsten cirkelformet tinplade med dansk indskrift.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Danske Kancelli: Indlæg m.m. 19. april 1642. IV (1—3). — Rentekammeret: 
Resolutioner 1660—1719. — Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber 1744. Helsingør 
tyske kirkes reparationsregnskab. — Sjællands stiftskontor. Kommunicerede kgl. reso
lutioner med bilag [17521. — Particulærkammer et: nr. 86. Rygningsrgsk. 1728 med bilag. 
— Nr. 87. Rygningsrgsk. 1737 med bilag. — Universitetets arkiv: 1662—72, nr. 10. Acta 
Consistorii. — Genealogisk-heraldisk samling nr. 17, 4°. Epitaphia et Cippi cum Inscrip- 
tionibus nec non Picturæ et coetera ornamenta quæ reperiuntur in Templo Germanico 
Helsingoræ, dicto Stæ Mariæ. Usigneret og udateret, men antagelig fra midten af 1700- 
tallet. — Overhofmarskallatets arkiv: Sager vedr. Kronborg slot, Frederiksborg slot og 
S. Johannes kirken 1843—64. Læg: Sager vedr. indvielsen af Kronborg slotskirke 1843— 
44. — Ministeriet for Kultur og Undervisningsvæsen: Journalsag 3A — 1800 (1901—03) 
bilag, 3E — 121 (1905) bilag.

LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv: Regnskaber 1804—59, 1869—83. — Originale bi
drag til stiftsbogen [1831]. — Kirkeinspektionens arkiv: Regnskaber 1577—1600 (div. år). 
— Regnskabsbøger 1588—1857. — Regnskaber og diverse dokumenter vedr. regnskabs
væsenet 1734—1829 (div. år). — S. Marie tyske kirke. Regnings Copie Bog for 1799— 
1802, 1803—08, 1809—26. — Kopibog for begravelsessteder, skøder på gravsteder m.m. 
1670—1827. — Fortegnelse over begravelser i kirken 1776. — Købstadkirkerne på Sjæl
land og Møn uden for København. Diverse dokumenter. — Helsingør S. Marie sogne- 
kaldsarkiv: Indkomne breve m.m. sognepræsteembedet vedk. 1645—1894. — Liber 
Daticus for S. Marie sognekald 1813—1922. — Helsingør almindelig hospitals arkiv: 
Protokol indeholdende afskrifter af en del reskripter og breve Helsingør hospital og kir
kerne sammesteds vedk. 1582—1782. — Helsingør rådstuearkiv: Brandtaxation 1761. — 
B 5 c. 1819—24. Magistratens journaler. — Kgl. bygningsinspektører: prof. Storcks 
papirer vedr. S. Marie kirke og kloster i Helsingør. — Se i øvrigt arkivalier for Fre
deriksborg amt i almindelighed p. 30.

Kgl. Bibl. GlKglSaml 2338, 4°. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ quæ ..........................................  in
Sctæ Mariæ . . . .  1723. Usigneret, men som meddelt af H. F. Rørdam i KirkehistSaml. 
5. rk. V, 584, antagelig skrevet af borgmester Andreas Bussæus. Denne antagelse er un
derbygget og bekræftet gennem studier af Allan Tønnesen (Bussæus 1723).

Ved embedet: Journal for S. Marie kirkeinspektion 1892—1915.
Nationalmuseet: Indberetninger i Nationalmuseet og det Særlige Kirkesyns arkiv. — 

Præsteindberetning 1808. — Indberetning af Chr. Axel Jensen 1899 (altertavle og præ
dikestol). — M. Mackeprang 1906 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1921 (bygning, kalk
malerier, inventar og gravminder), 1927 (arkitekturhistorisk undersøgelse), Peter Kr. 
Andersen 1949 (indskrifter på prædikestol), Ingemann Arthur-Nielsen 1959 (undersøgelse
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af orgelhus og -façade), Rolf Graae 1959—60 (restaureringsforslag og supplement til 
beretning), Einar V. Jensen 1960 (prøveafdækning af orgel) og Peter Kr. Andersen 1960 
(restaurering af farver m. m. på orgel og -pulpitur). — Hans Stiesdal 1961 (klokker), N. J. 
Termansen og Verner Thomsen 1964—65 (Christiern II.s altertavle). — Undersøgelse og be
skrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1961 og 1965—66, samt 
Ulla Haastrup, Astrid Tønnesen og (vedr. kirkegården) Kjeld de Fine Licht, Laura Fel- 
ding og Jørgen Steen Jensen 1965—66.

Tegninger (i NM): Akvarel af korstol, af P. Linde. — To tegninger af kirkens øst- og 
vestgavle, af Chr. Hetsch 1865. — Tegning af disk 1333, af Hetsch 1876 til Industrielle 
Tegninger for Metalarbejdere 1879. — Akvarel af fratergårdens sydøstre hjørne, af
H. Hagemann 1903, tegning af salmenummertavle, af samme 1903, af dørhammer, af 
samme 1904, til Ældre nord. Arch. 4. serie 3. rk. — Akvarel af kalkmalerier, af M. Hen
riksen 1901—05. — Marie kloster. Studierejser af Kunstakademiets Elever, foretagne 
under Hans I. Holms Vejledning, IV pl. 1—12,1904. — Akvarel af teglsten, af J. Tvede 
1906. — Tegning af pengetavle 1666, af Anton Frederiksen 1908 til Ældre nord. Arch. 
5. serie 2. rk. — Plan, snit og façader af A. Frederiksen og J. Tvede 1900—07 til Ældre 
nord. Arch. 6. serie 1. rk. — Tegning af dorgreb på prædikestolen, til Foreningen af 3. 
Dec. 1892. — Tegning af alterstage, af V. Ahlmann, til Foreningen af 3. Dec.

Notebøger (i NM): J. Kornerup: 1895—96. VIII, 117ff.— Henry Petersen: 1879. XIV, 
1 f. — H. B. Storck: St. Mariæ Kloster, Optegnelser 1905—07 (Storck: Optegnelser).

Litteratur. Ludvig Boesen: Den ved Øresund beliggende anseelige Stad Helsingøers 
Beskrivelse Aalborg 1757 (Boesen). — Frederik Schaldemose: Beskrivelse over 
Kjøbstaden Helsingør og Slottet Kronborg. Helsingør 1840 (Schaldemose). — Aarsberet- 
ninger fra det kongelige Geheimearchiv, udg. af C. F. Wegener. 1861—65 og 1866—70 
(Årsb. III og IV). — V. Hostrup-Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. 
Genealogiske Efterretninger. Fra Helsingørs Fortid II. 1906 (Hostrup-Schultz). Denne 
bog er anvendt som hovedkilde til de personalhistoriske oplysninger. — Frederik Kaas: 
Bidrag til Helsingør Byes Historie. Helsingør 1909 (Kaas). — Louise Wright: Vort Ung- 
domskloster. Helsingør 1914. — Vilh. Lorenzen: De danske Karmelitterklostres Byg- 
ningshistorie, 1924. — Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426—1857. 1926 
(Helsingør I og II). Heri: Karmelitterklosteret og St. Marie Kirke, ved C. A. Jensen p. 
196—216, Kirkernes Inventar og Kunsthaandværk, ved C. A. Jensen p. 223—50, Kirke
ligt Liv, ved Hugo Matthiessen p. 34—40, Skole og Kirke, ved Laurits Pedersen p. 
268b—272b. — Peder Hansen Besens Atlas Danicus II, S: Helsingør, ed. Knudsen 1928 
(Resen). — Johs. S. Dalsager: Helsingør almindelig Hospitals Historie 1541—1941. 
Helsingør 1941 (Dalsager: Almindelig Hospital). — Johs. S. Dalsager: Helsingør St. 
Mariæ Kirkes Historie 1450—1950. 1950 (Dalsager). — Niels Friis: Buxtehude-Orglet i 
Helsingør Set. Mariæ, 1953, 14ff. Særtryk af Dansk Kirkemusiker Tidende nr. 2—4, 
1953. — Ellen Storm Petersen: Restaureringen af St. Mariæ Kirke og Kloster i Helsingør 
1900—07. 1956. — Niels Friis: Buxtehude, hans By og hans Orgel. Helsingør Set. Mariæ 
Kirkes Orgelhistorie i tre Aarhundreder. Helsingør 1960. — Erik Moltke: En kongelig 
altertavle i røntgenbelysning, i Nationalmuseets Arbejdsmark 1963—65, p. 87—96.

K O R R E K T U R N O T E  
(til p. 290 f f . ) .

Gennemgangen af regnskaberne for Helligge(j)sthus eller Almindelig Hospital, der 1541 
indrettedes i klosterfløjene, viser, at både kirkegården og den ved reformationen lukkede 
kirke en tid kom til at ligge under hospitalet. Det afholdt udgifter til reparation af bl. a. 
kirkegårdsindgange, sakristivinduer og nøgler til kirkedøre; men det fik også visse ind
tægter hidrørende fra kirke og kirkegård, f. eks. betaling for en gammel gravsten 1570 
og for kobber af den klokke, »der forgangen år faldt ned af klosterets kirke« 1574. De i
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teksten (bl.a. p. 329) meddelte oplysninger om kirkerummets anvendelse til stald og 
oplagsplads suppleres da som følger: 1563 rejstes et skillerum »den tid, da kornet blev 
tærsket i kirken«, 1567 betalte en hollandsk skipper »de arme« for oplagsplads, mens en 
anden skipper 1572 af hospitalet købte »et gammelt Mærs« (tonde eller platform, der 
benyttedes som udkigspost på en sejlskibsmast), som længe havde stået i kirken til for
hindring og uden ejermand.

Som et resultat af den kongelige tilladelse 1573 til at nedbryde kirken (sml. p. 291) 
hospitalet til opbygning, begyndte hospitalets håndværkere foråret 1574 at nedbryde det 
gamle stentag på »thennd affsiide norden op till Closter Kierche, som omgangen war ode 
oc enn Part Huelningenn Nedfalden, oc affbrøde samme Huelling« (dvs. søndre korsgang, 
sml. p. 331, 332, 336). — Fra 1544, da hospitalets ældste bevarede regnskabsbog begyn
der, og godt en snes år fremover kaldes hele klosteranlægget for Helliggesthus (dvs. 
Helligåndshus). Vor Frue kirke benævnes undertiden kloster- eller hospitalskirke, men 
oftest Helliggesthus’ kirke, og dette navn knyttes ligeledes til kompleksets sakristi og 
kirkegård. Først med den øde Vor Frue kirkes omdannelse til »Tyske kirke« eller S. Marie 
kirke (den tyske betegnelse for Vor Frue-kirker) 1576 ophorer mulighederne for forveks
ling mellem den egentlige klosterkirke og det kirkerum, som Almindelig Hospital indret
tede i Laxmandssalen.—Årstallene i denne note refererer til regnskabsbøgerne for Hel
singør Almindelig Hospital 1544—75 (LA.), der er benyttet til hospitalskirken, som be
skrives efter S. Marie kirke.

1 Det gælder alle karmelitterklostre og -kirker, idet karmelitterne havde som særlig 
opgave at virke for en mere inderlig forståelse af jomfru Maria (jfr. Vilh. Lorenzen: De 
danske Karmelitterklostres Bygningshistorie, 1924, p. 6). 2 NyKirkehistSaml. V, 778 f. 
3 ActaPont. nr. 1628. 4Jfr. Repertorium Diploinaticum Regni Danici Mediævalis 1. rk. 
nr. 7639s og 7662s. 5Årsb. IV, tillæg p. 4. 6Ibid. III, tillæg p. 13. 7Ibid. III, tillæg 
p. 18 f.  8 P. F. Suhm: Samlinger til den danske Historie. 1779—84 II, 157 f. 9 Ibid.
II, 160 ff. 10 Kong Frederik I.s danske registranter, ed. Erslev og Mollerup. 1879, IX, 
569. 11 Årsb. IV, tillæg p. 10 f. 12 Kronens Skøder I, 12. 13 Årsb. III, tillæg p. 52 f.
14 Sidste ciffer i årstallet er usikkert, men 1576 stemmer med †mindetavle (p. 430) og med, 
at præsten synes udnævnt allerede 1576, jfr. RA. Danske Kancelli. Indlæg m.m. 19. april 
1642. 15 LA. Kirkeinspektionens arkiv: rgsk. 1588—1857. 16 LA. Kirkeinspektionens 
arkiv: rgsk. 1577—1600 (div. år). 17 Dalsager p. 31 f., KancBrevb. 1578, 11. jan., jfr. 
1578, 14. febr. 18 Årsb. I I I ,  tillæg p. 72—73. 19 LA. Helsingør, S. Marie sognekalds- 
arkiv: Indkomne breve m.m. sognepræsteembedet vedk. 1645—1894. Læg: Bestallinger, 
gavebreve, kgl. resolutioner og konfirmationer sognepræsteembedet vedk. 20 V. A. 
Secher: Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve . . . .  II, 605 f .  21 Jfr. Dalsager 
p. 52, og note 19. 22 Årsb. I I I ,  tillæg p. 113 ff. med udførlige oplysninger om stridig
hederne. 23 En ansøgning om ligestilling med den tyske menighed i Kbh. fremkom 
allerede 1669, jfr. Årsb. III, tillæg p. 115 f. 24 Det vil sige, at privilegiebrevet (sml. 
note 25) fastslog, at alle i Helsingør boende, som virkelig var tyske, måtte nyde den 
samvittighedsfrihed at gå til den tyske kirke uden at skulle betale noget til den danske 
kirke. En af årsagerne til at den danske præst i kopibogens margen har tilføjet: Til skade 
for den danske kirke. 25 LA. Helsingør S. Olai sognekaldsarkiv. 1590—1820. Kopibog 
af kgl. reskripter og breve fra stiftsøvrigheden. Sml. Dalsager p. 95. 26 LA. Helsingør 
Alm. Hospitals arkiv. Protokol indeholdende afskrifter af en del reskripter og breve ved
kommende Helsingør hospital og kirkerne sammesteds. 1582—1782. 27 Dalsager p. 120, 
126 f., 132. 28 Årsb. I I I ,  tillæg p. 18 ff., ActaPont. IV nr. 3100 og VII nr. 6079. 29 Ibid.
I I I ,  tillæg p. 18 ff. 30 Ibid. I I I ,  tillæg p. 19. Der tales om, at der skal holdes en »messe 
aff Gudz legomme« ved alteret. 31 LA. Kirkeinspektionens arkiv: S. Marie tyske kirke. 
Regnings Copie Bog for 1799—1826. 32 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. 
Helsingør 1700—1820. 33 Fundberetningens oplysning om den nævnte mønt er kor
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rigeret af fhv. overinspektør ved Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, Georg Galster, 
der har meddelt, at møntens rette navn er »gros tournois«, og at den er fra tiden efter 
1266. — Om andre fund ved udgravningen henvises til Ellen Storm Petersen: Restau
reringen af St. Mariæ Kirke og Kloster i Helsingør 1900—-1907,1956, p. 22—24, hvor en del 
af oplysningerne dog må bero på misforståelser. 34 Om haverne, se Eywin Langkilde: Vor 
Frue Kloster i Helsingør, Havekunst XXXI, 1950, p. 87—97. 35 LA. Kirkeinspek
tionens arkiv: Fortegnelse over begravelser i kirken 1776. 36 Boesen (1757) p. 162; 
Dalsager p. 73; jfr.Louise Wright: Vort Ungdomskloster, 1914,p.10; Ellen Storm Petersen: 
Restaureringen af St. Mariæ Kirke og Kloster i Helsingør p. 15. 37Området vest for 
klosteret ses undertiden betegnet prat(t)erhaven eller Vor Frue kirkegård. S. Johannes 
kirkegård benævnes stundom (store) urtegård. Det er til tider vanskeligt eller ikke muligt 
med sikkerhed at afgøre om en omtale fra tiden efter midten af 1600-tallet vedkommer 
gravpladsen mod S. Annagade eller den yngre kirkegård ved Hestemøllestræde, idet 
navnene skifter fra tid til anden, og f. eks. urtegård og fraterhave anvendes som udtryk 
for begge områder, ligesom fraterhave også, særlig i senere tid, bruges om klostergården. 
I de af »Danmarks Kirker« gennemgåede arkivalier er ikke fundet belæg for Pratelgården 
eller Krudtgården som navne på fraterhaven, som anført af Laurits Pedersen i Helsingør
I, 440; det er dog samtidig uklart, hvilket område Laurits Pedersen benævner frater
haven. I afsnittet om S. Maries kirkegårde er området vest for klosteret benævnt frater
haven, arealet syd for kirken S. Johannes’ kirkegård eller urtehave og klostergården 
fratergården, hvorimod bygningsbeskrivelsen fortrinsvis gør brug af de benævnelser, der 
er anvendt i vedkommende arkivalier. 38 Årsb. III, tillæg p. 33. 39 KancBrevb. 
1573, 10. okt. 40 Om Helliggesthuset som navn på hospitalet jfr. Carl Neergaard i 
KirkehistSaml. 3. rk. VI, 603. 41 Årsb. III, tillæg p. 16. 42 Ibid. III, tillæg p. 25. 
43 LA. Helsingør alm. hospitals arkiv: rgsk. 1544—75. 44 C. A. Jensen i Berlingske 
Tidende 16. aug. 1906; Arkitekten VIII, 1905—06, p. 541—45; Helsingør I, 214; Vilh. 
Lorenzen: De danske Karmelitterklostres Bygningshistorie p. 65; jfr. dog Laurits Peder
sen i Arkitekten XIV, 1911—12, p. 218. 45 Årsb. IV, tillæg p. 10. 46 Helsingør I, 
113; husene ses ikke på Resens prospekt af Helsingør gengivet p. 43 under S. Olai fig. 2. 
47 Helsingør I, 341. 48 Kgl. Bibl., 48, fol. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg og Kron
borg amters beskrivelse. 49 LA. Sjællands bispearkiv: Indkomne sager. Lynge-Kron- 
borg hrd. 1629—1760, året 1727, og note 31, året 1814. 50 Note 32, 28. juli 1794. 
51 LA. Helsingør rådstuearkiv: B 5 c. 1819—24. Magistratens journaler. 52 Ved em
bedet: Journal for S. Marie kirkeinspektion 1892—1915. 53 Årsb. III, tillæg p. 72. 
54 Tilsvarende forklaring allerede hos Bussæus 1723, også hos Jessen (note 48). 55 Hel
singør I, 440. 56 Note 15. Her er vel tale om det forlængst nedrevne lavshus, der lå 
i Kirkestræde, jfr. Helsingør I, 443. 57 Note 15, året 1782. 58 LA. Helsingør rådstue
arkiv: Brandtaxation 1761. 59 C. A. Jensen, i Berlingske Tidende 16. aug. 1906. 
60 Laurits Pedersen, i Arkitekten XIV, 1911—12, p. 215—18. 61 Helsingør I, 341. 
62 Note 63, året 1824. 63 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv: Kommune kopibøger 
1820—1900. 64 Helsingør I, 444. 65 RA. Kultusministeriet: 1. dep. 1848—1916. 
Journalsager. 66 LA. Kgl. bygningsinspektører: Prof. H. Storcks papirer vedr. restau
reringen af S. Marie kirke og kloster i Helsingør. Maj—juni 1907. 67 Helsingør I, 438. 
68 Redegørelse for sagen til borgmester P. Christensen fra Lrs. M. Herløw af 4. nov. 1940, 
og gavebrev vedr. matr. 76 af Helsingør bygrunde af 5. juli 1934, i Helsingør rådhus, 
mrk. DK 777.8:712.2. 69 Ellen Storm Petersen: Restaureringen af St. Mariæ kirke og 
kloster i Helsingør. 1956. Fot. p. 33. 70 Vilh. Lorenzen: Bevaringen af det gamle Hel
singør som Arkitekturby, 1943, fig. 22. Om arealernes beplantning, jfr. Eywin Langkilde 
i Havekunst XXXI, 1950, p. 87—97.

71 NM: Storck. S. Marie kloster Helsingør. Optegnelser 20. sept. 1905 og 19. febr. 1906. 
72 DK. SJyll. p. 1058 ff. 73 Indberetningen er fra 1921, og den er grundlag for C. A. 
Jensens afsnit i Helsingørbogen 1927, hvori forfatteren dog på enkelte punkter har revi
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deret sin opfattelse fra indb. I den udstrækning de til »DK« foretagne nyundersøgelser 
tillader en vurdering, taler alt for, at indb. er den rigtigste kilde. 74 Det kan ikke ude
lukkes, at nordhuset har været det allerførste, thi spor af en ældre fratergang end den 
nuværende i husets sydmur vidner om en ændret fagdeling, som ikke spores i østfløjen, 
hvor man dog ikke kan se bort fra, at noget lignende kan have været tilfældet før om
bygningen i forbindelse med Laxmandssalens indretning. 75 Her ses bort fra de mindre 
etaper inden for de tre fløje, som udgør det egentlige kloster. 76 Undersøgelsen 1897 
(jfr. note 65) beretter, at fundamentet når ringere dybde end beregnet, og at der kun er 
tale om en kampestensophobning uden bindemiddel. 77 De to første opbevares i vest
fløjens såkaldte konestue; de seks sidste er deponeret i Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg, der venligst har stillet nyoptagelser til rådighed for »Danmarks Kirker«. 
78 Skibsbilledernes datering skyldes Ole Crumlin Petersen, Nationalmuseets skibshisto- 
riske laboratorium; se i øvrigt Carl V. Sølver: Danske Skibstegninger, i Vikingen nr. 12, 
1936. 79 Kong Frederik I.s danske registranter, ed. Erslev og Mollerup, 1879, p. 259. 
80 Helsingør I, 138 og 436. 81 1701 (jfr. note 15) får snedker Johan Rickaert betaling 
for 14 luger for lydhullerne over de to gevelfter i kirken. 82 Chr. Axel Jensen har i sin 
indberetning fra 1921 skrevet, at den gamle kirketjener fortalte, at Erik af Pommerns 
navnetræk stod bag maleriet i sakristidørens spejl, hvorimod der ingen oplysninger findes 
i kalkmaleriberetninger fra restaureringstiden. Med kirkens tilladelse lod »Danmarks 
Kirker« maleriet nedtage 24. juni 1965, og derved afsløredes indskriften. 83 RA. Rente
kammeret: Reviderede rgsk. Kirkergsk. 1744. Helsingør tyske kirkes reparationsrgsk. 
En del af arbejdet synes udført allerede 1743. 84 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv: 
Rgsk. 1804—59, 1869—83. 85 Udvendig i fløjens vestmur er der ud for gavlen en smal 
stribe meget rodet murværk, som i sammenhæng med de øvrige spor, giver sikkerhed for 
den beskrevne udvikling. 86 Jfr. note 66, 14. dec. 1906 samt 1. og 8. nov. 1907. 87 Hel
singør I, 459. 88 Spiret kendes fra et maleri af Frederik II.s Frederiksborg, formentlig 
af Jan van Wijk, på Gripsholm; en kopi ved Th. Vibom findes på Frederiksborg slot. 
Såvidt man tør dømme efter denne afbildning og det p. 39 gengivne stik af S. Marie 
kirke, kan der ikke være tvivl om, at Paasche tømmermand har rettet sig efter kontrak
tens ordlyd. I øvrigt må Frederiksborgspiret have været Paasche velbekendt fra hans 
tid som kgl. bygmester (fra 25. juni 1564 indtil 1582, da han faldt i unåde). 89 De 10 
dl. blev udbetalt 1593 (jfr. note 15), fordi Rernt beklagede sig. 90 RA. Kgl. ordrer til 
Generalkommissariatet 1685—86. 91 LA. Kirkeinspektionens arkiv: Kopibog for be- 
gravelsessteder, skøder på gravsteder m.m. 1670—1827, samt Fortegnelse over begra
velser i kirken 1776. 92 Kgl. 0481-0576. NyKglSaml. 179, 8°. Anton Petersen: Historiske 
samlinger til købstædernes topografi. Året 1781. 93 LA. Sjællands stiftsøvrighed. 
Kommune sager. Helsingør 1700—1820. Året 1810, 16. juni. 94 Jfr. note 71; over
slagene og de senere tilføjelser hertil giver et godt billede af hele arbejdet med restaure
ringen. 95 »Dekorationsmaler« kaldes M. Henriksen af Nationalmuseets daværende di
rektør, i modsætning til »figurmaler« E. Rothe (Nationalmuseets konservator). Jfr. brev
arkivet i 2. afd. 96 Se note 66. Udførligt regnskab fra M. Henriksen december 1907 
over færdige og manglende kalkmalerirestaureringer. Heri er anført malermester H. F. 
Svendsens arbejder. Regning fra H. F. Svendsen på »6 Hvælvinger dekoreret i Kalk- 
farve«. Ellen Storm Petersen: Restaureringen . . . 1956, p. 22 nævner, at Mads Henriksen 
blandt sine hjælpere havde kgl. hofmalermester Robert Rasmussen. 97 Fr. Beckett: 
Danmarks Kunst II, 1926, p. 358 antog, at Kristusskikkelsen var oprindelig også i de
taljer. 98 Fr. Beckett, smst. p. 359. 99 På Kronborg slot findes i en vinduessmig en 
kalkmalet dekoration med Erik af Pommern og hans dronnings våbner omkring Kristi 
våben og omgivet af gejstlige og adelige våbner. 100 Signetet kendes fra aftryk på 
brev 30. juni 1794 fra kirkeværge Joh. Fried. Braunbehrns, i LA. Sjællands stiftsøvrig
hed. Kommune sager. Helsingør 1794—95, læg 1794. 101 Danmarks Adels Aarbog VI, 
1905 p. 6 ff. 102 Årsb. I I I ,  tillæg p. 13. 103 Henry Bruun: Poul Laxmand og Birger 
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Gunnersen, 1959, p. 94 nævner, at P. Laxmands yngste og tredie barn af første ægteskab 
i 1502 var 16 år gammel; da hans hustru ikke nævnes i andre gavebreve til kirker i 
Helsingør fra P. Laxmand, sidste fra 8. maj 1483, falder hans første giftermål sandsyn
ligvis i 1484. Den store donation på 900 lybske mark, som Laxmand i 1493 skænkede 
kirken til sjælemesser for både hustru, børn, forældre og sig selv, må formodes bl.a. at 
skulle gå til Laxmandssalens opførelse. 104 Beckett mente, at der mellem søndre side
skibs fire østlige og fire vestlige fag forekom en så udpræget skillelinie, at man måtte 
forudsætte to kunstnere. Stilistisk synes der dog ikke at være noget, der taler for en 
sådan antagelse, selv om enhver bedømmelse heraf må tages med forbehold på grund 
af den kraftige opmaling. Bygningshistoriske forhold (p. 322) tyder på, at en korskranke 
har skilt kirken i to halvdele mellem fjerde og femte fag fra øst. Menigheden ville da kun 
kunne se østkapperne i de fire østlige hvælv, hvilket kunne forklare, at alene disse kapper 
er udsmykket med religiøse scener. Samtidig ville placeringen af stifterportrættet i fjerde 
fags vestkappe da ligge i skellet mellem kor og skib, således som man finder det i landsby
kirkers korbue. 105 Om Hans Pothorst, se Danske Magazin 5 rk. VI, 306, Ludvig Daae: 
Didrik Pining, i Historisk Tidsskrift udg. af den norske historiske Forening, 2. rk. I I I ,
I. hefte, Kristiania 1881, p. 233 ff. Sofus Larsen: The Discovery of North America, 
Twenty Years before Columbus, 1925, p. 33 ff. 106 Maria med foldede hænder over 
Kristi lig kendes i svensk skulptur. 107 Også Beckett (Danmarks Kunst II, 364) holder 
»Lazarusmaleren« og Birgittes kapels udsmykning for samtidige.

108 RA. Rentekammeret: Kommunicerede kgl. resolutioner med bilag [1752]. 109 Det 
er ikke altid muligt at afgøre, om inventargenstande har hørt til kirken eller klosteret. 
110 Jfr. V. Thorlacius-Ussing, i Holland-Danmark II, 1945, p. 109 ff. og De zeventiende 
eeuwsche Beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1948) ved Elisabeth 
Neurdenburg p. 146 f. 111 1840 (jfr. note 63) skænkede kunstforeningen et altertavle
maleri; konferensråd Holten gav en forgyldt ramme hertil. 112 Se E. K. J. Beznicek: 
Die Zeichnungen von Hendrick Goltzius, tysk udgave 1961, planchebind p. 263, katalog 
33—44 passionsserie, jfr. også de sovende apostle på det tidligere altertavlemaleri i 
Hornbæk kirke (Lynge-Kronborg hrd.). 113 På Albrecht Dürers tegning af Christiern
II. fra 1521 bærer kongen ikke den gyldne Vlies. 114 Dette argument er imidlertid 
uanvendeligt i diskussionen om altertavlens alder. På Thurø-tavlen (jfr. p. 372), som 
udførtes efter Christiern I.s død, knæler han og hans dronning uden deres børn. 115 Fr. 
Beckett: Altertavler, 1895, p. 148, jfr. samme: Danmarks Kunst II, 1926, p. 243—45, 
430. LundPortr. IX, 1903, p. 252. 116 Hele tavlen er blevet gennemfotograferet med 
røntgen af konservator Knud Holm, der også har taget fluorescens (kvartslys) optagelser 
af Christiern II.s hoved; flere infraoptagelser er gjort af fotograf Lennart Larsen. 
117 Beretninger 1964 og 1965 ved N. J. Termansen, ledsaget af »Undersøgelser af farve- 
prøver på rammen« ved Verner Thomsen 1965. 118 Dette stik var i renæssancetiden og 
senere en meget yndet kilde, som bl.a. epitafiemalere ofte øste af. Se f.eks. Müllers epitaf 
slutningen af 1600’rne, i Haderslev domkirke, DK. SJyll. p. 170, epitaf 1621 i Næstved 
S. Peder, DK. Præstø p. 107, og, efter 1700, i Gråsten stukloft, Åbenrå amt, DK. SJyll. 
p. 1922. 119 Omtrent svarende til Stephan Lochners dommedagsmaleri i Wallraf- 
Richartz-Museum, jfr. C. G. Heise: Norddeutsche Malerei, Leipzig 1918, taf. 3. — På 
Lucas Van Leydens dommedagstavle 1527 i Leiden, Stedelijk Museum »De Lakenhal«, 
gengives helvede »over jorden« som en borgruin og herunder et flammende Leviathangab 
og derunder igen djævle og fordømte i større målestok. 120 En tradition vil i denne 
fordømte kvinde se Dyveke. 121 Afbildet i 150 Jaar Rijksmuseum Jubileumtentoon- 
stelling Middeleeuwse Kunst der noordelijke Nederlanden, Catalogus 77. Amsterdam 
1958. 122 Jfr. Sten Karling: Girolamo Marettis barettsmycke, i Konsthistorisk tidskrift 
XXXIV, 1965, p. 42—59. 123 Jfr. Anders Svarre: Christiern II i samtidens billedkunst. 
Privattryk af S. H. Matzens klicheanstalt. 1953. 124 Danske Slotte og Herregårde, 2. 
udgave (red. Aage Roussell), II, 1964, p. 19 f. 125 De to kædeagtige streger, der for
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løber fra dronningens brede, perle- og stenbesatte halsbånd og ned under særken, er en 
meningsløs tilføjelse af restaurator. 126 Rosenborg nr. 55; jfr. Det kgl. Kunstkammer, 
Spenglers Manual 1771 (NM) p. 4 nr. 1: »Der Trautring der Königin Isabella, Gemählin 
Christiern des 2ten von massiven Gold«. 127 Jfr. Peter Hertz: Den kongelige Maleri
samlings Tilblivelse, i KunstmusAarsskr. V I I I  X, 1924, — Festskr. Karl Madsen — 
p. 358—90. Fr. Beckett : Renæssansens og Kunstens Historie i Danmark, 1897, p. 11—15. 
Samme: Kunst i Danmark. Ny rk. VI, 1932, p. 5. Se i øvrigt Katalog over ældre Male
rier. Statens Museum for Kunst, 1946, p. 283 f., p. 201. 128 Paul Johansen: Meister 
Michel Sittow, i Jahrbuch der preussischen Kunstsamml. LXI, Berlin 1940, p. 2, Sten 
Karling: Medeltida träskulptur i Estland, Göteborg 1946, p. 292, Katalog o\7er ældre 
Malerier. Statens Museum for Kunst, 1946, p. 283 f. med litteraturhenvisninger. 129 G. 
Falck: Mester Michiel og Kunstmuseets Portræt af Christiern II., i KunstmusAarskr. 
XIII—XIV, 1926—28, p. 128—36. 130 Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern 
den Andens og Frederik den Førstes Historie I, 1854, p. 209 note 2. 131 I et brev fra 
Narva, Trinitatis dag 1513, til kongen kalder han sig: »Danmarks Bex Armorum, alias 
Mysyr Dauid van Koran«, jfr. Akta Hafniensia ad Historiam Rossicam pertinentia, ed. 
G. Scerbacef, fase. I, 1326—1569, Moskva 1915, nr. 10. Meddelt af Jørgen Steen Jensen. 
132 RA. DaKanc. Indkomne Breve. Brevet gengivet i facsimile i KunstmusAarskr. X I I I —  
XIV, p. 128. 133 Statens Museum for Kunst. Gennemslag i NM.s 2. afd.s arkiv. 
134 Thieme-Becker: Künstler-Leksikon XXV, 1931, under Jan Mostaert. Weilbach: 
KunstLeks. 1952, under Michel Sittow. 135 Henry Petersen, i ÅrbOldHist., 1879, p. 66. 
136 Jfr. H. C. Bering Liisberg: Kunstkammeret, 1897, p. 144. »Et Skilderi om Domme- 
Dag, hvor paa staar Christianus Secundus og hans Dronning, gjort 1500 (!)«. 137 Jfr. 
Fr. Beckett: Altertavler, 1895, p. 148 note 3. 138 Jfr. note 127. 139 Venlig meddelelse 
fra Ronnes datter, konservator Signe Rønne, ledsaget af udskrift fra faderens dagbøger. 
140 Tilskrift i Nationalmuseets tilgangsprotokol 1843 nr. 7278. 141 Der kendes kun eet 
stempel for Jacob Otter eller Otto, I O hvorunder 27 (Bøje 1662); ingen af hans arbejder 
i Mariekirken er stemplet med Helsingørs bymærke. Jfr. i ovrigt S. Olai note 150. 
142 Inventariet 1659 (note 15) omtaler foruden den kalk og disk, som dronning Sophie 
har skænket, kun en stor kalk som velbårne Frederik Urne har foræret. Denne nævnes 
ikke i yngre arkivalier, der omtaler den eksisterende fra 1641 på 85 lod. Man kan muligvis 
tænke sig, kirkeværgen har heftet sig ved, at kalken var skænket af lensmanden på 
Kronborg; det var på dette tidspunkt Frederik Urne, som døde i april samme år. 143 Jfr. 
note 31. Ifølge Erik Lassen: Dansk Sølv p. 215 blev sølvarbejder i sundtoldbyen Hel
singør ofte stemplet med Kbh.s bymærke. Det gælder især arbejder af Andreas Lindberg. 
Han optoges i lavet i Helsingør 1753 og i Kbh.s guldsmedelav 30 år senere. Sml. i øvrigt 
S. Olai note 151. 144 Det er antagelig den oblatæske, der i inventariet 1791 (jfr. note 
86) omtales som gjort af det sølv, der sad på dr. Biedenbachs kirkebog, jfr. p. 393; sølvet 
vejede 16 lod, det er 235 gr., hvilket svarer til den eksisterende oblatæskes vægt. Inven
tariet 1734 nævner kun en æske, der blev stjålet 1722, og ikke kirkebogen. Denne date
ring stemmer med, at guldsmeden fik borgerskab 1734 og døde 1756. 145 I regnskaberne 
oplyses kun, at Willum guldsmed 1668 omgør en liden sølvkande; det er muligvis den, 
der er nævnt i inventariet allerede 1594 (jfr. note 15) og som da vejede 27½ lod 1 kvint. 
Den var 1592 (jfr. note 16) lavet af Peder Elling af en gammel kalk på 20 lod. 146 Fla
sker af tilsvarende tidlos form findes i Farum kirke (Ølstykke hrd.) og i Vigersted (Ring
sted hrd., DK. Sorø p. 491); sidstnævnte er fra 1639. 147 M. Mackeprang: Vases saerés 
émaillés d’origine française du quatorzième siècle conservés dans le Musée National de 
Danemark. Aage Marcus. Copenhague 1921 (med litt.-henvisn.). Den tidligste omtale er 
af Boesen (p. 157 f.) 1757, dernæst P. Brock: Emaillesager i vore Museer, i Tidsskr. for 
Kunstindustri, 1889, p. 8. De seneste behandlinger er givet af C. R. af Ugglas, i Bidrag 
till den medeltida guldsmedskunstens historia II, Stockh. 1948, p. 312 ff., af Katharina 
Guth-Dreyfus (Schweiz) 1954 (note 150) og Aron Anderson, i Silberne Abendmahlsgeräte



506 HELSINGØR 218

in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, 1956, p. 71 ff., i Nationalmuseets festskrift, 
1957, nr. 98 (ved T. E. Christiansen), i Gazette des beaux-arts, LV, 1960, p. 236, Ulrich 
Middeldorfs artikel: On the Origins of »Email sur Ronde-Bosse«, samt i kataloget til ud
stillingen i Paris 1965 (note 159). 148 Jfr. Marc. Rosenberg: Der Goldschmiede Merk
zeichen 3. opl. IV, 1928, p. 248. Det næstfølgende Pariserstempel her er fra 1500’rne. 
149 Willy Burger: Antiquitätensammler XXIII, 1930, p. 145, »sind mit Szenen eines 
Romans dekoriert«. 150 Jfr. Katharina Guth-Dreyfus (Zürich): Transluzides Email in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts am Ober-, Mittel- und Niederrhein, Basel 1954, 
(disputats), p. 15: »die herrliche, ganz emaillierte Silberkanne von Dittmarsheim (!) im 
Museum von Kopenhagen...«. 151 Denne »udlægning« hidrorer fra Nationalmuseets 
protokol, hvor indføreren 1849 skriver: » . . .  flere Feldter, som det synes den forlorne 
Søns Tilbagekomst i 6 forskjellige Scener«; M. Mackeprang optog den med nogen kritik.
152 Fr. Knudsen: Billeder af middelalderlige Lege og Idrætter paa en Sølvkande i Na
tionalmuseet. I Kommission hos Gyldendalske Boghandel, København 1917. 20 pp. ill.
153 Sølvsmedens værksted synes ikke i sin billedsamling at have haft en »Fysiologus« 
eller bestiariebog; den eneste figur, der med nogen sandsynlighed kunne være taget fra 
dette overalt i Europa fra de ældste tider populære værk, er det sirenelignende væsen 
(gruppe c nr. 13), der dog næppe tør opfattes som en sirene. 154 Jfr. Ole Højrup: Hane
puden eller en sørgelig historie om et ulige ægteskab, i Budstikken, 1959, p. 102—20. 
155 En kvinde siddende i omtrent samme stilling på en løve findes afbildet på et mi- 
sericordie på en korstol i Rouen, se E. H. Langlois: Stalles de la Cathédrale de Rouen, 
Rouen 1838, nr. 66. 156 1586 anfører rgsk. en udgift på 2 mk. 12 sk. (jfr. note 16) til 
mester Hans »vor den kelck uth tho stafferen«; hvorvidt det drejer sig om den under 
†altersølv (p. 392) omtalte alterkalk, eller det muligvis har noget at gøre med det emal
jerede sæt, eller ingen af delene, kan ikke afgøres. 157 Udgivet af H. C. Bering Liis- 
berg: Kunstkammeret, dets Stiftelse og ældste Historie, København 1897, p. 155 ff. 
158 Jfr. Mackeprang p. 3, citeret fra Tilgangslisterne til Kunstkammeret 1700—1736, 
der ikke indeholder oplysninger om kandens oprindelse, men i »Afskrift af Grodtschillings 
Manuale 1690—c. 1737« (NM), i lidet ændret form opført blandt de ting, der stammede 
fra kongen. 159 Identifikationernes usikkerhed er allerede stærkt fremhævet af Macke
prang; senere forskere har ikke været så tilbageholdende, se »Danmarks Nationalmuseum«, 
København 1957 — også engelsk udgave — nr. 98, hvorfra de oprindelige hypoteser 
uden forbehold er gået over i kataloget til udstillingen i Paris 1965 (kat. Musée du 
Louvre. Le Danemark, ses trésors, son art nr. 82, 83). Jfr. også Danmarks gamle Per
sonnavne p. 1144: 21/3 1320 (pavens kopibog) Petro Regneri; 1333 sølvdisk i S. Olai(I) 
i Helsingør Petro Regneri. 160 Ifølge venlig meddelelse fra professor Kristian Hald. 
161 Nævnt i inventariet 1659 (note 15), og i brev af 13. sept. 1729 omtalt som den 1722 
bortstjålne sølvæske kirken tilhørende (jfr. note 88), ligesom inventariet 1734 (note 86) 
endnu nævner et sølvkar til oblaterne, stjålet 1722. 162 Kgl. Bibl. GIKglSaml. 2338, 
4°. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ . . ., af Bussæus 1723. 163 Heinnemarks våben 
var, jfr. p. 270, en springhval, som spruder vand ud. 164 Især for »løse inventargen
standes« vedkommende er det vanskeligt at regne med inventarfortegnelserne, da man 
i hvert fald i nutiden flytter tingene fra Mariekirken til hospitalskirken og tilbage. 
165 Jfr. note 31. Desuden vides, at Thomas Rotgeter 1663 (jfr. note 15) forbedrede to 
stager, og 1820 udførte gørtler Duhan småreparationer (jfr. note 31). 166 Herom se 
tillige Troels Dahlerup: Helsingør Latinskole i 17. Aarhundrede i ÅrbFrborg. 1964, med 
henvisning til S. A. E. Hagen: Diderik Buxtehude, Kbh. 1920 p. 34 ff. 167 1734 var 
krucifikset beskadiget, men stod stadig på alterbordet, og endnu 1818; 1824 blev det 
repareret, jfr. note 31. 168 Den senere hofsnedker Claus Harms var født i Lüneburg 
og kom 1739 til København, hvor han 25. maj 1740 fik borgerskab. Se i øvrigt Tove 
Clemmensen og Mogens B. Mackeprang: Christian IX’s Palæ på Amalienborg, 1956, p. 193. 
169 Det fremgår af Storcks skrivelse 6. sept. 1916 til kirkeministeriet, at fonten i Marie- 
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kirken har været anbragt ved indgangen som i S. Olai »inden for en gammel skranke, 
der endnu er bevaret«. 170 Købmand Bendix Hansen var (jfr. Helsingør skifteprotokol 
i Landsarkivet) gift tre gange, første gang med Kirsten Rasmusdatter, † 19. juni 
1693, anden gang med Christine Christensdatter (jfr. alterskranke), død før 21. dec. 
1697 og tredie gang med Karen Stüver, der efter Bendix Hansens død 19. jan. 1699 
giftede sig med Vincent Regelsen. 171 RA. Partikulærkammeret nr. 87. Bygningsrgsk. 
1737 med bilag. 172 I de 34 stole kan meget vel være medregnet fire lukkede stole, 
da tallet 15, som Rosendahl malede 1744 stemmer med de eksisterende, af hvilke der 
ikke vides at være fjernet nogle ved Storcks restaurering i begyndelsen af vort århun
drede. 173 Ifølge beskrivelsen fra 1723 (note 162) af kirken var på mandsstolene to 
våben, der, fremgår det af beskrivelsen, tilhørte familierne Rosenvinge og Lilliefeld, 
begge betydningsfulde familier i Helsingør i 1500’rne og 1600’rne, jfr. S. Olai kirke, 
stolestader p. 177 og †gravsten p. 260. 174 KancBrevb. 1636, 8. maj. 175 Jfr. note 15. 
Oluf Andersen optræder i skiftet efter maleren Johan Lobaczynskj (se †pulpiturer p. 410 
og præstemaleri nr. 8 p. 438) 3. aug. 1707 som formynder i sin egenskab af »stiffader«, 
og omtales som Johans mangeårige nabo i Brøndstræde, jfr. LA. Helsingør rådstuearkiv. 
Skifteprotokol 1703—10. 176 De første år var pulpiturerne henlagt på kirkens loft, 
hvorfra de i tidens løb forsvandt, ifølge venlig meddelelse fra museumsinspektør Waage 
Petersen. 176 a RA. Lensregnskaber, Kronborg len. a. 1. regnskab 1651—55. Disse og 
de følgende oplysninger om pulpiturets herkomst skyldes Allan Tønnesen. 177 RA. Over- 
hofmarskallatets arkiv: Sager vedr. Kronborg slot, Frederiksborg slot og S. Johannes- 
kirken 1843—64. Læg: Sager vedr. indvielsen af Kronborg slotskirke 1843—44. 178 Af 
ældre fotografier fremgår det, at pulpituret oprindelig også havde vinduer i siderne, der 
vendte mod øst og vest i sideskibet, idet pulpituret har været dybere, end det er nu. 
179 Yderligere oplysninger om denne maler under præstemaleri nr. 8, p. 438. 180 1805 
(note 86) solgtes et pulpitur, 1828 (note 94) meddelte synet, at det øverste pulpitur i 
koret var sunket og udfaldet fra murpillerne; manglerne var afhjulpne ved næste års 
syn. 1839 (note 84) maledes også stole og pulpiturer ligesom det øvrige inventar af C. F. 
Rusch, efter at to gamle familiestole i den ene sidegang var borttaget, og der var opsat 
en ny trappe med repos. 1860 (note 94) istandsattes atter et brøstfældigt pulpitur. 
181 KancBrevb. 14. febr. 1578. 182 KbhDipl. V I I I  nr. 447. 183 Fra 1738 direktør 
for Øresundstolden, 1743 deputeret i Rentekammeret og direktør for finanserne, 1744 
gehejmeråd. 184 PersHistT. 10. rk. II, 212. 185 LA. Helsingør rådstuearkiv. H II 4. 
Helsingør bys regnskaber 1580/81—1588/89. 186 Vest sjællandsk avis 9. dec. 1817. 
187 Jfr. note 162 og RA. Genealogisk-heraldisk samling nr. 17, 4°. Epitaphia et Cippi 
cum Inscriptionibus nec non Picturæ et coetera ornamenta quæ reperiuntur in Templo 
Germanico Helsingoræ, dicto Stæ Mariæ. 188 Jfr. Kaas nr. 103 og Chr. Axel Jensen i 
Helsingør I, 246. 189 Jens Mortensen var født i Tisted og åbenbart ikke perfekt i det 
tyske. 190 1823 fik guldsmed Karnoff betaling for reparation af en sølvklokke på en 
tavle (jfr. note 31). 191 Måske har også en *pengetavle fra 1662, nu i Ribe domkirke, 
med Frederik III.s kronede monogram over reliefversaler: »HELSINGØR« været blandt 
disse(?). På bagsiden af rygbrædtet har den et skjold med et Andreaskors flankeret af 
to halvkugler og i korsets øvre vinkel en seksoddet stjerne. 192 Weilbach: KunstLeks.
II, 245, Claus Lauritzen. 193 RA. Rentekammeret. Rentemesterrgsk. 1609—10 497 a. 
194 Således læst i museumsindberetningen af Chr. A. Jensen og af arkitekt Clemmensen 
allerede 1905 — hos Kaas: Bidrag nr. 112 læst 1(6?)50 — men nu ulæseligt på grund 
af slid. 195 Hostrup-Schultz p. 124 nr. 9. 196 Jfr. Henrik Grevenor: Norsk Malerkunst 
under Renessanse og Barokk, Oslo 1928, p. 103 med note 59. Derimod synes der ikke 
at være grund til med Svein Molaug, i Stavanger Museums Årbok 1950 (Har Hendtzschel 
måla i Helsingør?) p. 141—47, at tilskrive maleren Gotfried Hendtzschel de her behand
lede apostelbilleder over vindfanget; der er kun tale om samtidige malere og fælles forlæg. 
197 Niels Friis: Buxtehude, hans by og hans orgel, Helsingør 1960. 198 Billedskærer 
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Skjold Lund, Snekkersten, og kirkemaler Peter Kr. Andersen, Hornbæk. 199 Jfr. note
15 og Niels Friis: Buxtehude-orglet i Helsingør Set. Mariæ. Særtryk af Dansk Kirke
musiker Tidende nr. 2—4, 1953. 200 Slotsorganisten i København fik først 1641 sin be
taling (30 rdl.) for syningen af orglet, jfr. Friis 1960, p. 7. 201 Friis 1953 p. 5. 202 Niels 
Friis: Orgelbygning i Danmark, Renaissance, Barok og Rokoko, 1949, p. 89, og Friis 
1960 p. 11. 203 Arkitekt Rolf Graae: Beretning 1959. 204 Jfr. Friis 1953 p. 6 f., ud- 
førligere 1960 p. 11. 205 Friis 1953 p. 7, 1960 p. 19 f. 206 Jfr. Niels Friis: Marcussen 
og Søn 1806—1956, p. 44, og note 84. 207 Friis: Orgelbygning 1949 p. 44: »Trewerchet 
och bildsniderarbejdet«. 208 Friis smst. p. 60, jfr. DK. Maribo p. 115, hvor Lorentz’s 
værk dog ikke er nævnt. 209 I Nakskov er façaden udført af Søren Ibsen fra Bremerholm, 
jfr. Friis: Orgelbygning p. 57 og DK. Maribo p. 115. 210 Svarende til Lorentz’s orgel 
i Torlösa, Onsjö härad, Malmöhus len. 211 1751 foretog Rosendahl en mindre repara
tion (16 rdl.); jfr. Friis 1960 p. 18. 212 Farverne i Urnes og Arenfelds våben er ikke 
heraldisk korrekte. 213 Afbildet Niels Friis 1960 ved p. 24. 214 Posterne er opført i 
regnskabet under 1639, det malede årstal, 1638, på trappen angiver, at arbejderne må 
være udført dette år. 215 Fornyet blev »5 Hængeornamenter under Pulpiturets vand
rette Led — 4 Hængeornamenter under Storfelter — adskillige mindre Fornyelser 
under Hængeornamenterne — 4 Krumknægte under Gesimsen er helt eller delvis for
nyede, de to af dem kun delvis, paa den ene Ansigtet fornyet« (tilføjelser sept. 1960 til 
tidligere restaureringsberetning ved P. Kr. Andersen). 216 I Chr. Axel Jensens beret
ning fremhæves, at bogstaverne, trods opmaling, var renæssanceagtige; forkert opma
let er f. eks. psailiie for psallite. 217 Ifølge restaureringsberetningen 1960 blev de da 
kun renset, men ansigterne står ikke med original friskhed. 218 Med forbehold bestemt 
af museumsinspektør ved Musikhistorisk Museum, Mette Müller. 219 Translatør ved 
Øresunds toldkammer, † 15. jan. 1785. 220 RA. Genealogisk-heraldisk samling nr. 17, 
4°. Epitaphia et Cippi cum Inscriptionibus nec non Picturæ et coetera ornamenta quæ 
reperiuntur in Templo Germanico Helsingoræ, dicto Stæ Mariæ [1700-tallets midte]. 
221 Jfr. note 83 og 220. 222 Ifølge Resen p. 7, til højre for alteret. 223 Erik Pontop- 
pidan: Marmora Danica I, 133. 224 Disse oplysninger er venligst meddelt af dr. phil. 
Albert Fabritius. 225 LA. Helsingør skifteprotokol p. 42. 20. april 1628 vurderer Cas- 
par Kegelhoff, maler, boet efter Trine Jorris. 226 Ældre afskrifter har Salzenarius. 
227 Mellem dem var dog Johan Kraft, der imidlertid kun betjente embedet ved S. Marie 
eet år. 228 Således opmalet nu, men både Kaas og Dalsager har sikkert med rette: 
Velhavervs. 229 Enken ægtede efterfølgeren J. V. Steman. 230 Folk fra Sønderjyl
land betegnedes ofte som »holsati«, jfr. nr. 4. 231 Samling af udskrifter fra LA. Hel
singør rådstuearkiv ved Bent Schiermer Andersen, i Nationalmuseet. 232 Jfr. G. Garde: 
Danske silkebroderede lærredsduge, 1961, p. 244. 233 Boesen benyttede p. 269 og 278 ff. 
flere af faneindskrifterne som kilde til sin skildring af svenskernes erobring af Helsingør 
1658—60. 234 Henningsen: Kirkeskibe p. 67f., 159 og ÅrbFrborg. 1952, p. 99 f. 
235 1669 ved Christopher Klet (jfr. note 15), 1710 ved Ole Gertzen Glasen —samtidig 
stafferedes og forgyldtes skiverne af Olle Andersen (jfr. note 15) —, 1711 ved kleinsmed 
Chr. Kieldsen (jfr. note 15), 1720 ved slotsurmager i Frederiksborg Christian Christen
sen (jfr. note 15). 236 Jfr. note 31 og 86, under året 1802, samt note 32. 237 Herefter 
skulle Frederik II. have skænket den klokke, der var støbt i Lille, og man kan i denne 
forbindelse gøre opmærksom på den livlige handelsforbindelse med Nederlandene, hvor 
Helsingør indtog en betydelig stilling. 238 Som nævnt i forbindelse med S. Olai kir
kes klokker (p. 228) købte kongen 18 klokker 1579; de kom fra kongens faktor i Amster
dam. På denne tid hørte også Lille med til det nederlandske rige.

239 Anderledes Chr. Axel Jensen, i Helsingør I, 241, jfr. Dalsager p. 66. 240 Det 
samme, der bruges af Joh. v. Enum, jfr. DK. SJyll. p. 992. 241 Jfr. Chr. Axel Jensen 
i Helsingør I, 241. 242 Kirkens †korbuekrucifiks (p. 394) var skænket af ægteparrets 
datter og svigersøn. 243 Bestemt af inspektør ved Tøjhusmuseet E. I. Eriksen, der
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meddeler, at en sådan kvadrant til aflæsning af kanonens højdestilling er udført af mes
sing. Om kanonen bemærker Eriksen, at dens stødbund af anskuelighedsgrunde er svun
get ud. 244 Jfr. note 91, begravelsen i sydsiden »worüber ein Epitaphium aufgerichtet 
befindlich«. 245 Jfr. DK. Kbh. By II, 411 ff. og personregister. 246 Jfr. Hostrup- 
Schultz p. 152, opgiver dødsdag 19. marts. 247 Jfr. note 162. Henningsen: S. Olai p. 
187 henfører epitafiet til samme kunstner, som har udført Rostgaards epitaf i S. Olai 
(p. 247 f.). 248 Identisk med den »dønniker« Hans Wyntrach, der 1575 og 1582 
arbejdede på Krogen (Helsingør I, 279, 307). 249 Det må under de foreliggende om
stændigheder betegnes som tvivlsomt om regnskabernes (jfr. note 16) opførelse under 
17. juli 1591: »Carstenn van der ?ndesse 9 ½ dl. 12 sk.« har noget med Carsten Jures at 
gøre. 250 Skænket lysearm nr. 1, se p. 450 . 251 17 2 3 (jfr. note 162) omtales »Ein 
zerschliessener Stein, worauf die Schrifft ist aussgelischen, gehöret Sel: Bobbert Thigs 
Erben« (den ældre, engelske konsul, † 1716). Jordbegravelsen, fra femte pille til muren 
i nordre sideskib, omtales april 1681 og 1776 (jfr. note 91). Se i øvrigt familien Thigs 
begravelse i S. Olai kirke (p. 265). 252 Iflg. Weilbach: KunstLeks. (C. A. Jensen) 
var Hans von Andorp broder til Cornelis Floris, dette og sandsynligheden for, at samme 
mand to gange 1577 og 1595 udnævnes til bygmester på Kronborg bestrides af Charles 
Christensen: Kronborg, 1950, p. 179. 253 Jann Petherssen Kussinn optræder første gang i 
skattelisterne 1574. Hvorvidt der har været familiebånd mellem Kussin og Lutiens — Hy- 
gens, alle hollændere, vides ikke. 254 I Helsingør I og II omtales flere gange en apo
teker Poul Thiesen. 255 Wolf Geisseler leverede 1627 flere ris papir til kongelig Maje
stæts behov samt »Blech«-pulver, jfr. RA. Lensrgsk. Kronborg len a. 1. rgsk. 1626—28. 
Han er nævnt i S. Olai stolestadefortegnelse 1648, jfr. LA. Kirkeinspektionens arkiv III 
B 1. S. Olai kirkeinspektionens korrespondancesager 1616—1823 div. år. 256 Grete 
Lesky: Barocke Embleme p. 36. Steiermark 1963. 257 Martin Ouwes og Anna Claus- 
datter Ihns datter Anna blev indskrevet på baluster på fontelukkelsen i S. Olai kirke 
(p. 167). 258 Hans anden hustru Christine Stevelins von Gripswolde var 1652 sam
men med ham indskrevet på korgitterbaluster i S. Olai kirke (p. 159). 259 Begravel- 
seslisten 1776 (jfr. note 91) nævner stenen på en jordbegravelse, hvori kaptajn Norden 
1776 blev begravet. 260 Danmarks Adels Aarbog XV, 1943, p. 6. 261 Schaldemose p. 
33. 262 Danmarckis Rigis Krönicke fol. p. 1117. 263 Henry Petersen: Gravstenen 
fra Timgaard i ÅrbOldHist., 1879, p. 65—72. 264 Berlingske Tidende. 265 Louise 
Wright: Vort Ungdomskloster, Helsingør 1914, p. 10. 266 Ellen Storm Petersen: Re
staureringen af St. Mariæ Kirke og Kloster i Helsingør 1900—1907,1956, p. 23. 267 Pers- 
HistT. 2. rk. V, 27. 268PersHistT. 9.rk. III,81. 269PersHistT. lO.rk.V,238. 270Han 
har vel heddet Anthoni Toldi og har været italiener? 271 V. Hostrup-Schultz: Spredte 
Efterretninger om Helsingør Apotek og dets Ejere, 1906, p. 29. 272 Han var gift med 
Marie Richbourg, der 1793 blev begravet på Reformert kirkes kirkegård i København, 
jfr. PersHistT. 5. rk. IV, 283.

NY K I R K E G Å R D  o g  K R O N B O R G  S L O T S K I R K E  vil blive behandlet efter 
de forsvundne kirker.
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Vestervang kirke. Vestervang sogn, der som nævnt p. 40 udskiltes 1. november 1958, 
benyttede fra 15. september 1957 et midlertidigt kirkerum i skolen ved Gurrevej. 3. april 
1966 indviedes den nuværende kirke, som ligger på hjørnet af Gurrevej-Gefionsvej 
(arkitekt Holger Jensen, der også havde indrettet den første kirke).

S. Vincens kirke. Den romersk-katolske menighed indviede 1930 en kirke i Nygade 
(arkitekt J. Tidemand-Dal). Kirken har som værnehelgen S. Vincens, der 1521 optræder 
som den ene af S. Olai kirkes tre værnehelgener (sml. p. 39). Før 1930 havde menig
heden haft tre mindre †kirkesale1: Ved den katolske skole, Sudergade 8, var der på 
2. sal indrettet et kapel, hvortil pastor v. Geyrs navn var knyttet. Det afløstes 1904 af 
et kapel i en villa, Marienlyst allé 17, som benyttedes til 1907, da et nyt indrettedes på 
1.   sal i Nygade 8.

1 I Kgl. Bibl.s billedsamling findes fotografier af de forskellige kapeller.



Fig. 1. Almindelig hospital. Syge- og kirkestue, efter tegning af F. C. Lund 1884, i Illustreret Tidende 
nr. 1275, p. 287.

H E L S I N G Ø R S  F O R S V U N D N E  K I R K E R

A L M I N D E L I G  H O S P I T A L S  † K I R K E  

H E L L I  G G E ( J ) S T H U S K I R K E N

D
ominikanernes eller sortebrodrenes S. Nicolai kloster, som 14. maj 15361 blev over
draget Helsingørs råd og borgere til stiftelse af et hospital, viste sig hurtigt for lille 

til at optage byens fattige og syge. Derfor udstedte kongen som nævnt p. 291 et nyt 
gavebrev, af 10. maj 1541, hvorved Vor Frue kloster med forskellige tilliggender blev 
givet »at have, nyde, bruge og beholde til et almindeligt hospital udi Helsingør til evig 
tid at lægge fattige, syge og saare mennesker ind i«2. Indkomsterne øgedes i de følgende 
år dels gennem kongelig velvilje, dels gennem gaver fra og arv efter folk, som indgav 
sig i hospitalet, således den tidligere abbed i Æbelholt kloster, Anders Ibsen3. Frede
rik II. gav 27. september 15734 Almindelig Hospital en ny fundats og tillagde det 
samtidig en stor del kongetiender i Skåne til underhold for 30 skolepersoner (i vestfløjen) 
og de fattige (i de to andre fløje). 29. november samme år5 skænkede han hospitalet 
den øde »wor frwe closters kircke« til nedbrydning, således at det af materialerne kunne 
opbygges yderligere; thi der fandtes nu ikke rum nok til det antal fattige, som kunne 
underholdes af indkomsterne. Resultatet af den kongelige tilladelse blev, at hospitalets 
håndværkere foråret 15746 gik i gang med byggearbejder, som strakte sig over eet år; 
materialerne skaffedes delvis ved nedbrydning af klostergangen langs S. Marie kirkes 
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Fig. 2—3. Almindelig hospital. Langsnit, set mod vest, og plan, vest opad, af klosterets østfløj med 
sakristi, musiksal og kapitelsal. 1:150. Målt af A. Frederiksen 1900—07 til Ældre nord. Arch. 6. serie, 

1. rk.; reproduceret efter originaltegningerne i Nationalmuseet.

nordmur (sml. p. 290 med korrekturnote). Selve kirkebygningen sparedes, takket være 
kongens ændrede dispositioner, og senere blev der fastlagt en klar grænse mellem hospi
talets og Tyske kirkes områder (p. 291).

Almindelig Hospital eller Helliggesthus, som det hedder i regnskaberne7, indrettede 
sygestue i karmelitternes tidligere kapitelsal, den såkaldte Laxmandssal, i klosterets øst
fløj. Af hensyn til sengeliggende syge blev rummet samtidig benyttet til kirke, således 
som det også synes at have været tilfældet i middelalderens Helligåndshuse. Ifølge fun
datsen af 1573 skulle kapellanen ved sognekirken S. Olai varetage de kirkelige handlin
ger i hospitalets kirke, og således forblev det indtil 1804, da præsten ved S. Marie over
tog tjenesten8. Muligvis fastholdt fundatsen kun en gældende ordning, thi allerede 15649 
måtte en ved S. Olai antagen kapellan love at prædike om torsdagen for de fattige i 
Helliggesthus; men det kan også tænkes, at afviklingen af de kirkelige handlinger tid
ligere foregik under mindre faste former, og at dette dannede baggrund for det tilbud, 
som Peder Lauritssen, præst til Jöllinghe (Jyllinge?), fremsatte i sin ansøgning om op
tagelse i hospitalet 156010: ved lejlighed at prædike om søndagen i sygestuen, sige messe 
og andet sådant. 1565 blev det fastslået, at de seks degne, som gjorde tjeneste i sogne
kirken og som siden 156211 havde fået deres underhold i hospitalet, hver søndag før tolv- 
prædiken skulle synge i sygestuen.
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Hude fot.Fig. 4. Almindelig hospital. Indre af kapitelsal, set mod nord.

Efterhånden blev kirke- og sygestuen i Laxmandssalen helt overfyldt med sengeste
der; i et forslag fra 173312 om udvidelse af sengetallet med otte var der endog tale om 
at anbringe en seng bag alteret. 1753 var forholdene så uholdbare, at man 30. juli skrev 
kontrakt om en udvidelse med en tilbygning i ost (p. 522). Året efter, da den nye og 
den gamle kirkestue stod færdigindrettet, fik præsten H. J. Halling fra biskop Hersleb 

33
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Fig. 5-6. Almindelig hospital. Hvælvkonsoller i nordhjørnerne (p. 516).

besked om på hans vegne at indvie syge- og kirkestuen til en »ordentlig kirke«, hvilket 
skete med bidrag fra »stadsmusikanten med alle hans svende og drenge«, på mange blæ
sende instrumenter12. Efter resolution fra Danske Kancelli blev gudstjenesten indstillet 
13. august 1814, men på lemmernes ønske genindført 182313. Både før og efter denne 
standsning søgtes hospitalskirken foruden af de syge tillige af folk fra byen; pastor Hal- 
ling nævner således 1781 bl.a. den første barnedåb og tillige en brudevielse12. En ikke 
uvæsentlig årsag til, at sognefolkene søgte kirkerummet med de mange sengesteder frem 
for de to bykirker var nok dens opvarmning med store bilæggerovne.

Den førnævnte kontrakt fra 1753 sammenholdt med inventariet fra 178814 giver et 
godt indtryk af den særprægede møblering, som fandtes i den kombinerede syge- og 
kirkestue. Den nye kirkestue i tilbygningen blev ved opførelsen forsynet med et skille
rum i midten og fire rækker himmelsenge, ialt 32, der kunne afskærmes med gardiner 
på jernstænger; endvidere fandtes der her to bilæggerovne og et stueur samt dore til 
to samtidig opførte køkkener for lemmerne. I den gamle kirkestue, der også efter udvi
delsen rummede de egentlige kirkemøbler, dvs. altertavle, prædikestol, degne- og præ- 
stestol etc., fandtes 18 sengesteder med himmel og gardinstænger samt en stor bilægger; 
hertil kom — mellem sengerækkerne — bænke for de oppegående og for folk fra byen. 
Indtil 1825 levede mandfolk og fruentimmere side om side i det overmøblerede rum15, 
som derefter var kirke- og kvindestue indtil 1903. Det særpræg, der må have hvilet over 
gudstjenesten i dette mærkværdige kirkerum, blev understreget af jævnlige forstyrrelser 
fra beboerne, som i de små indelukker bag gardinerne prøvede at leve deres eget liv 
på trods af naboer, præst, syngedrenge og »udendørs« kirkesøgende.

Ved H. B. Storcks restaurering af hele klosteranlægget 1900—07 blev 1753-udbygnin- 
gen med dens kokkener fjernet, og den gamle kirkestue eller Laxmandssalen retableret ; 
den bruges nu til mødesal.

Karmelitternes kapitelsal, der 1541—1903 dannede rammen om Almindelig 
Hospitals kirke- og sygestue, optager sammen med sakristiet (p. 327) hele klo
sterets østlænge mellem kirken i syd og fløjen i nord (p. 303, fig. 6). Kun een 
dør, sydligt i vestmuren, fører fra korsgangen til det langstrakte rum, hvor 

E.M. 1965
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Fig. 7-8. Almindelig hospital. Hvælvkonsoller i sydhjørnerne (p. 516)

lyset vælder ind gennem fire store, fladbuede vinduer. Svarende til den takt, 
vinduer og støttepiller anslår i det ydre, dækkes rummet af fire nethvælv. 
Slanke, hulkehlprofilerede ribber udgår fra konsoller i vindueshøjde og spinder 
under hvælvkapperne et netværk, hvis knudepunkter markeres af skulpterede 
slutsten. Ribbenettets og dermed slutstenenes placering er bygget over en tre
deling af rumbredden (fig. 3). Skulpturerne er hugget på slutstenenes under
side, hvortil overgangen formidles af en hulkehl. Undersiden er altid parallel 
med hvælvkappen det pågældende sted og danner derfor en skæv vinkel med 
det lodretstillede korpus på de fjorten sten, der er anbragt uden for issepunk
terne. Tildannelsen har stillet ret store krav til bygmesterens eller stenhugge
rens geometriske kunnen. Med holdepunkt i skulpturernes særpræg har man 
tilskrevet Adam van Düren arbejdet, jfr. p. 520.

Ved sine udmærkede proportioner, de usædvanlige hvælvinger og den efter 
danske forhold rige og interessante, middelalderlige stenskulptur, der foruden 
slutstenene også pryder hjørnekonsollerne, hævder salen en førsteplads blandt 
klosterets mange smukke, hvælvede rum. Enestående i Danmark er stenskulp
turernes polykrome bemaling, der viser samme kraftige farveholdning som 
middelalderlige træskulpturer fra altertavler og lignende. Her i klosterets for
nemste rum er der ikke fundet kalkmalerier; hist og her på væggene, hvor 
hvidtekalken er faldet af, skimtes dog en påtrængende rød farve, der ligner 
den på de tre hjørnekonsoller (sml. p. 517); har væggene stået med en så stærk 
rød farve, kan man vanskeligt forestille sig andet end blåt på hvælvene som 
baggrund for de forgyldte himmeltegn på slutstenene.

Den hvælvede sal, nu almindeligvis kaldet Laxmandssalen efter en af klo
33:

E.M. 1965
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sterets store velgørere, er ikke klosterets første kapitelsal, men skabt ved den 
ombygning af østfløjen, der p. 304 er omtalt i forbindelse med S. Marie kirke 
og der henført til cirka 1500; dateringen kan dog (jfr. p.520) indsnævres til ti
den mellem 1493 og 1500. Det ældre murværk, som tilsyneladende findes i alle 
fire vægge, er som klosteranlægget i øvrigt af munkesten i munkeskifte. Det 
samme materiale er benyttet til de byggearbejder, der gav kapitelsalen dens 
nye form; men til detaljer i forbindelse med overhvælvningen er der benyttet 
kalksten. Kapitelsalens bredde forblev uændret, og det er sandsynligt, at det 
samme gælder længden; højden var derfor antagelig den eneste variable fak
tor, bygmesteren kunne arbejde med ved udformning af rummet; i en af ham 
krævet højdeforøgelse må man derfor søge årsagen til den forhøjelse af hele 
østfløjen, der er samtidig med kapitelsalens ombygning. Med godt 11/2 meter 
(16 skifter) kom den østre fløj til at rage op over de to andre klosterlænger.

Hvælvdetaljer og skulptur (fig. 4). Den i salen benyttede ribbeprofil af tegl 
kendes ikke andetsteds i klosteret (p. 312, fig. 16,5)16. En lignende profil går 
igen på langmurenes ribbebærende naturstenskonsoller (p. 312, fig. 16,6), hvor
imod hjørnekonsollerne optages af skulpturer, hvis groteske billedverden står 
i voldsom kontrast til slutstenenes religiøse symboler, himmeltegn og stifter
våben. Motiverne på de fire hjørnekonsoller er kranie omklamret af snog og 
tudser, vrængemasker og en sammenbøjet mand med stort, plumpt hoved (fig. 
5—8). Kraniet ved døren i sydvest er det sædvanligt kendte dødssymbol, 
hvilket her fremhæves af en formentlig opmalet versalindskrift: »Memento 
mori«, på pladen ovenover. Hvad de tre andre konsolmotiver symboliserer er 
derimod uvisst; men de er helt på linje med samtidens kirkelige billedverden, 
der, efterhånden som opgøret med katolicismen nærmede sig, blev mere og mere 
drastisk og satirisk i sin udtryksform. De nærmeste paralleller til østhjørner
nes to vrængemasker er de kalkmalede masker omkring hullerne i S. Marie 
kirkes hvælv (p. 340, fig. 35). Den storhovedede mandsperson i nordvest er iført 
tidens (håndværker?)dragt; med sin løftede højre hånd svinger han en tom 
træbøtte, og med den behandskede venstre griber han bag om låret. Denne 
figur er blevet tydet som tyven, der hånende viser øvrigheden den stjålne, 
tømte madspand og sin nøgne bagdel17. Denne tydning har dels sin rod i per
sonens stilling, dels i en fejlagtig læsning af den vistnok oprindelige, men frag
mentarisk bevarede indskrift med frakturagtige bogstaver på pladen over 
hans hoved. Fornyede undersøgelser godtgør ganske klart, at der ikke kan stå 
tyv, men giver ikke et sikkert grundlag for en sammenhængende læsning. Det 
kan i øvrigt bemærkes, at lignende figurer, udlagt som tyve, i den nederland
ske og nordfranske kunst altid fremviser tyvekosterne. Hvad personen end 
symboliserer, så forekommer den sammenkrøbne stilling motiveret alene der
ved, at manden på sin ryg bærer en del af hvælvingen.
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Konsollernes larver er noget mere skadede end slutstenenes18, men de træder 
dog endnu nogenlunde klart frem. Ved undersøgelsen 1904 forud for istand
sættelsen var væggene temmelig medtagne og ødelagte, konsoller og kragbånd 
smukt og skarpt udførte i sandsten og delvis belagt med farver øg guld, rib

Fig. 9. Almindelig hospital. Slutsten i forste fag fra syd (p. 518). L.L. 1965
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berne fint og bestemt pudsede (Storck: Optegnelser). Restaureringsdagbogens 
notits sammenholdt med et gammelt interiørbillede tyder på, at i hvert fald 
slutstenene aldrig har været overhvidtet, og at de nedenfor beskrevne farver 
i det store og hele er middelalderlige. Dødssymbolet har gråhvidt kranie, 
gulgrøn snog og dito frøer, sort baggrund og gråhvide versaler. Den sam
menbøjede mand har mørkviolet dragt med gulgrå revers, gulgrå handske, 
sorte støvler og sort hår; hudfarven er stærkt rødlig, munden karmoisinrød. 
De meget gennemarbejdede øjne har hvidt øjeæble, forgyldt iris, sort pupil, 
karmoisinrød tårekanal, sorte øjenvipper og -bryn. Figurens baggrund er stærkt 
teglstensrød, pladen over hovedet sort med gråhvid skrift. Baggrundsfarve og 
ansigtsbehandling på de to vrængemasker er helt tilsvarende, men de skarpt 
markerede øjenbryn er tofarvede: gul og sort (sml. fig. 11).

Slutstenene i de fire hvælvs øst-vestgående midtlinje forestiller (fig. 9-10 
12-15): 1. fag fra syd. Maria med barnet, i solgisel. Jomfruen står på en opadvendt 
månesegl og inden for en ramme, som dannes af en søjle og en afbarket træ
stamme. De to flankerende slutsten har syvoddede stjerner; den østre med 
gennemgående centralhul og anbragt i skjoldformet felt kan måske være et 
uidentificeret våbenmærke. Farver: Maria og barnet bleg hudfarve; hår, hår
bånd, kjole, solgisel og månesegl er forgyldt, kappe, søjle og træ røde, bunden 
sort. Stjernerne er forgyldte på blå eller sort bund.

2. fag fra syd. Tornekronet Kristushoved; de flankerende slutsten har våben: 
i øst to malede lillier på delt bund for Helsingørborgmesteren Peder Hansen 
Lilliefeld, i vest månesegl og muslingeskal for hans hustru Anna Baden. Far
ver: Kristus har bleg hudfarve, sortagtigt skæg, øjne og tornekrone; de om 
korsglorien mindende blomster er forgyldte med sort kontur. Våbnene har he
raldiske farver: blå og hvid lillie på modsat bundfarve; hvid musling og for
gyldt månesegl i blåt felt. Både her og på de øvrige slutsten med fordybet 
motiv er randen rød.

3. fag fra syd. Marterredskaber: kors, kjortel og terninger; de flankerende 
slutsten har sol (i øst) og måne. Farver: gulbrunt kors med sort versalindskrift, 
INRI, rødbrun kjortel, gråhvide terninger. Sol og måne forgyldt med sorte 
øjne, blåsort bund.

4. fag fra syd. Marterredskaber: tre nagler, spyd og eddikesvamp i tornekrone; 
de flankerende slutsten har våben, i øst svane med ring i næbbet for rigshof- 
mester Poul Laxmand, i vest tre firbladede roser for hans første hustru Inger 
Holgersdatter Munk19. Farver: nagler og spyd forgyldt, resten brunligt, rod 

Fig. 10 a-d. Almindelig hospital. Slutsten i de fire hvælvs øst-vest isselinjer, a. Første fag fra syd, 
Maria med barnet (sml. fig. 9) mellem syvoddede stjerner, b. Andet fag fra syd, Kristushoved (sml. 
fig. 13) mellem våben for Baden og Lilliefeld. c. Tredie fag fra syd, marterredskaber mellem måne 
og sol (sml. fig. 14—15). d. Fjerde fag fra syd, marterredskaber (sml. fig. 12) mellem våben for Munk 

og Laxmand (p. 518).
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Fig. 10 a-d. Almindelig hospital, Hvælvenes slutsten, jfr. p. 518 nederst L. L. 1965
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bund. Våbnene har heraldiske farver: hvid svane og hvide bølger, forgyldt 
ring, blå b u n d ;  røde rosenblade, forgyldt »støvfang«, blågrøn bund.

På gjordbuerne mellem hvælvingerne optræder to rosetmotiver (fig. 16—17), 
det ene, på den mellemste bue, forgyldt mellem rødbrune blade på grøn bund; 
det andet, på de to øvrige buer, forgyldt på blågrøn bund, begge med røde kanter.

Datering og titskrivning til Adam van Düren. En datering af skulpturerne og 
dermed kapitelsalens indretning må i første række bygge på de fire våben
skjolde20. Ved disse er to ægtepar af karmelitterne blevet mindet som dona
torer eller stiftere, en ære, de kun kan have opnået ved at skænke anselige ga
ver til klosterets byggefond. At dette virkelig var tilfældet med parret Lax- 
mand-Munk, fremgår af et brev af 20. september 1493, hvori karmelitterne 
bekræftede Laxmands store gave, ni hundrede lybske mark danske penninge, 
for hvilke »wort closther kirke oc omgong worde opbigth meth mere gode falcs 
hielp«. Til gengæld forpligtede klosteret sig til daglige gudstjenester for hr. 
Laxmand, ridder af Wallen, Danmarks hofmester, høvedsmand på Krogen og 
Sölvesborg, hans hustru Inger Holgersdatter, deres børn og begge deres for
ældre, levende og døde. På den tid var kirken i brug, og der kan næppe have 
manglet meget i dens fuldendelse, hvilket derimod må have været tilfældet 
med omgangen og hvad dertil hører af klosterfløje. De arkæologiske undersø
gelser har vist, at østre omgang (bortset fra fagene ved sakristi og tårn) hører 
sammen med østfløjens ombygning og forhøjelse. Det må da anses for givet, 
at Laxmand-gaven for største delen er medgået til dette arbejde, og at Lax- 
mand-Munk våbnene er en for alle synlig kvittering derfor. På tilsvarende 
måde må Lilliefeld-Baden våbnene fortælle, at dette ægtepar hørte hjemme 
blandt »mere gode folk«, hvis hjælp prioren hentyder til i sin revers til Lax
mand. Peder Hansen, der 1474 adledes Lilliefeld, formodes at være død efter
året 1492, og det er en nærliggende antagelse, at klosteret i den anledning 
modtog en så stor dødsgave, at prioren har fundet det rigtigt at sidestille par
rets våben med rigshofmesterens. Klosterets bekræftelse af Laxmands gave
brev melder intet om tidspunktet for dets udstedelse, men det er næppe tro
ligt, at klosteret har ventet alt for længe med at kvittere for den store sum. 
1493 må være det tidligste tidspunkt for bestillingen af skulpturerne til kapi
telsalen. Det seneste tidspunkt må være Laxmands andet ægteskab; det var 
indgået før 31. december 150021. På denne dato blev han sammen med sin 
nye hustru, Kirsten Eriksdatter Banner, indskrevet i et broderskab i Rom22. 
Hvis slutstenene først var bestilt efter indgåelse af det nye ægteskab, måtte 
man ud fra tidens sædvane vente at finde begge hustruers våben repræsenteret 
sammen med mandens23.

Den datering, 1493—1500, der kan udledes af våbenskjoldene og deres ejeres 
personlige forhold, finder støtte i skulpturerne som helhed. Om disses prove- 
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Fig. 11. Almindelig hospital. Detalje af hvælvkonsollen i nordøst, jfr. fig. 6 (p. 518).

niens er der enighed. De tilskrives som nævnt Adam van Düren, den westfal- 
ske stenhugger og bygmester, der er velkendt fra de berømte, signerede arbej
der på Glimmingehus, i Lunds domkirke og i Stockholms Storkyrka. Ved f u l d 
førelsen af Linköpings vældige korbyggeri blev der i slutningen af 1480’erne 
fra Køln hentet mange mestermænd til byggepladsen. Blandt disse skønnes 
den da unge Adam at have været, og det blev indledning til over 40 års arbejde 
i Sverige-Danmark. Efter Linköping virkede han som skulptør og arkitekt for 
lensmand og rigsråd Jens Holgersen, der mellem maj 1499 og 1505 opførte sin 
skånske borg, Glimmingehus. Inden for denne periode var Adam beskæftiget

- i hvert fald som billedhugger — hos kong Hans på Københavns slot, hvor
til han 1503 udførte den store *bislagsten med kongens billede og årstallet (i 
Nationalmuseet). Det er i kredsen af disse tidlige van Düren-arbejder, man 
finder de fleste lighedspunkter med skulpturerne i karmelitternes kapitelsal. 
Ligheden mellem Madonna med barnet i Helsingør og på Glimmingehus er på
peget af Jan Svanberg24. Kapitelsalens slutsten med våben og marterredska
ber har hverken i motivvalg, udførelse eller form nærmere slægtninge end slut
stenene i Linköpingkorets omgang og søndre korkapel. Hertil kommer, at både 
den hulkehlprofilerede ribbe, dens sammenføjning med slutstenene og dens 
præcise, netagtige spind under hvælvkapperne altsammen er repræsenteret i 
Linköping25. Man har ment, at Adam van Düren var fuldt beskæftiget i Lin
köping, indtil han tiltrådte arbejdet på Glimmingehus i Skåne, men der er in
tet bevis herfor26. Ligesom han under Glimmingehus’ opførelse kunne arbejde 
for kong Hans i København, kan han under eller ved afslutningen af Lin- 
köpingbyggeriet have været beskæftiget andetsteds, f.eks, hos karmelitterne. 
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Fig. 12-13. Almindelig hospital. Slutsten i andet og fjerde fag fra syd, jfr. fig. 10 a ogb (p. 518).

Mulighederne for en forbindelse mellem de byggeglade munke i Helsingør og 
den særprægede mester i Skåne eller det svenske Linköping har været talrige27. 
Linköpingkorets fuldendelse må i sig selv have vakt en sådan opsigt, at der i 
en tid, hvor der på højt plan var livlig kontakt rigerne imellem, har gået ry 
deraf. Den mest nærliggende antagelse er, at kapitelsalens bygmester er kom
met ind i billedet gennem den ene stifter. Poul Laxmand var ikke blot høveds
mand på Krogen og Sölvesborg; som rigsråd og rigshofmester havde han om
fattende samkvem med skånske og svenske rigsråder, hvoraf flere tilhørte hans 
slægt og vennekreds. Han kan endog have haft direkte kontakt med van Dürens 
arbejdsgiver, Linköpingbispen Henrik Tidemansson, der som andre fremstående 
gejstlige var med i det svenske rigsråd og ved unionsmøderne i Kalmar.

Kirke- og sygestuens †udvidelse 1753—54. I den historiske indledning er det 
p. 513 nævnt, hvorledes munkenes kapitelsal i hospitalstiden overfyldtes med 
sengesteder og kirkemøbler, og at overfyldningen med lemmer blev så vold
som, at man måtte tage skridt til en udvidelse. Kontrakten (sml. p. 530) slut
tedes mellem hospitalet og de tre håndværkere: tømrermestrene Tim Westfahl 
og J[ens] N. Weile samt murmester J[ohan] Hansen Möller. Den omfattede en 
grundmuret bygning (fig. 18), 30 alen lang, 20 bred og seks høj til bjælkerne, 
opført således, at »den med hospitalets gamle kirkestue ved en sufficant muret 
pille i midten og to buer efter tegningens udvisning skal være sammenføjet og 
forenet« (sml. fig. 19). Kontrakten omfattede tillige to grundmurede kokkener, 
udvidelsens møblering med bl. a. 32 himmelsenge og den gamle kirkestues fuld
komne istandsættelse efter forandringen, herunder forarbejdning og opsætning 
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Fig. 14-15. Almindelig hospital. Slutsten i tredie fag fra svd, jfr. fig. 10 c (p. 518).

Fig. 16-17. Almindelig hospital. Slutsten fra gjordbuerne (p. 520).

af prædike-, degne- og skriftestol, udført af nyt efter snedker Lorens .Jacob
sens tegning (sml. p. 530).

På opmålinger og fotografier fra tiden før restaureringen ses, at der i muren 
ind mod omgangen fandtes små, rektangulære vinduer. De var formentlig ind
sat som følge af, at tilbygningen og dens kokkener dækkede det meste af ost
muren, således at to vinduer var blevet helt ødelagt og et tredie blændet (sml. 
fig. 19). Døren havde sin plads i 2. fag fra syd, således at den — i hvert 

L. L.1965

Efter fotografier af Hude og M. Mackeprang 1906
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Kfter fotografi i H. 13. Storeks samling, Nationalmuseet.

Fig. 18. Almindelig hospital. Klosterets østfløj med den nu forsvundne tilbygning fra 1753—54 
(p. 522) og klokkestabelen (p. 525).

fald efter udvidelsen — dannede skel mellem kirkemøbler og sengesteder i den 
gamle kirkesal (sml. fig. 1).

Tilbygningen og de to køkkener blev nedrevet, efter at de kvindelige beboere 
1903 var overflyttet til klosterets nyrestaurerede vestfløj. Derpå retableredes 
kapitelsalens langmure, og det indre fik sin oprindelige form.

Tagrytteren på klosterets østfløj er opført 1902 af H. B. Storck (Optegnelser). 
†Tagryttere. Juleaften 1562 nævnes klokken i »aduenth Husid ( ? ) «  i Hellig
gesthus og 1575 den klokke, som nu hænger over hospitalskirken6. Den sidste 
havde plads i en tagrytter, der kan have været af middelalderlig oprindelse; 
164828 blev den afstivet med lire ege og senere repareret adskillige gange, inden 
den tilsyneladende nybyggedes 173112. Af kontrakten fremgår, at det gamle 
»tårn« var dækket med skifer (skiæversteene). Det nye tårn, hvortil egetøm
meret hentedes i Skåne, var forneden firkantet og af udmuret bindingsværk, 
foroven ottesidet med blytækt lanterne og spir; det kronedes af en fløjstang 
uden fane, men med kobberkugle og jernkors. Denne tagrytter, hvis svingnin
ger allerede 178212 havde givet anledning til uro, blev 1806 nedbrudt på grund 
af brøstfældighed14; det er uklart, hvor hospitalets klokker var anbragt, ind
til de fik plads i den nedenfor omtalte klokkestabel.
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Fig. 19. Almindelig hospital. Tværsnit i 1753—54-tilbygningen (p. 522), hvorfra man gennem de 
samtidige arkader ser ind i den tidligere kapitelsal.

En †klokkestabel (fig. 18, sml. p. 299, fig. 4, nr. 7), der blev nedrevet i for
bindelse med hovedrestaureringen 1900 ff., stod på hospitalets grund og har 
tilsyneladende kun været brugt af hospitalet. Den var opført efter 182429, i 
hvilket år man fremsatte ønske om et klokkestillads i hospitalets gård.

INVENTAR

Foran p. 514 er det gamle, kombinerede kirke- og sygerum kort beskrevet, og fig. 1 
og 19 viser, hvorledes tilstanden var for Storcks restaurering 1900 ff.

Nu findes af kirkeligt inventar kun alterbordet med Jens Mortensens altertavle, den 
gamle katekismustavle hænger i salens anden ende, og to sæt alterstager — de hellige 
kar opbevares hos klosterforstanderen — samt alterskranken; endvidere den enkle (nye) 
prædike- eller talerstol, en stor renæssancelysekrone samt på vestvæggen de tre Krock’ske 
kæmpelærreder, der er omtalt p. 443.

Alterbord, formentlig fra rummets udbygning (p. 522) 1753, af brede, glatte 
fyrrebrædder med indsatte fyldinger fra kasseret inventar, på forsiden en nu 
vandret anbragt tofyldingslåge med oprindelige hængsler og nøgleblik, i kort- 
siderne eenfyldingslåger med gamle gangjern.

Alterklæde 1762, af falmet, bronzegyldent fløjl, med metalbroderi: adelskro
net »H I F« over »Anno 1762«; underforet med mørkeblåt lærred30. I inventa
riet 1788 omtales ikke mindre end fem †alterklæder, deraf de tre dog ubruge
lige, desuden et »Zirses« klæde til at lægge på alteret14; jfr. desuden p. 120 nr. 3. 
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Altertavler. 1) 1669 (fig. 20) i bruskbarok, skænket af oldermanden i snedker
lavet Jens Mortensen og hustru Margrete Hans datter. Et par søjler, hvi
lende på firkantede postamenter med finérplader, med snoet skaft og korintisk 
kapitæl flankerer et dybtliggende postament- og storfelt, begge med malerier. 
Bag søjlerne nicher, som foroven ender i muslingeskaller. De vandrette led er 
brudte, hvor postamentfeltets øvre ramme skærer sig op i storfeltets. Dette af
sluttes foroven af halvcirkelslag, som bryder storgesimsen således, at denne 
kun er bevaret i fremspring over søjlerne, og her bæres de af krumknægte med 
små putti, der holder henholdsvis kalk og hane. Magre brusk- og bladagtige 
vinger — uden masker — klatrer op om storgesimsens kronliste. På denne står 
to 40 cm høje figurer, Judith med Holofernes’ hoved, den anden, ligeledes 
kvindelig, med sværdhæfte i hånden. Over storfeltets rundbue en gesims med 
bladornament. — Det samme ornament findes på sidedørenes inderside på ge
simsen i det korgitter, som Jens Mortensen lavede sammen med Claus Brameyer 
til S. Olai kirke (p. 152ff.). Mens korgitteret fra 1652—53 vrimler med figurer 
og masker, som sandsynligvis skyldes Claus Brameyer og ikke snedkeren Jens 
Mortensen, er altertavlen mærkeligt skrabet for figurudsmykning. Bruskorna- 
mentikkens magerhed og de snoede søjler viser ligeledes forandringen set i for
hold til korgitteret. Gesimsen er forkrøppet på midten og fortsætter i en hænge- 
konsol med en nedhængende vindrueklase. Over gesimsen en splitgavl langs 
hvis konkave sider der er bruskværk. Topkartouche med bruskornamenter 
omkring skrifttavle, foroven en vinkel og passer31, forneden høvl.

Egetræet er nu renset, men detaljer og lister, hvoraf mange bølgede, er for
gyldte, søjleskafter og finérplader sortmalede. På tavlen stod ifølge Boesen, 
p. 304—05: »Christian Harboe 1755« (se gravsten nr. 52, p.484); sandsynligvis 
refererende til en staffering.

Storfeltets maleri er en krucifiksgruppe; Maria og Johannes står på hver 
side af den korsfæstede, baggrunden er et mørkt brungråt landskab32. Forlæg
get for maleriet er Aegidius Sadelers kobberstik efter Hans von Aachen. Under 
Kristi venstre arm et malet våben, i skjoldet en bar fod i blåligt felt, på hjelmen 
to vesselhorn. Disse er ikke — således som det ellers er almindeligt hos slæg
ten Barfod — krydsede. Våbnet er omgivet af M B F (B F = Barfod)33. Po
stamentfeltets nadvermaleri er komponeret perspektivisk omkring et bord. 
Af de to forgrundsapostle bøjer den ene sig frem over en vinkande ud mod 
beskueren, mens den anden er rygvendt, og ved siden af ham sidder Judas. 
Karakteristisk er bordets opdækning med et højt, brændende lys, placeret lige 
foran Kristus med den sovende Johannes. Forlægget er Hugo Goltzius’ stik fra 
1598. Forneden til heraldisk venstre er malet »II. N. M. anno . . .«, formentlig 
malerens signatur.

I topkartouchen står med gyldne versaler på sort bund: »Anno 1669 hafver 
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ieg Iens Mortensen snedker givet denne tafle oc med min hustru Margrete Hans 
Datter foræret den til hospitalet her udi Helsingøer, Gud til ære andre til got 
exempel«. Før Storcks restaurering hang tavlen på sydvæggen, nu står den 
på alterbordet foran nordvæggen.

2) Katekismustavle (fig. 21) med fløje og predella, skænket 1589 af Johan 
Maler; tidligere kirkens altertavle34, nu anbragt ved rummets sydvæg vis-à-vis 
alterbordet med Jens Mortensens tavle fra 1669. Midtskabet deles og flankeres 
af tre kannelerede pilastre med toskanske kapitæler og dobbeltfylding i de

Fig. 20. Almindelig hospital. Altertavle 1669, skænket af snedker Jens Mortensen og hustru (p. 526). 
L.L. 1961
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høje postamenter. Tavlen er vandret delt af spinkle profillister i fire felter, side
fløjene i to felter både på inderside og yderside. Udsvejet predella.

I yderpilastrenes postamentfyldinger foroven F S, over en forgyldt arabesk
agtig dekoration; på midtpilasteren C4 over rigsvåbnet i heraldiske farver, 
herunder initialerne til Christian IV.s valgsprog R. F. P. (regna firmat pietas, 
fromhed styrker rigerne). På midttavlens vandrette deling en forgyldt mauresk- 
bort. Pilastrenes kannelering og mange af listerne, ligesom predellaens tand
snit er forgyldt. Med undtagelse af visse led på kapitæler og baser, som er rød- 
malede, er tavlen sortmalet med forgyldte bogstaver. Yderfløjene er nu helt 
sorte, og der er ingen spor af bemaling eller indskrifter.

Midtstykket indeholder foroven nadverordene på latin, skrevet med gyldne 
versaler, forneden den danske oversættelse med fraktur og store initialer. »Vor 
Herre Iesus Christus den Nat der hand bleff forraadt .. .« og »Lige saa tog 
hand oc Kalcken effter afftens Maaltid ...«. På venstre fløj: »Herrens Bøn 
lyder saa: Fader vor du som estt i Himmelen . . .« og på højre fløj: »Vor Chri- 
stelig Troes Articels: Jeg troer paa Gud Fader Almectig Himmelns och Jor
dens Skabere ...«. Predellaen har indskriften: »Saa elskte Gud Werden, at 
hand gaff . . . Johs. 10,3«.

Skjult på den højre predellaside med gule bogstaver: »[1]589 Gaff Joha[n] 
maller K.M. tennere (d. e. tjener) en Soldt datt her paa K. b. (Kronborg) 
denn taffle her Ind. J. H. S.«

Af fotografier fra slutningen af 1800’rne fremgår, at tavlen da hang midt 
på nordvæggen, nu på sydvæggen.

Altersølv. Kalk, sengotisk, o. 1500, med nyere bæger. 20 cm høj, forgyldt. 
Sekspasset fod over fodplade og med høj standkant, hvor firblade veksler med 
kryds; sekskantede skaftled med graverede firblade i små firkanter, seks på 
hver side. Stor, fladrund knop med seks stavværksvinduer på over- og underside, 
rudebossernes »ihesvs« med ciselerede båndminuskler. Disk, 1775, kantet med 
laurbærbladkrans, der sammenholdes af krydsbånd. Under bunden mestermærke 
for Helsingør-guldsmeden J. P.Lyngsøe: »Lyngsøe« over »1775« (jfr. Bøje 1692).

†Kalke og diske. 1560 »annammede« forstanderen Rasmus Hansen to for
gyldte kalke og diske af Frederik Leiel, den ene fra det skotske alter »her i 
kirken« (jfr. p. 41, S. Olai), vejede 45 lod ½ kvint med disk, den anden fra 
Helligtrefoldighedskapellet på 27 ½ lod med disk, som Peder Oxe gav til de 
fattige her i hospitalet den tid Hr. Jens døde, som havde kapellet ved kirken 
(dvs. Olai). Sander Leiel fik senere »denne foreskrevne kalk og disk« som beta
ling for udlæg, men efter hans død forærede arvingerne atter begge dele til de 
fattige6. 1571 skænkede kongen syv kalke og diske, som stammede fra en skat, 
gråbrødremunkene havde skjult, da de blev fordrevet, for at hospitalet kunne 
gøre dem i penge (se i øvrigt Franciskanerklosteret p. 537 med note 9).
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Fig. 21. Almindelig hospital. Altertavle, skænket 1589 af Johan maler (p. 527).

Oblatæske med Københavns stempel 1696, oval, 11,4 cm lang, med graveret 
spejlmonogram: I S S R mellem forneden sammenbundne grene og under blad
krans. Under bunden Københavnermærket, guardeinmærke CLM W, måneds- 
mærke, krebsens tegn, og mestermærke N S over 1689, for Niels Svendsen (Bøje 
194). †Oblatæske, 1678, af poleret træ med indlægning af skildpadde og el
fenben. Ifølge Kaas (nr. 114) bar den følgende indskrift, på låget JM og 
M H I) (henvisende til Jens Mortensen og hustru, Margrete Hansdatter, jfr. 
altertavle), på undersiden: »Denne Abladkiste hafver Jens Mårtensøn Snidker 
foræret til Hospitalskirke her i Helsingør Anno 1678«. Da Kaas kunne beskrive 
æsken o. 1909, må den være forsvundet efter dette år.

Vinkande, skænket 1580 af borgmesteren, hospitalsforstanderen m.m. Frantz 
Lauritzen (jfr. p. 162). Den lille, kun 15,6 cm høje, tudløse kande er baluster
formet, har karnisformet fodplade med tværgående stave, lav fod med stor 
hulkehl over bort med lodrette småstave og under fint snoet tovstav; den ene
ste dekoration på korpus er den treliniede giverindskrift foroven med graverede 
versaler, samt profileringen, der danner overgang til det svagt rundede låg, 
som begge gentager fodens stavmønster. Indskriften lyder: »Dene sølkande gaf 
salig frans lavrinsøn hospitals mester i helsingør til / hospitals alter at brvge 
gud til ere oc evig hvkomilse oc icke skal vendis / til andenn brvg denn 7 
novembris anno domini 1580 finis«. På låget giverens bomærkeskjold under 
årstallet 1580 og flankeret af initialerne F L i cirkelfelt inden for tovstav; her
udenom et fyndord: »Tandem . wincit. veri . tas .« (»sandheden sejrer til sidst«); 
bladsmykket gæk og hank, den sidste med tomt skjold forneden. Under bun
den indridset: »XXXIIII lodt« samt indslået to ens mestermærker, et A med 
kors foroven (sml. Bøje 3053); lignende mestermærke findes på sygekalken 
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i Hårlev (DK. Præstø p. 336, 1089) sammen med et ukendt bymærke, en ørn 
med udbredte vinger under tretakket krone35. Der er da formentlig tale om 
importstykker.

Alterstager. 1) 1667, af messing, rigt leddelte, på tre flade kugleben, omtrent 
som Mariekirkens (p. 392); på et fladt led over den største af skaftets fladtrykte 
kugleled er der hak efter seks prydarme eller skjolde(?). Profileret lysetorn af 
messing. Under bunden indslået »1667« og sammenskrevet »I M H D« (jfr. al
tertavle og †oblatæske). Højde 56 cm.

2) Fra 1600’rne, bordstager, 20—20,5 cm høje, med klokkeagtig fodskål 
under flad krave, herover det tynde skaft, der stiger op af en mindre skålfor
met fod og bærer den vaseagtigt udformede lyseholder (den ene til dels for
nyet). På begge de store fodskåle indslået: »Karn ols« med versaler (forkert 
vendt N). Stærkt opdrejet i ny tid under den store fodskål. — I inventariet 
1788 nævnes to messinglysestager på alteret og tre mindre, ligeledes messing, 
den ene med firkantet fod14.

†Messehagel, violet, af fløjl, med guldkors og -galoner, omtales i inventariet 
178814, formentlig den, der blev skænket før 177236.

Alterskranke, sikkert fra salens udbygning 1753, af smedejern, rundstænger 
med messingknopper samt et par store, grove volutter; retkantet.

Prædikestol fra tiden efter Storcks restaurering, enkel, af fyrrebrædder, flyt
telig, med løse trappetrin. På gulvet midt for vestvæggen.

(†)Prædikestole. 1) Omtalt 1571, da der muredes under den6. 2) 1753, sam
tidig med salens udbygning. I bygningskontrakten med tømrermestrene Tim 
Westfahl og Jens N. Weile samt murmesteren Johan Hansen Møller af 30. juli 
1753 anføres: »Saa og i den gamle Kircke Stue at lade opsætte og forfærdige 
Een nye Prædicke Stoel, Een nye Skriftte Stoel og Een nye Degne Stoel, alt 
effter den Model og saaledes som Snedkerens Lorens Jacobsens derover ind
givne Teigning udviiser« og af eget materiale12. Stolen, der ses på fig. 1 og 19, 
har været et ret enkelt rokokoarbejde med underbaldakin, rygbrædt og him
mel. Ifølge Boesen (p. 305) fandtes følgende vers på stolen: »Hans Fredboes 
Navn fik her sin Plads, Til Tak for Prækestoelens Stads. 1754.« Fredboe, der 
også bekostede opmalingen af den store altertavle i S. Olai (p. 125), har da 
også betalt stafferingen af hospitalets nye prædikestol. Formentlig er denne 
blevet kasseret ved restaureringen 1900 ff. til fordel for det nuværende tarve
lige møbel37. Om dens videre skæbne fortæller en kort beretning (i National
museet) ved Victor Hermansen: »Torsdag 27. Okt. 1938 fik jeg forevist den ... 
omtalte Prædikestol, som nu findes paa Pension Klintholm, pr. Kregme St. 
Huset er opført 1916 af Komtesse Moltke, der lod Underbaldakinen ... an
bringe under Balkonen paa Husets Østside (foto i Nationalmuseet). I et An
nekshus til Pensionen, Lillestuen, findes selve Prædikestolen, men delt i to 
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Fig. 22. Almindelig hospital. Lysekrone (p. 532).

Stykker, hvert paa to Fag, stillet paa Hovedet i Sluens Hjørner og indrettet 
til Skabe. Fyldingerne er derfor gennemsavet til Laager for Skabene og Hyl
der indsat.« I inventariet 1788 nævnes et rødt fløjlsbetræk til prædikestolen

34*
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med guldgaloner, et fint hørlærreds lagen at svøbe det i og et lidet rødt atlaskes 
betræk og et grønt raskes overtræk, samt en lysearm14.

†Stokværk, se fig. 1. †Præste- og degnestole, se under †prædikestol nr. 2.
†Ur. Et stueurværk er nævnt i inventariet 178814; det eksisterede endnu 

ved rummets rydning 1900 ff.
†Orgel, fjernet 1900ff.
Lysekrone (fig. 22), o. 1600, med ret kort balusterskaft, hvis to profilringe 

hver bærer otte vandret udstikkende arme; flad hængekugle hvorunder dob
belt løvehoved med ornamentring i flaben (fig. 23); topfiguren er en langskæg
get romersk kriger. Rig smedejernsophængning. Kronen stammer formodent
lig fra S. Marie kirke, se herom p. 450.

Blandt †bøger nævner inventariet 1788 en »Bedendes Kiede« og to bønnebøger 
kaldet »Himmel Nøgel til Guds Skatkammer«, og »Solens blodrøde Nedgang«14.

Angående de tre store malerier, se p. 443. Klokke, se p. 452, 524.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Kirkeinspektionens arkiv: Helsingør S. Olai. »Iordtbog eller Stoll« 1579. — Hel
singør, S. Marie sognekaldsarkiv: Indkomne breve m.m. sognepræsteembedet vedkom
mende 1645—1894. — Hospitalsarkiver. Helsingør almindelig hospitals arkiv: Regnskaber 
1544—75. (En afskrift af regnskaberne 1544—51 ved C. Neergaard 1887 findes i National
museet; publiceret i KirkehistSaml 3. rk, VI, 601 ff. Oplysninger fra perioden 1551—75 
er meddelt af stud. mag. Allan Tønnesen). — Helsingør hospitals fundation 1573—1731 
og S. Olai og latinskolens reglement ang. rettigheder ved begravelser og brudevielser. — 
Regnskabsprotokol, litra A. nr. 36. 1788—1816. — Helsingør rådstuearkiv: Papirsbreve. 
Fase. V. 1509—1616 (kun 1560 gennemgået).

Nationalmuseet: Indberetninger i Nationalmuseet og det Særlige Kirkesyns arkiv. — 
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise Jørgensen 
1964 og 1966, samt Ulla Haastrup 1966.

Tegninger i NM af lysekrone til Ældre nord. Arch. 4. serie 3. rk. og af hjørnekonsoller 
og slutsten, samt plan og snit målt af A. Frederiksen 1900-07 i 6. serie 1. rk.

Angående notebøger og litteratur henvises til S. Marie kirke p. 500.

1 Årsb. III, tillæg p. 30. 2 Ibid. p. 33, jfr. Dalsager: Almindelig Hospital, p. 21, hvor 
brevet aftrykkes. 3 Ibid. p. 46. 4 Ibid. p. 53. 5 Ibid. p. 52. 6 Regnskaber 1544—75.
7 I de forholdsvis mange kongebreve, som foreligger vedrørende institutionens oprettelse 
og udbygning, benyttes navnet Almindelig Hospital, men i regnskabsbogerne (jfr. p. 502, 
note    40)   skrives  altid   Helliggesthus   (sml.  korrekturnote  p.  500).   O.    1550     optræder    beteg
nelsen Helliggesthus hospital i nogle breve vedr. lejemål mellem hospitalet og forskellige 
borgere (sml. x\rsb. III, tillæg p. 37 for årene 1547 og 1555, sa. IV, tillæg p. 14 for 1551).
Helliggesthus er den plattyske betegnelse for middelalderens Helligåndshus, og det kan 
ikke forbløffe, at netop denne benyttedes i en tyskpræget by som Helsingør. Helligånds- 
husene var en betydningsfuld side af middelalderens forsorgsvæsen; navnet overlevede 
reformationen  og  knyttedes  til  de »almindelige hospitaler«,  som blev  deres afløsere. Når
det 1541 oprettede hospital i Vor Frue kloster derfor kaldtes Helliggesthus, må det være 
udslag af almindelig sprogbrug. I hvert fald synes Helsingør ikke i middelalderen at have 
haft et Helligåndshus, hvorfra navnet  kunne overtages. Af hospitaler fra middelalderens
Helsingør kendes alene karmelitternes efter 1516 oprettede sygehus for udenlandske sø- 
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Fig. 23. Almindelig hospital. Detalje af fig. 22.

mænd (sml. p. 535) samt det 3. februar 1541 omtalte S. Jacobs hospital (eller hus), der 
lå ost for S. Olai kirke, ud til Sanden (sml. p. 50, fig. 4, nr. 10 samt Årsb. IV, tillæg p. 13 
og under 1549 i Helsingør hospitals regnskaber). 8Dalsager: Almindelig Hospital p. 
126. 9 KirkehistSaml. 3. rk. IV, 364. 10 LA. Helsingør rådstuearkiv:  Papirsbreve.
11 Årsb. III, tillæg p. 49. 12 LA. Stiftsøvrighedsarkiv: Kommune sager. 13LA. S. 
Marie sognekaldsarkiv: Indkomne breve. 14LA. Hospitalsarkiver: Regnskabsprotokol, 
litra A. nr. 36. 15 Dalsager: Almindelig Hospital p. 121. »24. februar 1825 flyttede de 
sidste mænd ud af den hidtidige fællesstue«. 16 Ribbeprofilen er derimod ligesom så 
meget andet i klosteret efterlignet af sognefolkene ved S. Olai ombygning; den er be
nyttet i de hvælv, der må have stået færdige inden 1521-indvielsen (p. 82). 17 C. A. 
Jensen: Gravsten I, 53; sml. også Helsingør I, 212. Der er hverken noget i hugning eller 
bemaling, der tyder på, at manden har nedtrukne bukser, men på fotografierne fra 
restaureringsperioden 1903—06 er der nogle skygger, som måske kan have givet anled
ning til fejltagelsen; de stammede formentlig fra de hvidtelag, som dækkede denne figur. 
18 På grund af den lave placering har konsollerne hele hospitalstiden siddet under det 
»loft«, der af gardinstængerne skabtes i de små sygekabiner; derfor er de ligesom væggenes 
nedre partier mere medtagne end rummets øvre dele. 19En viss tvivl vedrørende til
skrivningen af våbnet med de tre roser til Inger Munk er udtrykt af Vilhelm Lorenzen: 
De danske Karmeliterklostres Bygningshistorie, København 1924, p. 55 ff. og Chr. Axel 
Jensen i Helsingør I, 212 f. Tvivlen skyldes, at roserne i det pågældende våbenskjold er 
firbladede og ikke fembladede, således som det kendes fra andre Lange-Munk-våbner. 
Foranlediget heraf har man bragt en rådmand i Helsingør, Kort van Nuland, svigersøn 
til Peder Hansen, ind i billedet som mulig ejer af våbnet i kapitelsalen. Bortset fra det 
urimelige i, at en væbners våben skulle optræde som pendant til rigshofmesterens i stedet 
for dennes hustrus, må tvivlen om Inger Munk-tilskrivningens rigtighed i øvrigt anses for 
uberettiget; arkivar Knud Prange, Viborg, har venligst gjort opmærksom på et sigil fra 
1482, der i skjoldet har tre firbladede roser. Det har tilhørt Anne Hansdatter, der af Thiset 
henføres til Lange-Munk-slægten. Disse roser har samme form og placering som kapitel
salens, 20 Vilhelm Lorenzen har (jfr. foregående note) dateret kapitelsalen til 1490’erne,
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og Chr. Axel Jensen foreslår, at slutstenene skal være lavet sidst i 90’erne eller som minde 
over Poul Laxmand efter hans død 1502. Omtrent samtidig (1926) daterede Fr. Beckett 
i Danmarks Kunst II, 77 f. stenhuggerarbejdet til o. 1513. Under artiklen Adam van 
Düren (Weilbachs Kunstnerleksikon 1947) regner Jensen slutstenene blandt kunstnerens 
tidlige værker, mens han i Gravsten I, 53 (1951) nærmer sig Beckett med en datering til 
o. 1510. 21 Tidspunkterne for begge Poul Laxmands ægteskaber såvel som for Inger 
Munks død er ukendte. Hun er sidst bevidnet i live i forbindelse med gavebrevet 1493 
(Årsb. III, tillæg p. 18), og hun kan tidligst have ægtet Poul Laxmand 1482—83; dels 
er hun ikke nævnt i de kort for udstedte gavebreve til de tre helsingørske klostre, ej 
heller mindet sammen med Laxmand på kalkmaleriet i S. Maries hvælv, dels var ægte
parrets yngste barn (ud af tre), Else, efter eget udsagn kun 16 år gammel, da hendes far 
blev dræbt 1502. Se Henry Bruun: Poul Laxmand og Birger Gunnersen, København 
1959, p. 94. 22 DaAdelsAarb. VI, p. 372. 23 Poul Laxmands slægtning Jens Holgersen 
til Glimmingehus lod sig således 1487 afbilde med sit og sin første hustrus våben, 1499 
mellem sine to hustruer. Se Otto Rydbeck: Två märkliga konstnärer, Stockholm 1918, 
p. 26 f. 24 Jan Svanberg: Adam van Dürens skulpturer i Glimmingehus, i Fornvännen, 
1963, p. 108 ff. Forfatteren, der arbejder på en bog om Adam van Düren, har i brev af 
26. september 1965 meddelt, at »Danmarks Kirkers« datering af kapitelsalen til tiden 
1493—1500 falder sammen med hans egen, der hviler »på stilistiska och historiska sanno- 
lekhetsgrunder«. 25 Jfr. Axel L. Romdahl: Linköpings domkyrka 1232—1498, Göteborg 
1932, p. 152 f. — Adams noget senere hvælvbyggeri i Lunds domkirke er kun motiv- 
mæssigt beslægtet med Helsingør og Linköping. 26 Adams »overflytning« fra Linköping 
til Glinnninge har man knyttet til et formodet møde 1499 mellem Linköpingbispen Henrik 
Tidemandsson og lensmanden på Gotland Jens Holgersen; mødet skulle have fundet sted 
på øen, hvor bispen ifølge en kalkmalet indskrift nævnte år visiterede for 5. gang (sml. 
note 27). Uanset om dette eventuelle mode har fundet sted tidligt på året, må det be
tragtes som højst usandsynligt, at Adams arbejde på Glimmingehus kan være resultat deraf, 
thi grundstenen blev allerede lagt 2. maj 1499. 27 Herman Schück: Ecclesia Lincopensis, 
Stockholm 1959. Se bl.a. p. 120, 339 og 340 om rigsråds- og unionsmøder, hvori Lin
köpingbispen Henrik Tidemansson deltog. Om hans visitatser på Gotland se p. 120, note 
86. 28 19. juli. Sjællandske Tegneiser, XXXI, fol. 3 f. 29 LA. Sjællands stifts- 
øvrighedsarkiv: Kommune kopibøger 1820—1903. 30 Prøver af fløjl i Nationalmuseets 
3. afd. nr. 1442—44/1956. 31 Dette tegn skulle de »behovlede« svende tegne efter be- 
høvlingen. Da netop oldermanden i snedkerlavet i Helsingør, Jens Mortensen, selv i 
1649 fra Stralssund havde hjembragt regler for behovlingen, forstår man, at vinkel og 
passer danner kronen på altertavlen. Jfr. Laurits Pedersen: Det ærbare og velagtede 
Snedkerlav, 1906, p. 15. 32 Jfr. Erik Moltke: Nogle Malerier i vore Kirker og deres For- 
billeder i ÅrbOldkHist. 1955, med afbildning af forlægget (p. 108, fig. 2). Møllen på ma
leriet findes ikke i forlægget. 33 Ifolge Fr. Birkedal-Barfod: Stamtavle over Slægten 
Barfod, 1925, findes ingen Barfod i Helsingør på dette tidspunkt med forbogstavet M. 
Rådmand Niels Barfods slægt (han † 1592) er ikke omtalt. En forbindelse mellem Jens 
Mortensen og slægten Barfod kendes ikke. Muligvis har en Barfod skænket maleriet til 
altertavlen. 34 Ved de store ændringer i S. Olai kirke efter hvælvslagningen 1559 blev 
adskilligt inventar overflødigt, heriblandt to altertavler. 1560 bragtes »the belede aff 
kapelen« (d.v. s. Oxes kapel) til »helle gestess« (p. 140) og året efter højaltertavlen til 
»klosteret« (p. 127). Man kan dog ikke heraf slutte, at disse tavler har været benyttet i 
Almindelig Hospitals kirkesal forud for katekismustavlen fra 1589, idet klosteret og især 
dets kirke i tiden frem til 1573 bl. a. brugtes til oplagsplads for byens ting (jfr. p. 329).
35 Jfr. Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964, p. 51, fig. 27. Det antydes her, at bomærkestemplet 
»kan betegne Albert Guldsmed, der omtales i Kirkeregnskaberne mellem 1579 og 1583«.
36 Jfr. note 12, promemoria fra pastor H. J. Hailing 29. maj 1781. 37 Stolen fandtes 
endnu, da Kornerup besøgte stedet 1895, jfr. notesbog i NM.
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Fig. 1. Karmelitterhuset fra 1516.

KARMELITTERHUSET (FATTIGHUSET). (†) KIRKESAL

1510, 11. juli fik prior og brødre i karmelitterklosteret kongelig bevilling til på deres 
egen grund at bygge et sygehus med otte- ti senge for fattige, syge, udenlandske »skibs- 
mænd og skibsfolk« til ro, lise, hjælp og trost1. 1 denne sygestue har der formentlig lige
som i Helligåndshusene og senere i Almindelig Hospital været afholdt kirkelige handlin
ger for de syge (sml. p. 512). Kun lidt er bevaret af dette sygehus, der nu indgår i be
byggelsen sydvest for klosteret, på hjørnet ud mod S. Annagade (sml. p. 299, fig. 4). 

Efter ældre fotografi i Nationalmuseet.
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Det to stokværk høje hus, der i plan var ca. 15,5 x 7 m, udgør den nedre, østre del af 
sydlængen (jfr. p. 299 fig. 4); det havde indgang i østgavlen, og på dets sydøsthjørne 
findes Danmarks eneste bevarede, udvendige helgenniche; men den oprindelige figur 
har længe været borte2. Den tomme niche hed i folkemunde »Fandens prædikestol«3.

Omkring reformationen og i hvert fald før 20. september 1537 havde karmelitterne 
solgt huset til Asgud Mikkelsen (jfr. p. 294), der 1550 solgte det til Herluf Trolle og Bir
gitte Gjøe, som 1561 skænkede det til gavn for Helsingør latinskole. 1587 blev det påny 
solgt, denne gang til Peder Brahe og Margrethe Gjøe, der fortsatte en af Trolle påbe
gyndt udbygning. 1630, da Helsingør by overtog ejendommen, var den i Tage Andersen 
Thotts besiddelse; herefter blev den indrettet til fattiggård, og byen forhøjede 1632 (jfr. 
jernankerårstal) den middelalderlige del, således at sydfløjen fik omtrent det på fig. 1 
viste udseende. Fattiggården eksisterede til 1902; efter en restaurering, der påbegyndtes 
af H. B. Storck 1908, indrettedes stueetagen til folkebibliotek og senere (1912) blev der 
i overetagen indrettet byhistorisk museum. Efter at dette var flyttet til Karmelitterklo- 
sterets vestfløj, blev hele huset 1924 omdannet til Nordsjællands centralbibliotek for 
Frederiksborg amt.

Et bilag til byens fattigregnskaber 1752 nævner kirkestuen, hvori der også fandtes 
senge4, og Boesen oplyser p. 165, at skolens øverste disciple undertiden holdt prædiken 
der. I de nævnte fattigregnskaber forekommer følgende †inventar fra rummet:

1737, gammel messinglysekrone, prædikestol med tilbehør og en liden lukket stol. 1742, 
en forgyldt engel. 1745, skænkede Anders Erlandsen: en alterdug og et par små mes
singlysestager. 1770, nævnes: gammel messinglysekrone, prædikestol med tilbehør, hvor
over en forgyldt engel, Kristi billede forgyldt, rødt damaskovertræk til prædikestolen, 
engel over bordet, lille alterdug, et par små messinglysestager, nyt ligklæde, ny ligbor. 

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Vilhelm Lorenzen: Karmelittermunkenes sygehus i Helsingør, i Architechten VIII, 
1905—06, p. 257—262, 291—292, 300—02. Chr. Axel Jensen: Karmelitternes sygehus 
i Helsingør, i Architechten VIII, 1905—06, p. 520—22, 541—545. Samme i Berlingske 
Tidende 16. august 1906: Om Karmelitterhusets historie. (Denne artikel giver det 
bedste bidrag til husets historie).

1 Årsb. III, tillæg p. 25. 2 Ind i 1800-tallet stod der en figur, som antoges at fore
stille Tyge Brahe. Siden 1960 rummer nichen en moderne figur: mor og barn, udført 
og skænket af Eigil Vedel Schmidt. — En parallel til den helsingørske niche findes i 
Malmø, i hjørnet af Jørgen Kocks stenhus fra 1525, og heri står en Maria med barnet. 
Se N. G. Sandblad: Skånsk senmedeltid og renässans II, 232. 3 Kgl. Bibl. Folke
mindesamlingens kartotek. 4 LA. Helsingør rådstue, fattigregnskaber med bilag, anf. 
år. Sml. Helsingør II, 263 b f.
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Et †S. Anne kapel uden for byen, med grund og skov, skænkedes af Erik VII. af Pom
mern til et †Franciskanerkloster, der ifolge franciskanermunken Peder Olsen stiftedes 
i året 1420.

Gråbrødrenes kirke indviedes S. Vincensdag (22. januar) 1427 af biskop Severin af 
Tranquillia og overtog kapellets værnehelgen S. Anna1. Klosterets historie er lidet kendt. 
Kong Hans opnåede 1495, 31. marts pavelig tilladelse til at lade det reformere ved at 
udjage konventualerne og indføre observanterne; en fornyet pavelig tilladelse af 3. no
vember samme år har tilføjelser om, at klosteret måtte forøges med kirke, lille klokke
tårn, klokke, dormitorium, refectorium etc.2 Denne om- eller udbygning af anlægget kan 
måske ses i sammenhæng med rigshofmester Poul Laxmands gave 1483, på 100 mark 
lybsk, der brugtes til klosterets bygning og forbedring3, og med Peder Olsens ord om, at 
i kloster-procurator Jens Pedersens tid († 1528) blev stedet for største delen opbygget, 
udvidet og istandsat4.

Endnu 1535 fik gråmunkene i Helsingør beskyttelse5, men tre år senere kun tre ugers 
frist til at rømme klosteret; de måtte beholde klæder og fetalje, men ikke brygge- og 
bagetøj, der sammen med kirkens ornamenter og klenodier skulle optages i et inventarium 
og holdes »tilstede« af lensmanden, som også skulle lade bygningerne nedbryde6. Tilsyne
ladende har gråbrødrene ikke holdt sig til ordren, thi 15717 blev der i dødsboet efter 
Karine Rasmusses8 fundet seks kalke og diske samt nogle bøger, som var »gemt hos 
hende af gråmunkene for nogle år siden«. Kalkene og diskene overlodes Almindelig 
Hospital9, mens kirken og skolen fik bøgerne, hvoraf mange var duelige7. Een af bøgerne, 
Johannes Duns Scotus: Super secundo libro Sententiarum, ed. Thomas Penketh. Venezia. 
Johannes Herbort for Johannes de Colonia et socii, 22. November 1481, nu i Det Kon
gelige Bibliotek10.

Frederik II. lod på klosterets grund indrette en have med et »lysthuus«, der på hans 
tid kaldtes Lundegård eller Lundehave (senere Marienlyst)11. Et gammelt tegltækt sten- 
hus af mursten, som Hans Paaske 1576 fik akkord på at nedbryde i Lundehave, var an
tagelig en rest af klosteret12, og endnu 1640 omtales materialer fra bygningen S. Anna 
til brug for kongelige byggeforetagender13.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 En udførlig skildring af klosterets historie findes i Johannes Lindbæk: De danske 

Franciskanerklostre, 1914, p. 180—83. — S.R.D. V, 514. 2 ActaPont. nr. 3463 (jfr. 
3495) og 3494. 3 Årsb. III, tillæg p. 14 f. 4 S.R.D. V, 514. 5 Danske Magazin 3. rk. 
V, 129. 6 Ibid. VI, 188. 7 KancBrevb. 1571, 31. marts. — Kgl. Bibl. NvKglSaml. 181, 
8° Carøe: Samlinger til Helsingørs Beskrivelse. 8 Den 1571 afdøde Karine er formentlig 
identisk med den Karine Rasmusses, der 1557 optræder med et bomærke, som nøje svarer 
til rådmand Rasmus Matsøns (1528), og derfor antagelig enke efter ham. Meddelt af Allan 
Tønnesen. 9 LA. Almindelig Hospitals arkiv. Regnskaber (sml. p. 532) 1574—75 op
lyser, at kongen har givet Helsingør hospital syv forgyldte kalke og diske, som fordum 
har tilhort munkene i klostrene samme sted, og bevilget, at kalkene måtte sælges og 
summen sættes på rente. . . de fattige i hospitalet til gavn og bedste. De blev alle solgt, 
men kun for den syvendes vedkommende meddeles, at køberen var sognekirken, S. Olai, 
og af denne kirkes regnskaber fremgår, at den købte kalk med disk var en af dem, der 
blev fundet hos Karine Rasmusses (sml. p. 144). Laurits Pedersen: Helsingør II, 191 og 
(med ham som kilde) Dalsager: Almindelig Hospital p. 27 oplyser fejlagtigt, al de seks 
kalke fra Karine alle kom til S. Olai kirke. 10 Bogen, med samtidigt bind, er afbildet
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hos Laurits Pedersen: Helsingør II, 191, hvor det samtidig meddeles, at den via Valken- 
dorfs kollegium i København er kommet til Universitetsbiblioteket, der inden branden 
1728 ejede flere af Gråbrødreklosterets bøger; nu findes bogen i Kgl. Biblioteks inku
nabelsamling. 11 Ved 1700-tallets midte var klosterets rette beliggenhed kendt. Sml. 
det anonyme håndskrift, der er omtalt under dominikanerklosteret, note 10, p. 541.
12 Friis: Samlinger p. 346. 13 Vilh. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres Byg- 
ningshistorie p. 100.

† DOMINIKANERKLOSTER

Klosteret er formentlig grundlagt 1441, da Christoffer af Bayern skænkede sorte
brødrene en grund »sønden ved byen uden for graven ind til adelvejen« at bygge kirke, 
kloster, tegllade og andre huse på, abildgård, humlegård, kålgård og have, at skikke, 
fly og hegne »meth gryfft till indflucht oc udflucht« efter deres nytte i alle måder. Dertil 
fik brodrene fri skov i »Ørwidh« til bygning, brændsel, teglovn, olden, fægang og ler
gravning efter deres behov til klosterets bygning1. 1451 gav paven tilladelse til opførelsen 
af et kloster på den af kong Erik VII. af Pommern (!) skænkede grund, idet dominika
nerne kun havde et kapel, ligesom klosteret skulle nyde alle ordenens privilegier2. I den 
følgende tid nævnes S. Nicolai kloster enkelte gange3. 1483 bevidnede dets prior, at Poul 
Laxmand »hialp oss til wort closters bygning oc forbæthring oc besynnerlighen til wort 
orffuæ werk jc Libske mark«, og at det til gengæld skulle holde daglig messe for hans og 
hans forældres sjæle »for wor frwes alteræ«4. 1536 fik byen kgl. gavebrev på sortebrødre- 
kloster med huse, jorde, kirkegård, kirke, teglgård og -ovn etc., for at det kunne om
dannes til hospital5. Det viste sig hurtigt for lille til denne brug, hvorpå Almindelig 
Hospital 1541 indrettedes i S. Marie kloster (p. 511)β; samtidig blev sortebrødrenes tid
ligere kloster med tilliggender henlagt til hospitalet, søm derefter udlejede huse og haver; 
i årene 1546—50 optræder en halv snes ejere, fortrinsvis håndværkere, og heriblandt 
Blasius pottemager7, der brugte kirken til værksted8. 1567 brød man mursten los i klo
steret, og der førtes 21 læs til rådhusgården i forbindelse med byggeri på rådhusets 
kælder9. 1582 blev »det gamle stenhus« udi S. Nicolai kloster nedrevet8. Ved 1750’ernes 
midte omtafes en stor og høj brandmur, »hvorpå er en port, som man går ind igennem 
til pladsen, hvor klosteret har stået« (sml. p. 540), og hvor der endnu var så mange lev
ninger af dets grundmur, at man ikke var i tvivl om, at det »har været rigt og stort 
tilforn«10.

Tilsyneladende modsiger de skriftlige kilder til belysning af Sortebrødreklosterets be
liggenhed hinanden. Af stiftelsesbrevet fra 1441 fremgår det tydeligt, at den af kongen 
skænkede grund tå ved Adefvejen, uden for byen og dens søndre grænse: »Grøften«. Det 
stemmer ikke med de topografiske oplysninger, der findes i Almindelig Hospitals skøder11 
og regnskaber fra 1540’rne7; ifolge dem lå »S. Nicolaus closter« nord (dvs. nordvest) for 
Stengade på en grund mellem Fiolgade og Grøften (sml. fig. 1), dvs. inde i byen og umid
delbart inden for Svingelporten. Også traditionen kendte denne beliggenhed; Boesen 
skrev således 1757 (p. 218): at klosteret »lå ved Svingelen, hvor de krinkelkroge, Gammel 
Kloster kaldet, nu er«. De arkæologiske fund har bekræftet rigtigheden af de eftermiddel- 

Fig. 1. Helsingør. † S. Nicolai kloster. Plan 1:1000. På en moderne karréplan er med raster angivet 
det areal, som med sikkerhed kan formodes at have tilhørt klosteret (grænsen mod nord dog ukendt). 
En punkteret linje antyder bygrøftens senmiddelalderlige forløb og de nummererede cirkler udgrav- 

ningsfelter; nr. 1, 1936 og 1939; nr. 2, 1965; nr. 3, 1908; nr. 4-5, 1965-1966 (p. 538).
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følgende tid nævnes S. Nicolai kloster enkelte gange3. 1483 bevidnede dets prior, at Poul 
Laxmand »hialp oss til wort closters bygning oc forbæthring oc besynnerlighen til wort 
orffuæ werk jc Libske mark«, og at det til gengæld skulle holde daglig messe for hans og 
hans forældres sjæle »for wor frwes alteræ«4. 1536 fik byen kgl. gavebrev på sortebrødre- 
kloster med huse, jorde, kirkegård, kirke, teglgård og -ovn etc., for at det kunne om
dannes til hospital5. Det viste sig hurtigt for lille til denne brug, hvorpå Almindelig 
Hospital 1541 indrettedes i S. Marie kloster (p. 511)β; samtidig blev sortebrødrenes tid
ligere kloster med tilliggender henlagt til hospitalet, søm derefter udlejede huse og haver; 
i årene 1546—50 optræder en halv snes ejere, fortrinsvis håndværkere, og heriblandt 
Blasius pottemager7, der brugte kirken til værksted8. 1567 brød man mursten los i klo
steret, og der førtes 21 læs til rådhusgården i forbindelse med byggeri på rådhusets 
kælder9. 1582 blev »det gamle stenhus« udi S. Nicolai kloster nedrevet8. Ved 1750’ernes 
midte omtafes en stor og høj brandmur, »hvorpå er en port, som man går ind igennem 
til pladsen, hvor klosteret har stået« (sml. p. 540), og hvor der endnu var så mange lev
ninger af dets grundmur, at man ikke var i tvivl om, at det »har været rigt og stort 
tilforn«10.

Tilsyneladende modsiger de skriftlige kilder til belysning af Sortebrødreklosterets be
liggenhed hinanden. Af stiftelsesbrevet fra 1441 fremgår det tydeligt, at den af kongen 
skænkede grund tå ved Adefvejen, uden for byen og dens søndre grænse: »Grøften«. Det 
stemmer ikke med de topografiske oplysninger, der findes i Almindelig Hospitals skøder11 
og regnskaber fra 1540’rne7; ifolge dem lå »S. Nicolaus closter« nord (dvs. nordvest) for 
Stengade på en grund mellem Fiolgade og Grøften (sml. fig. 1), dvs. inde i byen og umid
delbart inden for Svingelporten. Også traditionen kendte denne beliggenhed; Boesen 
skrev således 1757 (p. 218): at klosteret »lå ved Svingelen, hvor de krinkelkroge, Gammel 
Kloster kaldet, nu er«. De arkæologiske fund har bekræftet rigtigheden af de eftermiddel- 

Fig. 1. Helsingør. † S. Nicolai kloster. Plan 1:1000. På en moderne karréplan er med raster angivet 
det areal, som med sikkerhed kan formodes at have tilhørt klosteret (grænsen mod nord dog ukendt). 
En punkteret linje antyder bygrøftens senmiddelalderlige forløb og de nummererede cirkler udgrav- 

ningsfelter; nr. 1, 1936 og 1939; nr. 2, 1965; nr. 3, 1908; nr. 4-5, 1965-1966 (p. 538).
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det anonyme håndskrift, der er omtalt under dominikanerklosteret, note 10, p. 541.
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† DOMINIKANERKLOSTER
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alderlige kilders stedsangivelse. Den umiddelbare følge heraf er, at man enten må regne 
stiftelsesbrevets præcise oplysninger for helt fejlagtige, eller — hvad der er mere sand
synligt — drage den slutning, at byens grænse, Grøften, i tiden efter klosterstiftelsen er 
blevet rykket uden om anlægget12. En forlægning af grøftens nedre løb, fra knækket ind 
mod Fiolgade (omtrent ud for Sudergade og Rosenkildeporten) til Hestekilden, kan ikke 
have været omfattende, hvis den ses i sammenhæng med de grøfter, som munkene havde 
kongelig tilladelse til at hegne deres jorder med. Blandt Fiolgades mange forskellige 
navne var »byens udstræde (mod S. Nicolaus kloster)«, og det tyder på, at byen engang 
sluttede langs denne gadelinje, på hvis yderside Groften da må have været. En sådan 
forklaring forliger på en naturlig måde alle kilder vedrørende Sortebrødreklosterets 
placering13.

Kirkegården (fig. 1) er gennem skeletfund stedfæstet til Stengadegrundene 
nr. 11—21, dvs. på strækningen mellem Fiolgade og Klostergade. Bygningerne, 
af hvilke kirken må formodes at have været blandt de sydøstligste, ud mod 
kirkegården, har ligget længere mod nordvest, og der har været adgang til klo
steret ved Fiolgades nuværende nr. 9. Her lå »Ringeport Huset« (vel den p. 538 
omtalte port), der 1549 var udlejet til Christiern jyde7, og som 1568 blev solgt 
af hospitalet8. I gården til Fiolgade nr. 5 er der 1936 og 1939 udgravet middel
alderlige bygningsrester: (nordvest?)-hjørnet af et stenhus med falset dør, 
hvori to jernstabler fra dørfløj, og kampestensgulv, der senere var blevet dæk
ket af et murstensgulv i strandsand. Til hjørnet, der var af munkesten (27 x 
13 X 10cm), sluttede sig et kampestensfundament med nordlig retning og, foran 
døren, en yngre trappehals fyldt op med pottemageraffald fra 1500’rnes midte. 
Blandt løsfundene lå en trekløverprofileret ribbesten. Ud fra pottemageraffal- 
det i kælderhalsen og den rimelige placering af bygningsresterne i forhold til 
kirkegården kan man ikke slutte, at de stammer fra kirken, som Kylion eller 
Blasius omdannede til værksted. Andre bygningsrester, kampestensfundamen- 
ter, skal være iagttaget nærmere forhuset i nr. 5, og 1966 tværs over Munke
gade14, nær østenden af den smalle karré mellem denne gade og Gråbrødre- 
stræde15. Hele dette lille, særprægede kvarter må have hørt til klosterområdet, 
og porthusets placering taler for, at klosterets grund i det mindste har strakt 
sig nordover til en linje i flugt med S. Olaigade. Med sine mange gårde eller 
haver kan klostergrunden muligvis have lagt beslag på jordarealerne endnu 
længere mod nord (op til Sudergade), nemlig den del af det nuværende Øre- 
sundshospitals enemærker, der ligger mellem Fiolgade og Grøften. Mere tvivl
somt er det derimod, om munkene har haft rådighed over arealerne vest for 
Grøften, hvor der 1908 blev iagttaget middelalderlige bygningsrester cirka 2 
meter under nuværende terræn (fig. 1. 3)14.

Dominikanernes teglovn, hvori de brændte bygningsstenene, er muligvis iden
tisk med den ovn med fire indfyringsåbninger, der 1934 blev afdækket nær 
Stengade nr. 1, i skrænten ind til jernbaneterrænet og ud for Teknisk skole. 
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Carl Neergaard har i sin grundlæggende behandling af klosterets historie (Kirkehist- 

Saml. 4. rk. I, 57 ff.) aftrykt brevet. 2 Ny KirkehistSaml. VI, 558 — Franciskaner
munken Peder Olsens notits under 1425 »Habuerunt predicatores locum Helsingore« 
(Annales Danici ed. Ellen Jørgensen p. 211) skal formentlig forstås således, at ordenen 
dette år erhvervede ejendom i byen. 3 Årsb. III, tillæg p. 139, Neergaard anf. sted.
4 Årsb. III, tillæg p. 13f. 5 Ibid. p. 30 f. 6 Ibid. p. 33; samme år 4. februar var S. 
.Jacobs hus (sml. p. 533, note 7) henlagt til S. Nicolai kloster (LA. Helsingør bys papirs- 
breve, anf. dato) og kom sammen med dette 1541 til Almindelig Hospital i S. Marie 
kloster, som 1549 havde det lejet ud til en færgemand (sml. fig. note). 7 LA. Helsingør 
almindelig hospitalsarkiv 1544—75. Register på hus og jorder, som har tilhørt S. Nicolai 
kloster og tilhører nu de fattige... 1546 ff. 8 Helsingør I, p. 142 f. — 1544 betalte 
Kylion pottemager leje af et hus i klosteret. 9 LA. Helsingør rådstuearkiv. Helsingør 
bys regnskaber [kæmnerregnskaber] 1555—1568. 10 Kgl. Bibl. Kallske samling: Jessens 
saml. — Håndskriftet er forfattet 1755 eller 1756 af en da henved 60-årig mand, der selv 
oplyser, at han var født i Helsingør og havde været hører ved skolen der i fem år. Hånd
skriftet udmærker sig ved at forfatteren (i modsætning til ikke blot Resen men også 
Boesen, hvis bog kom i 1757) har fuldstændig rede på beliggenheden af byens tre klostre, 
deres ordener og værnehelgener. 11 Årsb. IV, tillæg p. 16 f. 12 Grøften optog vandet 
fra de mange damme og søer i baglandet ; fra kløften mellem Skotte- og Hjortebakkerne 
førte den i retning mod Fiolgade, men bøjede her af mod syd med et retvinklet knæk 
til Hestekilden og derpå videre ud i Sundet. Sml. Helsingør I, 92 f. 13 Laurits Pedersen 
har været inde på den samme tanke, men forlader den ud fra den (fejlagtige) opfattelse, 
at Valdemarstidens Helsingør kan have ligget syd for Grøften (sml. Helsingør I, 143 
samt p. 19, 93, 446). 14 Udgravningsberetning 1908 ved C. A. Jensen, 1936 ved Poul 
Nørlund, 1939 ved Aage Roussell, alle i Nationalmuseet. Beretningen ved N. K. Petersen 
1965 om iagttagelser ved gadearbejder findes i Helsingørs byhistoriske arkiv (i S. Marie 
kloster). 1965—66 har Øresundshospitalet forberedt opførelsen af to barakbygninger 
nord og syd for maskinpasserboligen, hvorunder der 1908 fandtes bygningsrester. Ved 
grundudgravningerne til de to nye bygninger er der ikke fundet bygningsrester, hvilket 
tyder på, at de nævnte fra 1908 har haft en meget begrænset udstrækning. Oplysningen 
om de nye gravninger er givet af N. K. Petersen. 15 Betegnelserne: Munkegade, Klo
stergade og Gråbrødrestræde stammer fra midten af 1800’rne, da man byggede på Resens 
og Boesens (forvirrede) opgivelser om de Helsingørske klostre: S. Nicolai regnedes for 
gråbrødrenes, S. Marie for sortebrødrenes etc.

† HELLIGKORS KAPEL

Kapellet synes kun kendt fra et gavebrev til Esrum kloster på en gård i Helsingør 
liggende »på Sletten weth hællikors capellæ« 14921.

1 Årsb. III, tillæg p. 140 = Codex Esromensis p. 255, jfr. Helsingør II, 37.

† S. JØRGENS GÅRD(?)

Som det er nævnt p. 39, lader det sig ikke afgøre, om Helsingør har haft et S. Jørgenshus. 
Bortset fra stadsretten er Resens Atlas, Helsingør (ed. Johannes Knudsen), p. 12 f. eneste 
kendte kilde; på denne bygger L. Boesen (p. 73), der dog tilføjer, at sygehuset, S. Jørgens 
kaldet, har ligget ved kirkegården (jfr. p. 546), på en plet i byens mark, som er udpeget 
for ham af en gammel mand.

Om †assistenskirke på Ny kirkegård se p. 546.
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DEN ENGELSKE (†) KIRKE

Fra midten af 1700’rne betjentes den reformerte menighed i Helsingør af den tysk
reformerte præst i København een gang om året; selve den britiske menighed blev ved 
reskript af 1761 henlagt til Olai sogn. 1781 kom en engelsk præst til byen, og en sal i 
en lejet ejendom i Stengade indrettedes til kapel med prædikestol. 1784 rejste den en
gelske præst bort efter en strid med sognepræsten ved S. Olai kirke, men 1791 ankom 
en ny, og året efter søgtes om tilladelse til at oprette egen kirke1. Et reskript af 14. juni 
17932 tillod at benytte den på menighedens bekostning indrettede kirke til gudstjene
ste; den af menigheden valgte præst skulle have kongelig konfirmation, og der måtte 
indrettes en begravelsesplads uden for byen3. Året for havde Claus Plum afhændet 
sin ejendom i Søstræde til Johan Daniel Belfour, der istandsatte hovedbygningen til 
præstebolig og lod en del forfaldne bygninger vige for et nyt, grundmuret hus på 30½ 
alen i længden, 15 i dybden og 10 i højden, hvori der indrettedes kirke for »den engelske 
nation«4. Den fik forstue med flisegulv, kirkesal med bræddegulv, gipsloft. På gulvet stod 
foruden alterbordet en prædikestol og 25 lukkede stole, alle beklædt med klæde og fryn
ser, mens vinduerne havde grønne raskesgardiner. Orglet, med seks stemmer, leveret 
1792 af Wroblewsky5 i København, var opstillet på et pulpitur. Rummet opvarmedes 
med to fireetages jernvindovne. Efter at præsten, W. Jackson, havde fået indfødsret og 
hans valg var konfirmeret 12. juni, indviedes kirken 25. august. Heftige stridigheder 
mellem præst og menighed førte til menighedens opløsning allerede 17986; to år før var 
kirken endda gået ud af brug og blevet solgt ved auktion til kirkeforstanderen Arthur 
Howden4, der søgte at opretholde gudstjenesten under mere private former. 1805 an
kom en ny præst, men det lykkedes stadig ikke at få en varig ordning. 1809, da John 
Good var ejer af kirken, blev den med tilhørende bolig brugt til indkvartering af kanon
bådenes søfolk5, hvilket formentlig var årsagen til det store forfald, som beskrives i en 
synsforretning af 5. december 18122. Herefter er denne kirke tilsyneladende helt opgivet, 
inventarfortegnelserne udgår af brandtaksationerne4, og ved et forsøg 1815 på genop
rettelse af menigheden tales da også om indretning af et nyt kapel på egen bekostning8. 
Endnu en gang søgte man at genoplive den engelske kirke; 1833 fik en nyankommen 
præst kongelig anerkendelse, men han kom kun til at virke til 1838 og fik ikke nogen 
efterfølger6, heller ikke 1854, da planer om den engelske kirkes genopliven påny var 
fremme. Ejendommen i Søstræde blev, efter at kirkens forhold var afviklet i 1839, ind
rettet til dansebod7 og senere til »Arbejdernes forsamlingsbygning«, som blandt andet 
bruger kirkerummet til sommerteater.

Den engelske kirke fik aldrig egen kirkegård; de døde begravedes på Ny kirkegård, 
hvor der endnu er bevaret en del gravminder (p. 548 ff.).

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Disse oplysninger er som mange af de følgende hentet fra: J. \V. G. Norrie: De bri

tiske Menigheder i Helsingør (PersHistT. 11. rk. I, 77 ff.), der udførligt skildrer menig
hedens historie. 2 LA. Helsingør rådstuearkiv. Pakke 1, breve og dokumenter (sag
ligt ordnede). 3 LA. Helsingør S. Olai sognekaldsarkiv. Indkomne sager 1590—1824 
(div. år), 1815. 4 LA. Helsingør rådstuearkiv. Brandtaksationsprotokoller: 1791, 3. 
oktober. 1801, 2. december. 1811, 11. juli. 1818, 8. januar. 5 LA. Sjællands stiftsøvrig
heds arkiv. Kommune sager. Helsingør 1754—1820, læg 1809. 6 LA. Seddelregistratur. 
Sognekaldsarkiver. Trossamfund uden for folkekirken. 7M. Galschiøt: Helsingør, 1921, 
p. 57 f.
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Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester 
G. Ochsner (p. 547).

H  E L S I N G Ø R  K I R K E G Å R D *
Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens kirkegårde ganske for- 

gravede. Borgmester og råd besluttede da 1579 med menighedens samtykke at 
lade rense og indplanke et stykke jord »på sletten« lige uden for byens grænse 
til en ny kirkegård. Arealets hegning udførtes om vinteren1.

Dette blev begyndelsen til den nuværende, almindelige kirkegård, som er fælles 
for domkirken, S. Marie og byens øvrige kirkelige samfund. Det kuperede om
råde, med mange gamle træer, ligger i den vestlige del af byen og strækker 
sig fra hjørnet af I. L. Tvedesvej og Nygade i vestlig retning. Den første kirke
gård her kaldtes længe nye kirkegård, og denne benævnelse holdt sig endnu en 
tid efter, at begravelser var ophørt inde i byen.

Udstrækningen af det 1579—80 afstukne område synes, bl. a. ved sammen
ligning mellem Resens og Lønborgs kort over Helsingør2, ikke at være væsentlig 
ændret før i 1800’rne. Arealet hæftede sig til byområdet i skæringen mellem 
Fiolgade-Kongensgade og Stjernegade-Nygade. Byens grænse markeredes her 
af Nykirkegårdsporten, hvis vagthus afskar et område af kirkegården3.

* Dette afsnit er redigeret af Kjeld de Fine Licht.
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I lange lider var det blot soldater, pestsyge og forarmede, der blev jordet på 
nye eller de fattiges kirkegård4. Det hedder 1738 i en redegørelse til stifts
øvrigheden, at »kirkegården er fornemmelig indviet til forarmede fattige samt 
for garnisonen; nogle få skikkelige borgerfamilier har også deres arvegrav- 
pladser der«.

Det er utvivlsomt at opfatte i sammenhæng med den forestående nedlæggelse 
af kirkegårdene inde i byen, at der i slutningen af 1700-tallet fremkom planer 
om forbedring, og med tiden udførtes foranstaltninger til ordning og hegning 
af nye kirkegård. Området blev 1826—28 udvidet i vestlig retning til at om
fatte omtrent det dobbelte areal5. 1849 erhvervedes to tønder land, der tre år 
senere blev indviet6. I 1880’erne blev det atter nødvendigt at foretage en be
tydelig udvidelse7. Kirkegården blev igen øget 1912 og 19198, og den sidste 
udvidelse med arealreguleringer og mageskifter ved sydskellet fandt sted 
1948—50, da et område erhvervet 1928 blev indlemmet9.

Efter udvidelsen 1950 omfatter kirkegården et uregelmæssigt formet areal 
på 6,63 ha10, der mod øst kantes af I. L. Tvedesvej og Nygade, mod nord af 
Møllebakken og Gurrevej, på vestsiden støder den op til et lavtliggende, sum
pet terræn og på sydsiden til et område med boligbebyggelse, jfr. kortet, p. 50.

Hegn og mure. Kirkegårdens ældste hegning med plankeværk (jfr. p. 543), 
der formentlig blot har været udført på de to sider, hvor området kantedes af 
veje, er på et tidspunkt blevet erstattet af diger, hvis tilstedeværelse mod den 
nuværende Nygade første gang omtales 173811. Fra 1794 foreligger en rede
gørelse for kirkegårdens tilstand5, hvori det skrives, at området henligger som 
et bundløst morads, som den, der kommer med lig, må ælte sig igennem; 
porten er det eneste hegn; svin, hunde, køer, gamle heste, fulde soldater og 
gadedrenge har her formedelst mangel på mindste hegn frit ophold og skjule
sted blandt gravene, fri spøg med dødningehoveder og dødes ben, som dèr 
ligger strøede i mængde.

Biskoppen henstillede, at man foretog en hastig forbedring, og senere samme 
år afholdtes syn over hegningen, der da skildres som nedrevet forskellige ste
der11. Mod øst og syd, hvilket utvivlsomt skal forstås ’som mod nuværende
I. L. Tvedesvej og Nygade, bestod hegningen af et lavt jorddige, mens kirke
gården på de øvrige sider stødte op til private haver. Et nyt stengærde rejstes 
1797 og blev beplantet med berberis12; muligvis blev tre »stætter« opsat 
samtidig. 1802 opdeltes kirkegårdsarealet i to afsnit, eet til brug for S. Marie 
kirke og eet for S. Olai13, og det er sikkert i forbindelse hermed, at 19 favne 
stengærde to år senere omsattes14. Denne deling ophævedes med »Reglement 
for den nye kirkegård i Helsingøer Kjøbstad af 21. marts 1828, § 9«.

1819 fremsendte murermestrene Pough og Braunbehrns overslag over ud
gifterne ved opførelse af 199 m ny hegnsmur af tegl, afdækket med tagsten, og
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med blændinger på indersiden5. Bor
gerne i Helsingør blev i »Dagen« for 
30. aug. 182415 opfordret til at yde 
bidrag til nyt hegn om kirkegården, 
der »tidligere kun var lidet benyttet, 
men efterhånden er blevet almenkir
kegård for de to sogne«. Det hedder 
i opfordringen, at arealet måtte ud
vides, og at den eksisterende hegning 
af hække og stendige måtte afløses af 
mere passende hegn.

I dag hegnes kirkegården mod den 
strækning af I. L. Tvedesvej, der er 
identisk med den ældre Fiolgade, af 
teglstensmur med fladbuede spare- 
blændinger på indersiden. Den grå- 
kalkede mur, der afdækkes med tre 
rækker tagsten, er opført 182516. Det 
rundede hjørne ved I. L. Tvedesvej 
—Nygade er forsynet med jernræk- 
værk på granitsokkel, formentlig op
sat 185717, men 1937 ændret af hen
syn til gadeføringen18. Mod Nygade 
udgøres hegningen vest for ligvogns- 
huset (se p. 546) af murede, pudsede og 
kalkede piller med tagformede afdæk
ninger af bornholmsk sandsten; imellem er trætremmeværk. Hegnet er opført 
1825—26 efter tegninger og overslag af hofbygmester J. II. Koch19. I fort
sættelse af dette stakitværk er på det østlige stykke af Møllebakken en tegl
mur svarende til og jævnaldrende med den ovenfor beskrevne mod I. L. Tvedes
vej. De her anførte strækninger er identiske med det ældste kirkegårdsafsnits 
skel på sydøst-, øst- og nordsiderne.

Kirkegården begrænses mod det resterende stykke af Møllebakken, indtil 
porten øst for Første eller Christians Mølle, af støttevæg muret af kløvet 
granit; på det højere liggende terræn bag muren løber en hæk20. Kirkegårdens 
øvrige hegning dannes af hække, buskplantninger og ståltrådsgitre eller kom
binationer heral. Inde på kirkegården er bevaret rester af hække fra ældre 
begrænsninger.

Der er fem indgange. Hovedadgangen fandtes tidligere ved hjørnet mod 
byen; porten blev fornyet ca. 179421 og flyttedes 1797 samtidig med kirke

35

Fig.2. Helsingør kirkegård. Tømrermester G. Ochs- 
ners tegning til ligvognshus (p. 546).
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gårdens nyindhegning11. 1804 opfortes en stakitport med to murede piller som 
indgang til det afsnit af kirkegården, der ved opdelingen var tillagt S. Marie12. 
Hovedporten er i dag anbragt i Nygade, få fag nord for ligvognshuset, og er 
i sin placering utvivlsomt samhørende med hegnet19. Den består af indkørsel 
og fodgængerpassage med jerngitterfløje22 mellem murede piller svarende til de 
øvrige piller mod Nygade. I teglmuren mod Møllebakken sidder en låge, der er 
bagindgang til det umiddelbart indenfor liggende kirkegårdskontor. Indkørslen 
ved Første Mølle er udformet med jernlåger og flankeres af murede, pudsede 
piller, der krones af granitkugler. De nyere indgange fra Gurrevej og fra I. L. 
Tvedesvej består hver af indkørsel og fodgængeradgang, forsynet med jern
gitterlåger mellem murede piller.

Bygninger m. v. på kirkegården. 1582 anskalfedes et †kors til kirkegården23. 
For borgerskabets frivillige gaver opførte de kgl. slots- og toldbetjente 1711 
en †assistens- eller pestkirke af bindingsværk24. Den beskedne bygning, der var 
»indrettet med prædikestol og stole til begge sider«, målte knap 5 x 7,5 m og 
lå inde på kirkegården, et stykke fra gærdet langs vejen uden for Nykirke- 
gårdsport. Over døren stod følgende vers25, der — som Boesen (p. 73 f.) gør 
opmærksom på, og efter hvem verset citeres — havde både ind- og enderim:

Gud selv befordret har ved fromme Siæles Gave,
Og giort den Gierning klar, hvor han sin Priis vil have.
Til Fundament og Grund, de høye Slots-Betiente,
Og de ved Øresund stor Gavmildhed lod kiende.
Til ævig Priis og lod den ædle Magistrat
See dets Anordning god: Hver Borger var parat.
Gud være eders Løn, som Zions Muure bygger,
Han høre eders Bon, naar nogen Nød jer trykker.

Efter pesten blev »Kirke-Capellet« lidet brugt, og bygningen forfaldt. 1734 
søgte kirkeinspektionen at skaffe midler til vedligeholdelse af »Prædike-huset«26, 
men allerede 1738 solgtes det ved auktion til kancelliassessor Torben Stadz, der 
nedbrød bygningen. Samtidig anmodede denne om et areal af kirkegården, 
hvorpå han med anvendelse af materialerne fra kirken ønskede at rejse et 
konsumptionskontor ved byporten. Kapellanen protesterede mod at afgive 
jord af kirkegården, men byrådet indstillede, at assessoren måtte opføre sit 
kontor inden for grøften langs landevejen11. Materialerne blev dog visst be
nyttet andetsteds27.

I tillid til at det planlagte ligvognshus ville tjene til prydelse, gav kirke
inspektionen 182416 Helsingør forenede ligbærerselskab, der 1815 var frem
gået som en sammenslutning af det store og det lille kompagni, tilladelse til 
at leje et areal på kirkegården i skellet mod Nygade, nærmest acciseboden. 
Her opførte selskabet samme år efter tømrermester G. Ochsners tegning af 
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N. E.1964
Fig. 3. Helsingør kirkegård. Ligvogn 1819 med figur fra 1830 (p. 548).

12. april [1824] et grundmuret, teglhængt vognhus (fig. 2), der stod færdigt 
til Mikkelsdag28. Indskrifttavlen på façaden lyder:

»Anno 1824 har ligbærerselskabet, ladet opføre denne bygning under dets 
bestyrer D. Hanneman.« I rummet er indmuret en stenplade med indskriften: 
»Anno MDCCCXXIV«. Der var umiddelbart efter opførelsen tale om at flytte 
huset, men det kom visst aldrig til praktiske foranstaltninger. Det er næppe 
med rette, når et kort over Helsingør 184529 betegner denne bygning, der 
endnu er bevaret 30 (fig. 1), som lighus. Ved Møllebakken mellem nuværende 
kirkegårdskontor og hegnsmuren byggedes 1827—28 den nu nedrevne bolig for 
en opsynsmand. Det beskedne hus var i gotiserende stil og opført efter tegninger 
og overslag af hofbygmester J. H. Koch31. Den pudsede bygning, der senest 
havde tegltag, lå vinkelret på kirkegårdsmuren og havde en spidsbuet indgang 
i gavlen mod gaden. I modsatte ende var tre koblede spidsbuer med interessant 
dekorerede kapitæler i natursten; i den midterste bue, der var højere end de 
flankerende, sad en *dobbeltdør32.

1834—35 blev der foretaget reparationer og indvendige ændringer ved huset, 
som indrettedes til ligkapel33. 1866 drøftedes ombygning af kapellet med hen- 
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blik på, at det kunne modtage flere lig6. Efter 1903 anvendtes huset som kirke- 
gårdskontor, indtil det 1956 blev nedbrudt efter opførelsen af den nuværende 
kontorbygning i blank mur af røde tegl (arkitekt Mads Drosted)9.

For indsamlede midler rejstes 1902—03 på et højtliggende areal det stadig 
eksisterende ligkapel. Det er usikkert, om murermester H. Jørgensen, hvem 
opførelsen var overdraget34, også har givet tegning til bygningen. Kapellet blev 
ændret 1934—35, samtidig med at et krematorium blev føjet til dets sydgavl 
(arkitekt Volmar Drosted)35.

1860 fik kirkeværgerne bemyndigelse til at anskaffe en klokke med stativ til 
opstilling på kirkegården6. Den eksisterende klokke findes vest for kapellet, 
hvor en skibsklokke mærket »Flora, Rostock 1851« er ophængt i bøjle på 
jernrør.

Ligvogn. Den nye kirkegårds almene anvendelse foranledigede 1817 Hel
singørs forenede ligbærerselskab til at opsige ligbårestadet i S. Olai kirke (jfr. 
p. 223), og året efter besluttede selskabet at lade bygge to ligvogne, en fornem 
og en ringere, til hvilke der var fremskaffet tegninger fra København; begge 
vogne stod apterede og færdige 1819. 1830 blev den fine for 50 rdl. forsynet 
med en ny figur. 1852 forhandlede selskabets bestyrelse om bygning af en ny 
vogn, men det ser ikke ud til, at denne plan blev gennemført; derimod under
kastedes den fornemme vogn 1865 en gennemgribende istandsættelse, hvorved 
den bl. a. forsynedes med jernaksler og fjedre. Denne vogn, fig. 3, er opstillet 
i ligvognshuset i Nygade, mens den simplere blev solgt 192836.

GRAVMINDER*
Kirkegårdsmonumenterne repræsenterer hovedsagelig tiden efter 1805. Af kunst

historisk værdifulde monumenter må fremhæves H. E. Freunds over general Ohlrogge 
(1840) og R. Tegners over moderen (1899). Kulturhistorisk interessante er det noget 
overlæssede smedejernsmonument over Daniel Lundsten (†1828), formodentlig et af de 
ældste i landet, samt de 17 på engelsk affattede gravminder over medlemmer af den 
engelske koloni, næsten alle flade, opretstående sten af engelsk type. Kirkegårdsmonu
menterne er ofte bevaret på familiegravstedet, og man træffer undertiden grave med 
adskillige monumenter, f. eks. over familien Norrie (nr. 12, 18, 49, 60 og 65) og familien 
Olrik (nr. 8, 68 og 68). Monumenterne er anfort i kronologisk orden og fuldstændighed 
tilstræbt indtil 185037.

1) O. 1793. Mary Brown, † 18. juni 1793, 8 år og 3 mdr. gammel, datter af 
David og Mary Brown (jfr. nr. †2), og David Brown (guvernør i Tranquebar, 
arkivar og stempelforvalter ved Øresunds toldkammer), født 24. juni 1734, 
† 13. maj 1804. Engelsk indskrift med antikva, versaler og fraktur. Liggende, 
grå sandsten, 190x91 cm, med riffelhugget indramning. Ved kirkegårdens ind
gang (jfr. nr. 19)38.

* Dette afsnit redigeret af Jørgen Steen Jensen.
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2) O. 1799. Sophia Elisabeth »Obrist: Lieutnantinde« Nägler født Bruns, født 
i Kiöbenhavn 7. april 1733, død i Helsingör 22. juni 1799, i 46 år gift med 
oberstløjtnant Jeremias Nägler, født i Bergen 13. okt. 1723, død i Bagsvær 20. 
april 1804 (een søn og to døtre). Indskrift med kursiv. Liggende, lys kalksten, 
188 x 130 cm, glat, men på alle sider profileret med en dobbeltkarnis. Ved 
kirkegårdens indgang.

3) (Fig. 5) O. 1807. Christian Carl(?) von Mehren, borger, købmand og over
formynder, født 27. juni 17.5, † 10. juni 1807, gift med Maren Örsted (10 børn, 
tre døde). Gravskriften, af O. Weche, fortæller om hans blomstrende handel 
og anselige formue, at »Danmark har tabt i ham en Acacesius« samt at monu
mentet er bekostet af »Sörgehuset«. Indskrift med versaler (forvitret). Obelisk 
af rød sandsten på aftrappet, riffelhugget fodstykke og høj, retkantet sokkel, 
hvorover overgangsled af marmor, afsluttet med trekantgavl af skifer, 290 x 35 
—77x35—65 cm. Nederst på stelen krans af kornaks med sløjfe. Herover 
indskriftsplade og medaljon med merkurstav i marmor. I overgangsledet alle
gorisk relief i marmor, 23x54 cm, symboliserende flid, taknemmelighed(?) og 
handel. I forgrunden hvilende kvindeskikkelse i klassiske gevandter, støttet 
til bikube (fliden), i højre hånd holder hun en spade(?); på hendes højre side 
en putto med stork (taknemmeligheden(?) eller handelen), i baggrunden tre
mastet skib på hav (handelen). Relieffet minder om relief på gravmæle over 
Marie Charlotte Eggert, † 1805 (Københavns assistens kirkegård)39. I soklen 
marmorrelief med »løbende hund«, i niche herunder urne med versalindskrift 
»Met(a)«, som symbol på livsbanens ende.

4) 1809. Cecilia Ca. . . (Christo)phersen, født 1742, † 16. sept. 1808 på Bu- 
rupsgaarden, begravet 27. sept., gift første gang i syv år med brygger Peder 
Pedersen, anden gang i 38 år med brygger Johannes Christophersen, der satte 
monumentet 21. april 1809. Forvitret indskrift med kursiv. Stele i empire af 
rød sandsten, 148x48 cm, på riffelhugget, dobbelt fodstykke, kronet af tre
kantgavl med marmorurne.

Stelen er o. 1820 vendt om og forsynet med ny indskrift for svogeren Isaac 
Wilhelm Tegner til Borup, Paulinelyst, Dalsborg og Hjortespring, eligeret bor
ger, kgl. agent og købmand, tidl. forligelseskommissær og formand for borger
skabets repræsentanter, født 13. dec. 1765, † 4. maj 1820. Gift første gang med 
Ellen Marie Lund (født 7. okt. 1769, † 26. febr. 1813), fire (levende) sønner og 
een (levende) datter, gift anden gang med Christiane Hermandsen født Chri
stophersen (født 6. nov. 1764, † 12. jan. 1828). Indskrift med sortmalede ver
saler. I kirkegårdens østligste del40.

5) O. 1820. John Mullens, købmand, »Esqr of Hampshire in England«, † 13. 
marts 1820 i sit 64. år, efterlod hustru (jfr. nr. 37) og børn (jfr. nr. 37 og 48). 
Engelsk indskrift med antikva, fraktur og kursiv. Opretstående, grå sandsten
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på muret sokkel, 155x75 cm, afsluttet foroven med bueslag. I kirkegårdens 
østligste del41.

6) (Fig. 6) O. 1821. William Avison, Esq. (agent for British-Russia Com
pany), † 21. jan. 1821, 75 år gammel, og datter Elisabeth, † 5. nov. 1856, 80 
år gammel. Engelsk indskrift med versaler. Opretstående, rektangulær, gul 
sandsten på sokkel muret af natursten, 148x73 cm. Over indskriften stor 
medaljon med våben: fem fabeldyr i konturkors, herover vinget lindorm. Ved 
kirkegårdens indgang.

7) O. 1824. Hendrik May, borger og færgemand, født 1. aug. 1776, † 1. aug. 
1824, Peter May, færgemand, født 18.aug. 1809, † 6. jan. 1837 samt Frederikke 
May født Gynthersen, født 27. juni 1782, † 14. aug. 1856. Udførlig sekundær 
indskrift om monumentets genopstilling 1956 ved efterkommeren L. F. Tegner. 
Indskrift med versaler. Stele i empire af rød sandsten, 215x46—78 cm, på 
aftrappet fodstykke og med høj, retkantet sokkel, afsluttet med gesims, tre
trins pyramide samt marmorofferskål. Oval indskriftsplade af marmor midt på 
stelen, i firedelt ramme hvori marmorrosetter. Herover marmorfelt med sam
menlagte hænder. I soklen niche med olielampe af marmor. Vest for kapellet.

8) O. 1824. Holger Ludvig Olrik, justitsråd, rådmand og hospitalsforstander, 
født 13. dec. 1769, † 3. sept. 1824, gift med Ane Sophie Hellesen 5. juni 1795, 
† 22. juni 1857. Indskrift med versaler. Stele i sen-empire af rød sandsten, 
250 x 78 cm, på sokkel med karnis over rundstav, foroven afsluttet af frise 
med stiliserede, kantstillede blade hvorover trekantgavl med palmetdekorerede 
fialer; over indskriften udhugget egekrans med bånd. Ved kirkegårdens ind
gang (jfr. nr. 63 og 68)42.

9) O. 1825. Inga Maria, enke efter »Patrick Gordon and Mathew Craig of 
Gothenburg merchants«, †4. marts 1825, 69 år gammel; rejst af sønnen William 
Gordon. Engelsk indskrift med antikva og versaler. Flad, opretstående grå 
sandsten på støbt sokkel, foroven aftrappet, med bueslag; 135x86 cm. I kirke
gårdens østligste del.

10) O. 1825. Jens Bertel Møller, professor og rektor, ridder af Dannebrog, 
født 26. dec. 1754, † 23. aug. 1825; bestyrede Borgerdydskolen i Kiøbenhavn 
i 18 år og Helsingørs lærde skole i 19 år. Indskrift med versaler. Stele af sand
sten på høj sokkel med profilerede overgangsled og buet, udkragende afslut
ning med sekstakket marmorstjerne, 193x78 cm; indskriftsplade af marmor. 
Ved kirkegårdens indgang.

11) (Fig. 4). Før 1828. Daniel Lundsten, kaptajn af brandkorpset, eligeret 
borger og klejnsmedemester, født 16. sept. 1762, † 19. aug. 1828, og hustru 
Ane Christine født Ropper, født 18. jan. 1771, † 31. dec. 1842. Indskrift med 
malet, forgyldt fraktur og kursiv på konkav-konveks jernplade. Smedejerns- 
monument, 273x122 cm, formodentlig smedet af Lundsten selv og dermed et
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Fig. 4-5. Helsingør kirkegård. 4. Gravminde nr. 11 over klejnsmedemester Daniel Lundsten, † 1828, 
formodentlig udfort af ham selv (p. 550). 5. Gravminde nr. 3 over Christian Carl(?) von Mehren, 

† 1807 (p. 549).

af de ældste i landet43; indskriftspladen er indrammet af gennembrudt ranke
slyng med smårosetter og kugler, flankeret af mæanderagtige borter; herover 
tomme cirkelfelter omgivet af volutter. Indskriftspladen er grønmalet, monu
mentet sort og rosetterne forgyldte. Ved kirkegårdens indgang.

12) O. 1828. Maria (Norrie), født i Gothenburg, død i Copenhagen 17. sept. 
1828, 35 år gammel, gift med købmand Gordon Norrie i Elsinore (jfr. nr. 18). 
Engelsk indskrift med antikva. Som nr. 9, 142x87 cm. I kirkegårdens øst- 
ligste del.

13) O. 1830. Adam Gottlob Gradman, købmand, født 19. sept. 1751, † 8. 
marts 1818 og hustru Charlotte Sophie Gradman født van Deurs, født 11. nov. 
1765, † 7. febr. 1830. Reliefindskrift med fraktur og kursiv. Støbejernsplade, 
65x87 cm, med rosetter i hjørnerne og gesims med to liggende volutter. Opsat 
i sydmuren i kirkegårdens østligste del.

14) O. 1830. O. Jensen, født 20. juni 1779, † 23. febr. 1830. Reliefindskrift
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med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 98x67 cm, med stjerner i kors
enderne. I kirkegårdens nordøstre del.

15) O. 1830. George Knox, købmand, † 15. maj 1830, 51 år gammel. Engelsk 
indskrift med antikva og versaler. Som nr. 9, 155x80 cm. I kirkegårdens øst- 
ligste del (jfr. nr. 48).

16) 1832. Daniel Good »of Kingston upon Hull«, købmand, † 23. marts 1830, 
65 år gammel; årstal i bueslaget. Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9, 
100x85 cm, på granitsokkel. Ved plænens vestende.

17) O. 1832. Hélène Marie d’Aubert, født i Copenhague 28. aug. 1772, død i 
Elseneur 23. febr. 1832, datter af general (François Jacques Xavier) d’Aubert, 
gift på Kronborg 14. dec. 1792 med oberst C(arl) L(udvig) D(iderik) de Naegler. 
Fransk indskrift med versaler. Liggende sandsten, 74x47 cm. I kirkegårdens 
østligste del44.

18) O. 1832. John Norrie, født 14. nov. 1751, † 15. juni 1832, Gordon Norrie 
(købmand), født 13. aug. 1790, † 25. nov. 1874 (jfr. nr. 12 og 49), Mary Norrie, 
født 18. jan. 1820, † 6. maj 1850, Elizabeth Norrie, født 26. marts 1821, † 3. 
nov. 1870 samt Charles Fenwick, født 3. marts 1808, † 18. april 1875. Engelsk 
indskrift med versaler. Som nr. 9. I kirkegårdens østligste del.

19) O. 1834. Nicholas Brown (købmand), født 6. okt. 1766, † 1. febr. 1834 
(sml. nr. 1), hustru Mary Elizabeth Brown (født Elphinstone), født 28. nov.
1772, † 11. marts 1838 og døtrene Melior Naegler født Brown (gift med premier
løjtnant J. F. C. Nægler), født 14. okt. 1801, † 23. april 1826, Adeline Brown, 
født 4. jan. 1806, † 5. okt. 1873 samt Anna Louise Emilie (Brown), født 1. maj 
1794, † 3[0. juli 1]876. Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående, grå 
sandsten, 168x63 cm, på aftrappet fodstykke af granit og riffelhugget sand
sten, foroven cirkelslag. I kirkegårdens østligste del45.

20) 1835. Thomas Bryan (købmand m. m.), født 18. dec. 1760 i Epsom, Surrey, 
† 7. nov. 1834 i Elsinore, og hustru Fanny Bryan, født 1762 i Rivenhull, Essex, 
† 15. febr. 1843; årstal i trekantgavlen. Engelsk indskrift med versaler og an
tikva. Stele af sandsten, 148x89 cm, med trekantgavl og udkragende, poly
gonal afslutning. Ved plænens vestende.

21) O. 1835. A(ndreas) C(hr.) von Mehren (købmand, kaptajn), født 21. juli 
1784, † 11. april 1865 og hustru M(etine) C(hristine) von Mehren født Weise, 
født 6. okt. 1786, † 24. juli 1835. Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten, 
110x50 cm, på aftrappet fodstykke, foroven cirkelslag flankeret af tilsvarende, 
lavere fialer. Indskriftspladen er af marmor, og herover er indsat en biskuit
medaljon (forestillende Bertel Thorvaldsens Natten). I kirkegårdens østlig
ste del.

22) O. 1835. Elisabeth Crane, født 26. marts 1755, † 4. dec. 1835. Engelsk 
reliefindskrift med kursiv. Opretstående støbejernsplade (stærkt medtaget af 
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rust), 144x67 cm, med rosetter i indskriftspladens hjørner; gesims med blad
motiv, der krones af volutter om palmet. Ved plænens vestende.

23) O. 1837. Christian Frederik Eckardt, købmand, født 24. nov. 1771, † 19. 
febr. 1837 og Maria Wilhelmine Eckardt født Johnsen, født 10. nov. 1790, † 27. 
maj 1860 samt Lauritz Andreas Eckardt, cand. phil., født 12. jan. 1829, † 7. 
sept. 1889. Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke, 
175x50 cm, afsluttet foroven af skråkanter om cirkelslag med Georgskors; 
herunder udhugget egeløv. I kirkegårdens østligste del.

24) O. 1837. Carl Frederik Waldemar Kaas, født 15. dec. 1835, † 26. marts 
1837. Indskrift med kursiv og antikva. Marmorplade, 35x54 cm, anbragt på 
fodstykket til gravminde fra begyndelsen af 1900’rne. Øst for kapellet.

25) O. 1837. L(ange) P(allesen) Erritzöe (toldkontrollør), (født 1796), † (31. 
juli) 1837. Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 97x66 
cm, med stjerneprydede korsender. I kirkegårdens nordøstre del (jfr. nr. 64).

26) O. 1838. Frederik Wilhelm Berg, etatsråd, »Kæmmereer« ved Øresunds

Fig. 6-7. Helsingør kirkegård. 6. Gravminde nr. 6 over William Avison, † 1821 (p. 550). 7. Grav
minde nr. 28 over Friderich Ernst Johann von Ohlrogge, † 1839, udført af H. E. Freund 1840 (p. 554).

M.L. J.  1966 N.E. 1964
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toldkammer, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, født i Kiöbenhavn 16. 
marts 1754, død i Helsingør 3. marts 1838. Reliefindskrift med fraktur. Plint 
af støbejern, 47x62x36 cm, kronet af kløverbladskors af støbejern, 137x97 
cm. På plænen.

27) O. 1839. Fr. Kaas, bogholder, født 22. aug. 1760, † 30. aug. 1839. Ind
skrift med kursiv. Liggende sten af marmor, 35 X 53 cm, af form som en op
slået regnskabsbog med indhugget opstilling; fødsel er indført til venstre, død 
til højre. Øst for kapellet.

28) (Fig. 7). 1840. Friderich Ernst Johann von Ohlrogge, generalmajor og 
kommandant på Cronborg, kommandør af Dannebrog og dannebrogsmand, 
født 12. nov. 1772, † 6. maj 1839. På monumentets forside: »Salige ere de døde 
etc.« (Joh.åb. 14,13); på bagsiden: »Hvad Tiden skiller ad i Støvets Prøvestand, 
gjensamler Evigheden i Lysets og Fredens salige Boliger« samt »Wær troe indtil 
Døden etc.« (Joh.åb.2,10). Indskrift med versaler. Hvid marmorstele i sen
empire, 210x67—89x28—44 cm, af H. E. Freund. Stelen, der krones af ud
ladende trekantgavl, står på høj, retkantet sokkel og aftrappet fodstykke af 
slebet granit. I stelen indhugget to relieffer (63x63 cm og 64x63 cm) med de 
af Freund hyppigt benyttede motiver »Afskeden« (generalen på dødssengen, 
ved fodenden et sørgende ungt par) og »Gensynet«. Figurerne er i klassiske 
gevandter46. På trekantgavlen er udhugget stiliserede skibe, palmetter og fugle 
(beslægtet med Freunds mindesmærke over biskop F. Münter, 1834, DK. Kbh. 
By. I, 190 f.). Monumentet er indrammet af et lavt, ovalt smedejernsgitter i 
enkle, geometriske former (skimtes på fig. 7), tilskrevet Freund47. Ved kirke
gårdens indgang.

29) O. 1841. Hans Bertram Troiel Holm, født 4. maj 1835, † 14. dec. 1841. 
Indskrift med versaler. Grå sandsten, 77x80 cm, med efeudekoration; ind- 
skriftsplade og kors, 74x41 cm, af marmor. I kirkegårdens østligste del (jfr. 
nr. 32, 34 og 55).

30) O. 1842. Anna Margaretha von Kleist født von Schubarth, født 3. april 
1753, † 24. aug. 1842, gift 3. dec. 1770 med (major og) kammerherre Christian 
Frederik von Kleist, † 12. juli 1789. Indskrift med versaler. Stele af rød sand
sten på fodstykke, 191x78 cm, kronet af trekantgavl, hvorunder niche med 
olielampe af marmor. Ved kirkegårdens indgang.

31) O. 1842. Boas Larsen Schmidt, født 24. febr. 1770, † 14. dec. 1842, hustru 
Christine Schmidt født Adolph, født 10. maj 1772, † 4. juni 1845 samt senere 
afdøde familiemedlemmer. Indskrift med versaler. Liggende sten (formodentlig 
oprindelig stele) af grå kalksten, 127x51 cm. Foroven niche med indsat mar
morrelief af bikube. Ved plænens vestende.

32) O. 1844. Hans Erik Eduard Holm, født 30. nov. 1842, † 23. marts 1844. 
Indskrift med versaler. Grå sandsten, 45x35 cm, med oval indskriftsplade af
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marmor (pladen ligger nu los og ituslået ved kirkegårdsmuren). I kirkegårdens 
ostligste del (jfr. nr. 29, 34 og 55).

33) O. 1844. Christian Jacob Theophile de Meza, justitsråd, doktor ( = læge), 
ridder af Dannebrog, født 26. nov. 1756, † 6. april 1844. Indskrift med versaler. 
Grå sandsten, 110x81 cm, af form som skriftrulle, men ellers hugget som natur
sten med stærkt fremskydende sokkel. Ved indgangen (jfr. nr. 58).

34) O. 1845. Louis Peter Holm, født 4. nov. 1844, † 4. nov. 1845. Som nr. 32 
(pladen ligger nu løs ved kirkegårdsmuren). I kirkegårdens ostligste del (jfr. 
nr. 29, 32 og 55).

35) O. 1847. K. Jensen, født 30. april 1788, † 6. jan. 1847. Reliefindskrift med 
versaler. Kløverbladskors som nr. 14. I kirkegårdens nordøstre del.

36) O. 1847. J(oh.) C(hristopher) Brandt, købmand, født 3. marts 1799, † 29. 
jan. 1847. Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 99x68 
cm; i korsenderne fire palmetter om roset. Ved kirkegårdskontoret.

37) O. 1847. Jane Rebecca (Mullens) (født Trevor), født 26. okt. 1766 i 
Bridgwater, Somersetshire, † 19. febr. 1847 i London, enke efter John Mullens 
(jfr. nr. 5), samt Cecilia Jane Mullens, født 1794, † 1875. Engelsk indskrift med 
versaler, fraktur og kursiv. Som nr. 5. I kirkegårdens østligste del.

38) O. 1848. Christian Schubel, født 6. febr. 1760, † 24. nov. 1848. Indskrift 
med malede versaler. Plint af støbejern, kronet af kløverbladskors af støbejern 
med palmetornament, 150x50 cm. Gravstedet indhegnes af støbejernsgitter. 
I kirkegårdens østligste del.

39) O. 1849. Jørgen Tvede, brændevinsbrænder, født 24. jan. 1790, † 29. jan. 
1849, og hustru Chatrine Drewes, født 27. nov. 1791, † 12. febr. 1857. Indskrift 
med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke, 130x30—49 cm, 
kronet af marmorkors; stelen er indsvejfet foroven. Gravstedet indhegnes af 
støbejernsgitter med tolvtakkede stjerner i cirkler, indrammet af volutter. 
Sydvest for kapellet.

40) O. 1849. Johanne Sophie Rahstedt, født 3. jan. 1779, † 8. april 1849. Ud
slidt indskrift med versaler. Liggende marmorplade, 74x54 cm. Nær kirke- 
gårdsmurens ophør mod syd.

41) O. 1849. Edmund (Wright), † 22. aug. 1848, Mathilde (Wright), † 25. aug. 
1848 samt Julie (Wright), † 1. maj 1849. Indskrift med versaler. Sandsten, 
62x50 cm, med udladende fodstykke og udhugget efeudekoration; indskrifts- 
plade af marmor formet som skriftrulle. På familiegravsted nord for kapellet.

42) O. 1850. Christian Berbandt Rogert, justitsråd, rådmand, født 20. okt. 
1789, † 29. juni 1850. Stele af grå sandsten, 205x54 cm, på fodstykke og høj 
retkantet sokkel, med trekantgavl indrammet af pinakler. Indskriftsplade af 
marmor, fastgjort med fire bronzerosetter, herunder marmorplade med egeløvs- 
krans i højt relief. I kirkegårdens østligste del.
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43) O. 1852. Georg von Purgan, oberst i det kgl. ingeniørkorps, ridder af 
Dannebrog, født 29. juli 1775, † 18. marts 1852. Indskrift med versaler. Stele 
af grå sandsten på riffelhugget sokkel, 175x55 cm, med udladende, halv
cirkulær gavl, hvori en sekstakket stjerne. I kirkegårdens østligste del.

44) O. 1852. Anne Jacobine Christiane Dreyer født Gad, født 3. dec. 1824, 
† 20. april 1852 (gift med læge O. J. C. Dreyer, jfr. nr. 56). Indskrift med versaler. 
Granit med akantusdekoration, 67x67 cm, kronet af marmorkors, 61x35 cm; 
indskriftsplade af marmor. I kirkegårdens nordøstre del.

45) O. 1852. Charles Deacon, † 7. maj 1852, 21 år gammel, tredie søn af 
James og Sophia Deacon, »Late of Hertfordshire, England«, samt Benford 
(Deacon), † 24. marts 1856, 8 år gammel, niende og yngste søn af samme. 
Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående sandsten, 100x70 cm, med 
cirkelslag. Ved plænens vestende.

46) O. 1852 (?). Simon Unna, født 22. maj 1792, † 13. nov. 1852, Johanne 
Marie Unna (født Schrøder), født 19. nov. 1799, † 11. febr. 1877, Hanne Unna, 
født 7. juli 1824, † 15. juni 1830, Justine Unna, født 25. nov. 1844, † 20. aug. 
1845, Herman Gotfred Unna, født 27. jan. 1826, † 11. juni 1890, Johan Arnold 
Unna, født 3. febr. 1820, † 22. febr. 1892, samt Ida Velhelmine Unna, født 3. 
febr. 1839. † 24. maj 1920. Indskrift med versaler. Kors af grå sandsten, 165x85 
cm, med foranstillet indskriftsplade af hvid marmor på sokkel af grå sandsten. 
I kirkegårdens østligste del.

47) O. 1855. Otto Jespersen, prokurator, født 13. marts 1812, † 8. juni 1855, 
og hustru Kirstine Sophie Frederikke født Dinesen, født 4. marts 1812, † 2. okt. 
1905. Indskrift med versaler. Grå sandsten med efeudekoration, 74x69 cm, 
kronet af marmorkors, 68x39 cm; indskriftsplade af marmor. I kirkegårdens 
østligste del.

48) O. 1855. Elizabeth Frances Mullens, født 21. sept. 1787, † 11. sept. 1855, 
enke efter George Knox (jfr. nr. 15). Engelsk indskrift med versaler og antikva. 
Som nr. 15. I kirkegårdens østligste del.

49) O. 1855. Mary Ann Good, født 9. nov. 1787, † 19. okt. 1855, gift med 
Gordon Norrie (jfr. nr. 18). Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående 
gravsten af rød sandsten på sokkel, foroven tilspidset, 135x86 cm. I kirke
gårdens østligste del48.

50) O. 1855. Niels Johan Knudsen, etatsråd, »Toldkæmmerer«, født 1778, 
† (24. okt.) 1855 og hustru Christine Knudsen født Svendsen, født 1793, † (6. 
juni) 1867. Indskrift med versaler. Stele af marmor på aftrappet fodstykke, 
afsluttet med cirkelslag, 190x45—65 cm; enkel dekoration, der foroven af
sluttes med kors og ranke. Prydet med biskuitmedaljon 28 cm i diameter (nu 
udfaldet og knækket) forestillende mandlig dødsgenius, i baggrunden skrift
blad og urne. Vest for kapellet.
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51) O. 1856. Peter Christian Schierbeck, købmand og major ved Det borger
lige artilleri, født 29. nov. 1778, † 1. aug. 1846, og hustru Christiane Marie 
Morell, født 30. april 1782, † 18. febr. 1856. Indskrift med versaler. Stele af 
grå sandsten på aftrappet fodstykke og høj retkantet sokkel, kronet af trekant
gavl af marmor med hjørnepalmetter samt bronzekrucifiks, 214x106 cm. I 
gesimsen og over soklen marmorborter med bladornamenter; indskriftsplade 
af marmor, hvorunder niche med handelssymboler i marmorrelief (frise, gavl 
og krucifiks nedfaldet 1966). Ved kirkegårdens indgang.

52) O. 1857. P(eter) W(ilhelm) Tegner, kommandør, kommandør af Danne
brog, dannebrogsmand, ridder af sværdordenen, født 15. juli 1798, † 18. febr. 
1857, og hustru J(ohanne) C(ecilie) C(athrine) Tegner født Christophersen, født 
17. nov. 1802, † 13. april 1875. »Kjøbt til 2000«. Granit, 120x85 cm, med po
leret indskriftsfelt der indrammes af egeløv og krones af krydset anker og 
sværd. I kirkegårdens østligste del.

53) O. 1857. Nicolaus Becker, tegnelærer, født 30. aug. 1788, † 26. marts 1857. 
Indskrift med versaler. Granitmonument på fodstykke, 82x70—88 cm, kronet 
af sandstenskors, 112x61 cm. Akantusdekoration omkring indskriftsplade af 
marmor i rulleform. Ved kirkegårdens midtergang.

54) O. 1858. Jacob A(ugust) Stenfeldt, etatsråd, borgmester, kommandør af 
Dannebrog, ridder af nordstjerneordenen (født 12. maj 1783, † 3. marts 1858), 
Betsy (Catharina Frederikke Elisabeth) Stenfeldt født Steenberg (født 5. marts 
1791, † 18. juni 1862) samt Harald Stenfeldt (født 25. dec. 1809, † 2. marts 
1835). Indskrift med versaler. Kunstsandsten, 100x60 cm, kronet af marmor
kors, 67x42 cm, med indskriftsplade af marmor, hvorover biskuitmedaljon 
(Thorvaldsen: »Natten«). Ved plænen.

55) O. 1859. Peter Louis Holm, kaptajn og rådmand, født 8. aug. 1802, † 19. 
dec. 1868, og hustru Nicoline Sophie Holm født Faber, født 18. juli 1812, † 15. 
okt. 1859. Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke 
og med konkavt, indtrukket topstykke, indrammet af pinakler, 180x50 cm, 
kronet af marmorkors. Indskriftsplade af marmor, hvorunder marmorrelief 
med symboler for handel og flid49. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 29, 
32, 34).

56) O. 1859. Otto Johan Christian Dreyer (læge), født 1819, † (5. nov.) 1859. 
Indskrift med versaler. Granitmonument med akantusdekoration, 53x46 cm, 
kronet af marmorkors; indskriftsplade af marmor i rulleform. I kirkegårdens 
nordøstre del (jfr. nr. 44).

57) O. 1861. Erich Engelbrecht Holm, kgl. agent og købmand, født 5. juni
1773, † 5. jan. 1819, og hustru Frederikke født Bjørnsen, født 28. juli 1778, 
† 28. febr. 1861 samt deres søn Edvard B. C. Holm, cand. jur., født 28. okt. 
1803, † 23. maj 1833. Indskrift med versaler. Stele af sandsten på aftrappet
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fodstykke og retkantet sokkel med trekantgavl og hjørnepalmetter af marmor. 
I frisen og over soklen marmorborter med bladornamenter; i stelen niche med 
marmorrelief, symboler på handel og flid (baller, tønde, bikube samt merkur- 
stav og trefork)50.

58) O. 1862. Anna Marie de Meza født Prip, født 22. febr. 1783, † 20. jan. 
1862. Indskrift med fraktur og kursiv. Liggende sandsten, 64x41 cm. Ved 
indgangen (jfr. nr. 33).

59) 1865. Monument over (16) soldater fra krigen 1864, der »hensov i vor 
Midte« (d.v.s. døde på Kronborg lazaret). Indskrift med versaler. Stele af grå 
sandsten på fodstykke og retkantet sokkel, 235x47—83 cm. I soklen udhugget 
relief med korslagt egegren og sværd omvundet med laurbær. I toppen indsat 
femtakket marmorstjerne. I kirkegårdens nordre del51.

60) O. 1865. William Gordon Norrie (skibsdeklarerer, vicekonsul og borger
kaptajn), født 25. sept. 1827, † 27. nov. 1865, Fanny Norrie født Wright, født 
28. juni 1832, † 15. sept. 1885, Charlotte Norrie født Harbou (kvindeorgani
sator), født 12. okt. 1855, † 19. dec. 1920, Gordon Norrie (læge), født 6. maj 
1855, † 11. okt. 1941, samt Edith Norrie (talepædagog), født 4. april 1889, 
† 8. dec. 1960. Engelsk indskrift med antikva. Monument som nr. 9, 140x90 
cm. I kirkegårdens østligste del.

61) O. 1865. Jens Pilegaard Bay, købmand, født 5. sept. 1801 i Rudkjøbing, 
† 16. okt. 1865 i Helsingør, og hustru Ane Marie Bay født Basballe, født 13. 
juli 1807 i Rudkjøbing, † 6. dec. 1883 i Kjøbenhavn. Indskrift med versaler. 
Stele af grå kunstsandsten på fodstykke, 214x84 cm; i stelen halvrund niche 
med marmorrelief, 66x32 cm, engelen ved graven. Ved kirkegårdens indgang.

62) O. 1866. Jean Edouard Liebe, organist ved Kronborg og S. Marie kirke, 
født 6. nov. 1804, † 24. jan. 1866; sat af elever. Indskrift med versaler. Sand
sten, 110x62 cm, kronet af marmorfugl (uglehoved på duekrop), udhugget 
efeudekoration; indskriftsplade af marmor hvorover marmormedaljon med 
musiksymboler i egeløv. På plænen.

63) O. 1875. Jacob Baden Olrik, etatsråd og borgmester, født 8. sept. 1802. 
† 29. dec. 1875, gift med Helene Christine Rosenørn 26. april 1834 (født 12. 
maj 1813), † 23. sept. 1892. Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten på 
lodret rillet fodstykke og høj retkantet sokkel, 264 x 78 cm, dekoration og øvre 
afslutning nær beslægtet med nr. 8. Ved kirkegårdens indgang42.

64) O. 1884. A(malie) W(ilhelmine) Erritzöe (født Holm), (født 1809), † (6. 
sept.) 1884. Støbejernskors som nr. 25. I kirkegårdens nordøstre del.

65) O. 1890. Louise Norrie (født Jacobsen), født 14. maj 1830, † 6. juli 1890, 
John Norrie (bogbindermester), født 26. sept. 1822, † 10. okt. 1905, Eloise 
Breese Norrie, født 1. juni 1856, † 28. jan. 1921, Adam Gordon Norrie, født 6. 
april 1862, † 21. aug. 1935, Olivia Johanne Margrethe Norrie født Jørgensen
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(skuespillerinde), født 22. nov. 1869, † 7. nov. 1945, (gift med) William Good 
Norrie (forfatter og teaterdirektør), født 27. maj 1866, † 30. sept. 1946. Engelsk 
indskrift med versaler. Som nr. 9. I kirkegårdens østligste del.

66) O. 1898. (Hartvig Marcus) Frisch, (toldinspektør), født (26. okt.) 1709, 
† (23. nov.) 1781. Indskrift med antikva. Uregelmæssig granitsten, 40x52 cm. 
På plænen52.

67) 1899. Signe Tegner (født Puggaard), født 1847, † 1899, og Henry Tegner 
(grosserer og bankdirektør, sønnesøn af nr. 4), født 1843, † 1911. Indskrift med 
kursiv. Bronzemonument, 265 cm højt, signeret af Rudolph Tegner 1899; 
monumentet forestiller klippeniche med bortvendt kvinde, tilhyllet fra lænden 
og nedefter53. Vest for kapellet.

68) O. 1903. Poul Christian Stemann Olrik, født 10. aug. 1840, † 17. dec. 1903. 
Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten, 265x78 cm, nær beslægtet med 
nr. 63. Ved kirkegårdens indgang.

69) 1908. Lars Bache, færgemand, født (10. februar) 1771, † (26. juli) 1809; 
minde på hans hustrus (Ane Margrethe Bache, født 1772, † 20. febr. 1857), 
datters og sønnedatters grav. Indskrift med versaler. Naturstensarrangement. 
På en sten et anker af smedejern, 62 cm langt54. Nær kirkegårdens indgang.

70) 1920. 40 franske soldater døde 1918—19 på hjemvejen fra krigsfangen- 
skab. Fransk indskrift med påsatte bronzeversaler. Mindeanlæg med obelisk, 
40 navneplader, cirkelformet hegnsmur samt flagstang med tricolore, tegnet af 
arkitekt Poul Holsøe, udført af stenhugger Carl Scheller. Syd for kapellet55.

Forsvundne gravminder, †l) O. 1808. Patholm, toldbetjent, begravet 9. dec. 
1808. På graven blev, vistnok på foranledning af direktøren for Øresunds told
kammer, C. F. Numsen, lagt en ligsten til minde om lang og tro tjeneste56.

†2) O. 1826. Mary (Brown), † 5. febr. 1826, enke efter David Brown »of 
Musselburgh in Scotland«, »keeper of the seal« ved Øresundstolden og guvernør 
i Tranquebar »in the East Indies« (jfr. nr. 1) samt søsteren Anna Watson 
Forbes, »spinster«, † 5. marts 1823. Engelsk indskrift57.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv: Regnskab over den nye kirkegårds anlæg i Helsingør 
1829. — Kommune sager. Helsingør 1734—42. — Helsingør rådstuearkiv: Magistratens 
journaler 1819—24. — Helsingør ligbærerlaug: Regnskabsprotokol for det forenede lig
bærerselskab og broderskab 1815—40. Regnskabssager for det forenede ligbærerlaug 
1815—50, 1876—85. — Breve og dokumenter det forenede ligbærerselskab og broder
skab vedkommende 1816—54, 1869. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i 
almindelighed p. 30, samt kilder og henvisninger til S. Olai kirke p. 278 og S. Marie 
kirke p. 499.

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 695, 4°. Borgmester Bussæus, beskrivelse over Helsingør.
Kirkegårdscirkulære af 15. marts (19. april) 1890 (NM).
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Undersøgelse og beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht (kirkegården), samt Bent Schier- 
mer Andersen, Hans Axel Bolvig og Jørgen Steen Jensen 1964, Laura Felding og Jørgen 
Steen Jensen 1966 (kirkegårdsmonumenterne).

1 LA. Helsingør rådstuearkiv. H II 4 Kæmnerrgsk. 1580—81. — Kirkeinspektionens 
arkiv. Helsingør S. Olai. Rgsk. 1557—1754. — Danske Magazin 3. rk. II, 213. — Laurits 
Pedersen i Helsingør I, 145—46, jfr. p. 139f. om valg af beliggenhed. Christian III.s kø
benhavnske reces af 1537, § 23, pålægger købstæderne uden for byområdet at indgærde 
og holde bekvemme steder til begravelse af menighedens folk. 2 Helsingør I, 163 og 
342. 3 Efter konsumptionens ophør 1850 og accisebodens efterfølgende nedrivning blev 
det frigjorte areal indlemmet i kirkegården. 4 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Kom
mune sager 1734—42, 8. juli 1738. Helsingør. — Roesen p. 73. — Helsingør I, 440, II, 
272b. 5 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Kirkeinspektionens korre
spondancesager 1833—45. Omfatter også tidligere år. 6 Ved S. Olai embede. Kopibog 
for Set. Olaf Kirkeinspektion 1850—1902. 7 Jfr. note 6. Desuden ved embedet: St. 
Olai kirkes journal 1849—77 og S. Olai kirkes protokol Helsingør 1742 ff. 8 Trap 4. udg. 
p. 18. 9 Oplysning fra kirkegårdsinspektør E. Nielsen 1964. 10 Krikegårdsinspektør 
E. Nielsen på grundlag af arealopmåling 1958 ved landinspektør E. Steenbrandt. 11 LA. 
Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Kommune sager: 1700—19, 1730—49, 1754—1820. Hel
singør. 12 Jfr. note 11 og LA. Kirkeinspektionens arkiv. S. Marie tyske kirke. Regnings 
Copie Bog for 1799—1802, 1803—08, 1809—26 (1799). 13 Jfr. note 12, samt S. Olai 
kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet). 14 Jfr. sidste del af note 12. Denne deling ophæ
vedes med reglement for den nye kirkegård i Helsingør Kjøbstad af 21. marts 1828, § 9. 
15 RA. Rtk. ad 14.3, læg nr. 5. Saml. til statistisk-topografisk beskrivelse af Frederiks
borg og Holbæk amter og LA. Helsingør rådstuearkiv. B 5 c. Magistratens journaler 
1819—24. 16 S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet) og sidste del af note 12. 
17 Jfr. S. Olai kirkes protokol 1742. Gitteret afløste »brøstfældig murpille og rådnet træ
værk«. 1824 (jfr. sidste del af note 15) og 1825 (jfr. sidste del af note 12) omtales mure 
ved ligvognshuset. 18 Oplysning fra forhenværende skoleinspektør Lauritz Jensen, jfr. 
ældre fotografi, Helsingør I, 161. 19 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Rgsk. over den 
nye kirkegårds anlæg i Helsingør. 20 En ny stenmur omtales 1830, formodentlig er 
dens opsætning foranlediget af den to år tidligere foretagne udvidelse af kirkegården, jfr. 
LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Helsingør S. Olai. Rgsk. 1727—1883 og S. Olai kir
kes journal 1828—49 (ved embedet). 21 S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet) 
og note 11. 22 Gitterfløjen er muligvis fra begyndelsen af 20de århundrede, jfr. inven
tarier og regnskaber 1896—1912 (ved S. Olai kirkes embede). 23 LA. Kirkeinspektio
nens arkiv. Helsingør S. Olai rgsk. 1557—1754. 24 Jfr. note 11. — Kgl. Bibl. NyKgl- 
Saml. 696, 4°. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ, quæ reperiuntur in Templo S. Olai 
Helsingoræ, collecta et excripta a J. C. Rosendahl 1740. — Roesen p. 73 og RA. Gene- 
alogisk-heraldisk samling nr. 18, 4°. Inscriptionens Epitaphia et Picturæ quæ reperiun
tur in Templo St. Olai quod Helsingorø est exstructum colecta et exscripta. 25 Kgl. 
Bibl. GIKglSaml. 2337, 4°. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ in Templo S. Olavi Hels. 
collecta . . . anfører Frederik IV.s kronede monogram over inskriptionen. 26 LA. Kirke
inspektionens arkiv. Efterretning og instruktion for kirkeværgen 1734. 27 Helsingør I, 
146. 28 Jfr. note 15, samt LA. Helsingør ligbærerlav. Breve og dokumenter det for
enede ligbærerselskab og broderskab vedkommende 1816—54 og Helsingør forenede lig
bærerselskab og broderskabs samlingsprotokol begyndt i året 1815 (privateje). 29 Gal- 
vanograferet T. W. Jantzen. Gengivet i M. Galschiøt: Helsingør, 1921, p. 7. 30 Lig
vognshuset er fredet. Den eksisterende bygning viser mindre afvigelser fra G. Ochsners 
forslag. 31 Jfr. note 19. J. H. Koch ombyggede i disse år Sæby kirke i nygotisk stil 
(DK. Kbh. amt p. 933 ff.). 32 Døren opbevares nu i Helsingør bymuseum på Marienlyst 
slot. Oplysningerne om huset på grundlag af ældre fotografier (kirkegårdskontoret)



HELSINGØR KIRKEGÅRD 561

taget at Paula Dahl, Helsingør. 33 St. Olai kirkes journal 1828—49 (ved embedet) og 
LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Kirkeinspektionens korrespondance
sager 1833—45. 34 Helsingør Avis 13. aug. 1902. 35 Oplysninger fra kirkegårdsin- 
spektør E. Nielsen 1964 og fra forhenværende skoleinspektør Lauritz Jensen. 36 Hel
singør forenede ligbærerselskab og broderskabs samlingsprotokol begyndt i året 1815 
(privateje). Erik Kjersgård har stillet udskrifter af protokollen til rådighed.

37 Når intet andet er anført, er de personalhistoriske oplysninger suppleret fra Dansk 
biografisk Leksikon, I—XXVII, 1933—44; J. W. G. Norrie: De britiske Menigheder i 
Helsingør, PersHistT., 11. rk. I, 1940, p. 101—106; V. Richter: 100 Aars Dødsfald 
(1791—1890), I—III, København—Odense 1901—05 samt Hostrup-Schultz. — Be
tegnelsen »Ved kirkegårdens indgang« betyder, at kirkegårdsmonumentet er nær hoved
porten i Nygade; »plænen« angiver plænen syd for kirkegårdskontoret. 38 Indskriften 
gengivet i Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holstens Slægtebog 1,2. bind, 1942—43, p. 40. 
39 Jfr. J. B. Boudard: Iconologie, I, Vienne 1766, p. 97 og K. W. Bamler: Allegorische 
Personen zum Gebrauche der bildenden Künstler, Berlin 1791, p. 83. Redaktionen skyl
der museumsdirektør Dyveke Helsted tak for nærmere bestemmelse af symbolerne. Obe
lisken afbildet i Helsingør II, 367. 40 Suppleret efter Th. Hauch-Fausboll: Slægten 
Tegner, 1919, p. 11ff. 41 Fragmentarisk tegning (af Aage Jørgensen) hos M. Galsehøot: 
Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede, 1921, p. 62; indskriften gengivet del
vis, sammesteds p. 60. 42 Stelen er afbildet i Helsingør II, 415. 43 Jfr. P. Halkiær 
Kristensens indledning i Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern. Danmarks 
Folkeminder nr. 59, 1951, p. 10. 44 Indskriften suppleret efter H. J. Huitfeldt-Kaas: 
Documenter til Familien d’Auberts Historie, PersHistT., 2. rk. VI, 1891, p. 283—94. 
45 Suppleret efter Th. Hauch-Fausbøll: Af Slægten Browns Historie, 1918, tavle XII og 
V. Richter: Den danske Landmilitæretat 1801—94, II, 1897, p. 115. 46 Reliefferne, 
dateret til 1838 af H. Rostrup, findes i gips på Ny Carlsberg Glyptotek (nr. 356 og 357, 
deponeret af Kunstakademiet 1901), 71 x 68 og 7 2 x 6 8  cm. Den unge mand er forskelligt 
gengivet i de to udførelser. Han har i gipsrelieffet kraftigt, krøllet hår dybt ned i pan
den; på marmorrelieffet har han høj tinding og anlæg til bakkenbarter (Ny Carlsberg 
Glyptotek. Katalog der Abteilung für moderne Kunst [ved Carl V. Petersen og H. Ro
strup] 2. Aufl., 1937, p. 43 og H. Rostrup: Ny Carlsberg Glyptotek. Moderne skulptur 

dansk og udenlandsk, 1964, p. 65). 47 Else Kai Sass: Hermann Ernst Freund, i Weil- 
bach: KunstLeks. I, 336f.; jfr. i øvrigt Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, 1916, 
p. 116—19. 48 Begyndelsen af indskriften gengivet hos M. Galsehiøt: Helsingør om
kring Midten af forrige Aarhundrede, 1921, p. 60. 49 Relieffet gengivet (efter tegning 
af Aa. Jørgensen) hos M. Galsehiøt: Helsingør etc., 1921, p. 160. 50 Relieffet gengivet 
i Helsingør II, 368. 51 Suppleret efter Kopibog for Set. Olai kirkeinspektion 1850—1902 
(ved embedet); jfr. Trap III, 44. 52 1898 forhandledes der om overflytning af H. M. 
Frisch’s og hustru Jacobine Henriettes kister fra S. Olai kirke, jfr. note 51. 53 Original
modellen i gips findes siden 1901 på Statens Museum for Kunst, Danske samling, inv. 
nr. 5415, jfr. i øvrigt Sigurd Sehultz, i Weilbach: KunstLeks. III, 349. 54 Afbildet hos 
Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern, 1951, tavle 2. 55 Tekst, tegninger 
samt fotografi i Architekten, XXV, 1923, p. 1—3, 7. 56 LA. Sjællands stiftsøvrighed. 
Kommune sager. Helsingør 1700 1820, læg 1812. 51 Th. Hauch-Fausbøll: Af Slægten 
Browns Historie, 1918, p. 149; jfr. note 38.



Fig. 1. Kronborg slotskirke. Udsnit af Braunius’ Theatrum urbium efter Hans Kniepers tegning af 
Helsingør o. 1582. Til venstre ses det store tårn, hvor klokkerne var ophængt til 1629, og i midten kir
kegavlen flankeret af hjørnetårnet Kakkelborg; over bastionerne skimtes det øverste af kirkens vinduer.

K R O N B O R G  S L O T S K I R K E
KROGEN †SLOTSKIRKE

Slottet Krogen eller Ørekrog anses for at være grundlagt af Erik VII. af 
Pommern, som også har medvirket ved grundlæggelsen af Helsingørs tre klo
stre. Det nævnes første gang 28. juni 14271, og dets udformning ved middel
alderens slutning er kendt i store træk, dels gennem et inventarium udarbejdet 
2. april 15362 suppleret med en plan tegnet af den sachsiske bygmester Hans 
von Diskow efter et besøg på stedet 15583, og dels gennem de middelalderlige 
bygningsrester, som afsløredes ved restaureringen 1925f. (sml. fig. 15).

Af disse kilder fremgår, at Krogens næsten kvadratiske ringmur danner yder
mur i det nuværende Kronborg slot, og at store dele af tre middelalderlige sten
huse indgår i dets fløje. I nordfløjens østre del står resterne af det ældste hus 
(1559 kaldet Kongelig Majestæts hus)4, og vestfløjens søndre del dækker over 
palatiet (1536 og 1559 benyttet som bryghus), mens sydfløjens østre del i en
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udstrækning, der omtrent svarer til den nuværende kirkes, er det tredie og 
yngste af de middelalderlige huse (1559 kaldet »det nye stenhus«). Der findes 
intet skriftligt vidnesbyrd om et kapel på Erik af Pommerns tid eller senere 
i middelalderen; men det må dog betragtes som sikkert, at der ved middel
alderens slutning har været en kirke pâ Krogen; 1575, året for den nuværende 
sattes i arbejde, lod fogeden sætte en lås »for kierche dørren som kom the støcke 
udi«5. Tilføjelsen om, at der kom kanoner ind, viser at kirken på den tid be
nyttedes som tøjhus (jfr. palatiets benyttelse som bryghus), hvilket ikke er så 
mærkeligt, da slottet i en lang periode ikke havde tjent som kongebolig, men 
som fæstning.

Anledningen til von Diskows besøg var da også udbygningen af Krogens 
befæstning, et arbejde Christian III. iværksatte før sin død 1. januar 1559. 
Frederik II. fortsatte samarbejdet med bygmesteren, der endnu 1559—60 ud
arbejdede et projekt til et renæssanceslot omsluttet af den gamle ringmur. 
Planen for byggearbejdet er kun kendt gennem en beskrivelse6, der har led
saget den forsvundne tegning; heraf fremgår det, at et to stokværk højt kirke
rum (46 alen langt og 18 alen bredt) med vindeltrappe og galleri var tænkt ind
rettet i det firfløjede anlægs sydøsthjørne, langs med østre ringmur og ikke, 
som det senere skete, langs sydmuren.

Under krigen 1563—70 lå alt byggearbejde stille, men 1574 tog man fat; 
først opførtes over sydenden af det middelalderlige palatium »det store tårn«, 
hvor kirkens klokker en tid havde plads (sml. fig. 1). Derpå fulgte en ombyg
ning af hele det middelalderlige anlæg under ledelse af bygmester Hans van 
Paeschen (Hans Paaske). Ham må man tilskrive planen, som gik ud på at skabe 
et trefløjet slot (uden østfløj); ombygningen begyndte 1576 i nordøst, i »Konge
lig Majestæts hus«, der forlængedes og sammenbyggedes med en vestfløj hen til 
det store tårn. 1575, 6. oktober, skrev kongen, at han var til sinds at vente med 
sydfløjen (med kirken), indtil »den anden bygning« var færdig7. Alligevel blev 
der allerede i 1576, sideløbende med det store arbejde i vest, truffet talrige for
beredelser til sydfløjens opførelse. Her lå mod øst (fig. 5) det »nye stenhus« 
(med den til tøjhus omdannede kirke), der var smallere end den projekterede 
fløj og derfor måtte have nordmuren nedrevet; dette arbejde er indirekte om
talt i Sundtoldregnskaberne 1576, da der efter kongens mundtlige befaling ud
betaltes lægeløn til Tyle badskær for en pligtskarl, som faldt ned af muren, der 
blev afbrudt »som kirken skal bygges«5. Samme kilde oplyser, at brunsvigske 
tømmermænd med mester Hans Brandis i spidsen arbejdede på spær og bjæl
ker til den nye kirke fra 14. november 1576 til 1. januar 1577; endvidere havde 
kongen 5. oktober 1576 fortinget med Gert Fadder om 20 trin til den »wyndell 
steen (vindeltrappe) som gaer till Orgewerchidtt aff Kirchen«8; trinene var ind
muret inden afregningen 2. november 15779, i hvilket år der også afregnedes 

:36*
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med Harmen stenhugger for »86 alen huggen mursten, er lagt i kirken«10 (må 
være ind- og udvendig sokkel under den nye nordmur). Det er vel tvivlsomt, 
om Hans van Paeschen nåede at se den udflyttede mur, inden han faldt i unåde 
og 30. juli afløstes af Antonius van Opbergen11; det var i hvert fald denne 
sidste, der godkendte Harmens levering af de 86 alen sten. At van Paeschen 
havde tilrettelagt sydfløjen (herunder også detaljer som kirkeportalen, se 
p. 576), fremgår imidlertid af en afregning med kongen, hvor et af punkterne 
lyder: »at berede på kirken og den store sal, som forskrevet er«5.

Midt i de vældige byggeforberedelser, 24. januar 1577, udstedte kongen et 
åbent brev, ifølge hvilket stedets navn skulle ændres fra Krogen til Krone- 
borg12; derved havde han dels ligesom skilt sig af med det sidste middelalder
lige levn, dels angivet regentens fornyede interesse i borgen. Blev end den ydre 
ramme om kirken færdig samme år, så skulle der dog gå fem år, inden rummet 
kunne indvies. Det indgår som allerede nævnt i Kronborgs sydfløj, hvis fulde 
længde i etagen over kirken optages af den store sal. Arbejdet på hele denne 
fløj med Trompetertårnet mod slotsgården og hjørnetårnet, Kakkelborg, på 
sydøsthjørnet i tilknytning til den mægtige østgavl blev bragt til ende 1578—79 
(jfr. bemalingen af fløjen p. 566). Østgavlen, der i regnskaberne altid benævnes 
kirkegavlen, men som i virkeligheden næsten intet har med kirken at gøre, var 
stort anlagt med billedhuggerarbejder af Harmen stenhugger13. Det første ud
kast skyldtes vel Hans Paaske, men det er dog tydeligt, at der må være sket 
store ændringer både her i kirkefløjen og andetsteds på slottet med Antonius 
van Opbergens ansættelse som bygmester. Uanset om van Opbergen har fulgt 
forgængerens intentioner med hensyn til kirkerummets indretning, er det dog 
givet, at han må have sat sit præg på det, eftersom han har afgivet bestilling 
på materialer og arbejde. På eet enkelt punkt i kirken kan man umiddelbart 
fastslå den nye bygmesters indflydelse. I kontrakten med Gert Fadder 157814 
om »mallmersteenn« til piller i kirken var der blandt andet også indbefattet 
materialer til en vindeltrappe, som skal »opsættes til kirken, som dronningen 
opgår i kirken og siden fremdeles op til det galleri der for oven«. Den pågæl
dende trappe findes i kirkens nordøsthjørne, og det er tydeligt, at den er yngre 
end kirkens nordmur med den lille vindeltrappe til orgelpulpituret. At van 
Opbergen i øvrigt fik afgørende indflydelse på slottets udformning er også klart. 
Ham skyldes den fjerde fløj, som lukker slotsgården ud mod søen, og som for
binder dronningens gemakker i nordfløjen med kirken i syd. Fløjen rejstes 
først 1581—82, men det er sandsynligt, at den var planlagt før bestillingen af 
materialerne til dronningens kirketrappe 1578, idet denne trappe næsten for
udsætter en forbindelse over til nordfløjen. Ved opførelsen blev et stykke af 
kirkens nordmur dækket og en dør brudt igennem den i niveau med kirkens 
galleri omtrent på det sted, hvor dronningens vindeltrappe udmunder.
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Fig. 2. Kronborg slotskirke. Sydøsthjørnet af slottet med det øverste af kirkens vinduer og kirkegav
len med Kakkelborg. I baggrunden spiret på Trompetertårnet, hvortil klokkerne flyttedes efter 

branden 1629 (sml. fig. 1 og 3). Efter optagelse ved fotograf C. Larsen, Helsingør.
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Foruden piller og andet leverede Gert Fadder også 2134 astrag (fliser) af 
gullandsk marmell og sort sandsten fra Fuglsang i Skåne til kirkens gulv; han 
fik afregning 158215, og gulvet har været lagt inden 15. april dette år16, da 
kongen påskedag lod kirken indvie med gudstjeneste, klokkeringning og kar- 
tovers brag samt en pung med 300 rdl. hensat på alteret, at uddele til de fat
tige17. Arbejdet med kirken var dog ikke afsluttet med indvielsen; lire klok
ker havde plads i det store tårn, men først i løbet af de nærmest følgende år 
blev kirkerummet færdigmøbleret, bl.a. med den nuværende altertavle, ligesom 
også kirkeportalen opsattes18. Det sidste må ses som en direkte følge af den 
ændring, slottets façader var undergået, inden man tog fat på østfløjen. 157919, 
da sydfløjen med kirken var færdig i det ydre, stod slottet delvis i røde sten 
(de middelalderlige mure), dels i skånsk og gotlandsk sten. Materialeblandingen 
har ikke behaget kongen, og efter hans ordre blev sydfløjen af Mikkel maler 
overstrøgen med linolie og blyhvidt, mens løvehovederne oppe under taget fik 
zinnober og mønje; også kirkegavlens fløjstang med et flag af kobber blev malet. 
Heller ikke dette resultat kan have været tilfredsstillende, thi endnu 4. januar 
1580 blev der fortinget med flere murmestre om en skalmuring med skånske 
sandstenskvadre af den gamle (teglstens)mur udvendig på syd- og vestfløjen20. 
Arbejdet skulle begynde på kirkegavlen og føres via sydsiden hen på vestsiden. 
Da alt teglstensmurværk på slottet 1585 var klædt med sandsten, udskiftedes 
tagenes tegl med kobber.

Under S. Marie kirke er der p. 291 nævnt kongens ansættelse af en tysk præst, 
som efter slotskirkens fuldendelse også skulle gøre tjeneste her to gange om 
ugen, fredag og søndag. Endvidere blev der ved slotskirken holdt en klokker 
og fire skolebørn, der som kordrenge »altid med sang og anden del« skulle være 
på tjeneste i kirken20a.

Natten mellem 24. og 25. september 1629 hærgedes det pragtfulde slot af en 
brand, som opstod ved to håndværkeres uforsigtighed21. Den bredte sig med en 
sådan hast, at fru Kirsten, som lå i barselseng, kun med nød slap bort med sine 
børn22, og ilden raserede slottets indre med undtagelse af kirkerummet og en
kelte andre hvælvede lokaler. Hvælvingerne, som havde holdt stand over for 
det nedstyrtende bjælke- og tagværk, formåede også tildels at skærme kirkens 
indre i de følgende år, hvor slottet stod som ruin, indtil det lykkedes Christian 
IV. at få gang i genopbygningen gennem en fordobling af sundtolden fra maj 
1631 til juli 1632. Den 20. april 163123 sluttede han kontrakt med Hans van 
Steenwinckel den Yngre om slottets fuldstændige istandsættelse.

Af denne og de følgende kontrakter træder et tydeligt billede frem af det 
hærgede bygningsværk, de udbrændte fløje med røgsværtede, stærkt ildskør- 
nede sandstensmure, hvor regn og sne havde fortsat ildens ødelæggelse. Først 
efter at kontrakten var underskrevet, blev der hist og her gjort et ringe forsøg på 
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Fig. 3. Kronborg slotskirke. Nordfaçade med portal (jfr. fig. 9); til højre Trompetertårnet og til 
venstre østfløjen, hvorigennem dronningen havde adgang til sit pulpitur (p. 564).

at hindre videre ødelæggelse ved hjælp af interimistiske tage eller skure; således 
nævnes januar 1632 skuret over kirkehvælvingen, som fanger fra Bremerholmen 
med skuffer og truge befriede for sne, og 1635 skuret over klokketårnet24. Lod 
bestemmelsen om genopbygningen vente noget på sig, så blev arbejdet efter 
kontraktens underskrivning fremmet i et tempo, der ikke har været mindre 
imponerende end det, som må have behersket byggepladsen ved det middel
alderlige slots ombygning et halvt århundrede før.

»Først skal han lade forfærdige den gavl ved kirken . . .«, — således lyder 
punkt 1 i Steenwinckels kontrakt23; pragtgavlen mod søen, slottets festligste 
dekoration, ønskede kongen i orden straks. Ud fra bygningsregnskaberne kan 
man fastslå, at netop sydfløjen med kirken og nordfløjens boliger først kom i 
gang. Kgl. Majestæts 1. tømmermand Hans Anemøller udførte alt tømrerarbej
det med tommermanden Jochim Quandt som daglig leder. Blandt det på stran
den udlossede tommer udsøgtes det største, som var tjenligt til spær over kir
ken. Oktober 1632 kunne et hold bosseskytter og soldater, som bedre end 
tomrerne »vidste at omgås med det store tømmer« bygge stillinger og bringe

Hude fot.
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det op over kirken. En forhøjelse af den store sal medførte vel ændringer i den 
såkaldte kirkegavl, men ikke, som antaget af Wanscher (p. 30, 75), på gavl
bredden, der var fastlagt ved udrykning af nordmuren i det middelalderlige 
hus 1576 (p. 563). Slottet rundt arbejdede murere og stenhuggere sig frem gen
nem det ødelagte murværk24. Af en fortegnelse fra Steenwinckels hånd fra 7. 
december 163725 over udført arbejde i sydfløjen fremgår, dels at gammel façade- 
beklædning i udstrakt grad var blevet udskiftet, at kirkevinduerne mod volden 
havde fået fornyet 13 enkelte og to dobbelte stenposter samt seks vangestykker, 
og at kirkedøren havde fået to nye vangestykker, dels at kirken inden i og under 
hvælvingerne var blevet afhugget for gammel kalk overalt og siden af ny døn- 
niket (pudset) og forfærdiget. Forud for dette sidste arbejde, der må være ud
ført forsommeren 1635, blev alteret dækket med et skur og kongens stol med 
tre humlesække24. 5. juli 1635 fik Helsingørmaleren Caspar Keilhau kontrakt 
på anstrygning af kirken og noget senere på renovering af kirkeinventaret, 
herunder kirkedøren, ved hvilken han udvendig skulle anstryge de (fornyede?) 
sten ved jorden med sort oliefarve og bogstaverne med gult. Arbejdet i rum
mets indre omfattede anstrygning af de otte hvælvpiller med oliefarve »i gråt 
som gullandssten i sig selv er«, af pillernes baser og kapitæler med sort olie
farve som hidtil samt renovere og forfærdige »de tolv kragsten af marmor og 
gullands sten under hvælvingen«, som de tilforn havde været; senere synes 
Keilhau at have fået betaling for at »udpudhse« (dvs. smykke) kragstenene24.

1635 tog man fat på det store tårn26, hvor der inden branden befandt sig fire 
klokker og et sejerværk27. Klokkestolen forarbejdedes på volden foråret 1638 
af Jochum tømmermand i træ fra Egebæk og Mørdrup24, og alt var klart, så 
stolen kunne sættes på plads sommeren 164028. Samtidig akkorderedes om et 
nyt sejerværk med tre skiver at levere førstkommende påske29.

Under svenskekrigene blev Kronborg besat og senere bombarderet, hvilket 
medførte store skader på bygningerne; en synsforretning fra 166130 nævner 
blandt meget andet, at det store klokketårn var ganske ødelagt, og derefter 
synes klokker og sejerværk at være overflyttet til Trompetertårnet midt på 
sydlløjens nordside. Efter krigens ødelæggelser og tabet af de skånske provinser 
blev slottet som een gang før i historien opgivet som kongebolig. Ganske vist 
lod Frederik III. de kongelige gemakker og enkelte andre rum istandsætte, 
men derudover fik fæstningsværkerne førstepladsen. Blandt bygningsrepara- 
tionerne nævnes nyt glas i alle kirkens 130 vinduer31. — I slutningen af Fre
derik IV.s regeringstid iværksattes endelig en omfattende istandsættelse. Ved 
et besøg på slottet 1727 gav kongen ordre til opførelse af et magasin, hvortil 
kornet fra slottets lofter i foråret 1728 overflyttedes på grund af den tilstun
dende reparation32. Arbejdet, der i første række gjaldt den ydre sandstens- 
beklædning, gennemførtes under tilsyn af J. C. Krieger33. Hans kontrakt med 
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Fig. 4. Kronborg slotskirke. Indre, set mod vest. Efter optagelse ved fotograf Lindegård, Helsingør 
         i Nationalmuseet. 1938 har rummet fået gulv svarende til korpartiets, der ses i forgrunden.
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håndværkerne af 3. juli 1728 approberedes af kongen 29. juli; ifølge den skulle 
billedhugger Johan Adam Sturmberg og stenhugger Didrik Gercken arbejde på 
nord- og østfløjen (kirkegavlen indbefattet), billedhugger Johann Christopher 
Heimbrod (kort efter udskiftet med F. Ehbisch) og stenhugger Joseph Lutz på 
syd- og vestfløjen. Arbejdet omfattede først og fremmest en dybdebearbejd
ning på 1/2—3/4 tomme med stenmejsler af alle façader og deres billedhugger
arbejder, så de kom til at se ud som nye. Håndværkernes overslag giver en 
forestilling om, i hvilket omfang detaljerne på den såkaldte kirkegavl er blevet 
fornyet; i kirkens sydmur skulle 42 vinduesposter udskiftes og i kirkeportalen, 
som næsten var urørt fra Steenwinckels hånd, skulle omfattende partier for
nyes (om afhugning af søjlernes kannelering, se p. 576). 3. december 1734 var 
arbejdet stort set færdigt, og der kan da næppe efter denne overarbejdning af 
façaderne have været mange urørte detaljer tilbage fra van Paeschens, van Op- 
bergens og Steenwinckels perioder. Inde i kirken var alteret blevet nedtaget 
og genopsat af Gercken 1731, mens snedkere bragte det øvrige inventar i orden.

Trompetertårnet, som nu var kirkens klokketårn (sml. foran), blev 1744, 29. 
juli, antændt af et lyn, og klokkerne faldt ned på et lavere loft uden at tage 
skade. C. F. Harsdorfl' leverede tegning til det nye spir, som udførtes af den 
københavnske tømrermester Boye Junge. Det nye spir fik højde og leddeling 
som Steenwinckels, men knap samme elegance34.

Selv om slotskapellet næppe blev anvendt meget i tiden efter svenskekri
gene35, synes det dog til stadighed at have været i brugbar stand; herpå tyder 
ikke blot reparationsarbejderne o. 1731, men også en oplysning i Liber daticus 
184136. Fæstningens beboere hørte til S. Marie, hvis sognepræst stadig var 
slotspræst på Kronborg. V. U. F. Piper, der tiltrådte embedet 1751, gjorde i 
hvert fald brug af kapellet, idet han efter ansøgning fik tilladelse til her at 
katekisere for slaverne (dvs. fangerne fra Bremerholm) søndag eftermiddag37.

Med Kronborgs fuldstændige overgang til militæret sidst i 1785, da østfløjen 
var indrettet til kaserne, indledtes den sidste etape i slotskapellets degradering: 
i maj måned 1788 overflyttedes krudtet fra kælderen under det store tårn til 
selve kirken38. 180539 begyndte man at indrette latriner i sydfløjen op mod 
kirkens vestmur, og det var ved samme tid, man nedbrød kapellets alter, præ
dikestol og stolene på gulvet for at benytte rummet til magasin40. 181041 fulgte 
indretningen til gymnastik- og fægtesal for Kronens regiment, en anvendelse 
som påtaltes af slotspræsterne og misbilligedes kraftigt af daværende prins 
Christian (senere Christian VIII.) samt mænd som Bertel Thorvaldsen og 
andre. En voksende stemning for kapellets istandsættelse medførte 1834 ud
flytning af de »gymnastiske apparater«. Kronborgs kommandant meddelte 12. 
november samme år overhofmarskallatet, at garnisonen havde afgivet kapellet 
til rentekammeret42.
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Tilsyneladende på prinsens opfordring gennemførte arkitekt Gottlieb Bindes- 
bøll 1838 meget omfattende undersøgelses- og opmålingsarbejder43, der resul
terede i beslutningen om kapellets restaurering. Straks efter Christian VIII.s 
tronbestigelse 1839 tog den kongelige bygningsadministration ved hofbygme- 
ster C. B. Hornbech og inspektør P (?). Kornerup, og med tilsyn af flere etats
råder, kraftigt fat på arbejdet40. Bortset fra pulpituret i kapellets sydøsthjørne 
synes man helt at have fulgt de af Bindesbøll udarbejdede rekonstruktions- 
tegninger (tig. 7—8). Allerede 8. november 1842 foreligger der et kongeligt re
skript til Danske Kancelli, at »med særlig hensyn til den istandsættelse, vi har 
ladet Kronborg slotskirke blive til del«, da befales det, at der skal afholdes 
gudstjeneste een gang månedlig samt på store højtidsdage etc., og det skal stå 
Kronborgs militære og betjente frit at erholde ministerialia udført i samme 
kirke (dog således at S. Marie intet mister i indtægt derved). Trods den davæ
rende slotspræsts modstand fik slaverne adgang til kirken, når det kongelige 
herskab ikke var til stede42.

Istandsættelsen vedrørte kun kirkens indre, og i tiden frem til den højtide
lige indvielse 10. december 1843, udvikledes der mellem kommandant, præst 
og overhofmarskallat en »gribende« diskussion om anbringelse af slottets latrin, 
hvortil der var adgang mellem kirke og Trompetertårn. Fugtighed derfra havde 
allerede beskadiget malingen på kirkens indervæg; for at værne om kirkens 
renhed og hellighed måtte der ske en ændring med dette parti »af kirke, latrin 
og sprøjtehus . . . også en stor skarnkiste« under kirkens vinduer, forskudt for 
dens indgang. Forhåbentlig var »partiet« blevet saneret, inden den pompøse 
indvielse fandt sted ved et af overhofmarskallatet udfærdiget, af kongen appro
beret ceremoniel. I spidsen for hofstaben blev kongen og dronningen modtaget 
syd for Helsingør af Kronborgs kommandant og byens civile øvrighed tillige 
med en stor del af borgerne. Organisten ved S. Olai kirke, I. O. A. Lund, skrev 
melodier til salmer af C.J.Boye. I.P.E.Hartmann ledede sang og orgelmusik 
under medvirken af 2. jægerkorps’ fire basunister. Adam Oehlenschläger havde 
skrevet en sang til fakkeltoget i slotsgården, og fik tildelt billet både til guds
tjeneste og festmåltid43.

Under ledelse af F. Meldahl påbegyndtes 1866 en ydre istandsættelse af hele 
slottet, der afsluttedes 1897 med kirkegavlen. 1922—23 restaureredes kirke
portalen, og efter garnisonens ophævelse 192444 fulgte en indre istandsættelse 
under ledelse af I. Magdahl Nielsen 1925—38. Den berørte ikke kirken direkte, 
men døren mellem østfløjen og pulpituret blev genåbnet. Efter den tid er der 
gennemført mindre arbejder i kirken, herunder gulvets reparation med fliser.

Krogens †kapel. P. 563 er det nævnt, at Krogens middelalderlige kapel må 
formodes at have haft sin plads i det sydøstre hjørne (sml. fig. 5)45. Udstræk
ningen i øst-vestlig retning har da antagelig svaret til den nuværende kirkes, 
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mens udstrækningen i nord-syd har været en murtykkelse mindre og altså 
omtrent svaret til palatiets bredde. Murene mod øst og syd er som nu iden
tiske med borgmuren fra Erik af Pommerns tid og opført i polsk skiftegang. 
Den ligeledes bevarede vestmur er af flammede, røde sten i samme skifte
gang46, med skråt indtrykkede, ret uregelmæssige fuger. Omtrent ved gavlens 
midte er der et stort, spidsbuet vindue med falsede og affasede karme, og på 
murens yderside, op mod borgmuren, ses rester af en spindeltrappe, der må 
have ført til loftsrummet. Om nordmuren vides kun, at den 1559 havde to 
døre eller porte, der formentlig er lavet af hensyn til kanonernes indbringning. 
Man må formode, at der også har været vinduer som i vest, hvorimod Krogens 
hele fæstningsagtige karakter ikke har tilladt vinduer i de to udadvendte mure, 
men det ensidigt belyste kirkerum var for øvrigt helt i overensstemmelse med 
senmiddelalderens ideer.

Frederik II.s kirke. I indledningen er der gjort rede for kirkens beliggenhed 
i slotsplanen og for hovedtrækkene i den fælles bygningshistorie. Det er nævnt, 
at den såkaldte kirkegavl med hjørnetårnet Kakkelborg for så vidt intet har 
med kirken at gøre, som den tilhører hele fløjen; en nærmere beskrivelse af den 
er derfor ikke medtaget her. Det samme gælder den nøjere gennemgang af 
murværk og vinduer, hvis hovedlinjer i øvrigt er refereret foran. Her kan alene 
rummets indre udformning, herunder dets to trapper, og kirkeportalen gøre 
krav på en grundigere behandling.

Ved Frederik II.s ombygning af Krogen indrettedes slotskapellet i samme 
hjørne af anlægget som det formodede ældre kapel, men nordmuren rykkedes 
cirka en murtykkelse ud og fik helt mod vest indbygget en trappe til orgel
pulpituret47. Rummets vinduer formedes som store, stavværksdelte åbninger, 
der klart skiller sig ud fra alle andre vinduer i slottet. Formen er rent middel
alderlig48, og der er middelalderlig tradition i anbringelsen af østmurens tre 

Fig. 5. Krogen †kapel. Skematisk tegning ved I. Magdahl Nielsen af det middelalderlige Krogen. 
I forgrunden sydøsthjørnet med »det nye stenhus«, der tilsyneladende rummede det middelalderlige 
kapel; til højre »Kongelig Majestæts hus« og til venstre palatiet (1559 kaldet bryghus, sml. p. 562, 571). 
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åbninger, en stor og bred flankeret af to mindre, som angiver rummets deling 
i tre skibe. Hver af de to langmure har også tre vinduer, alle anbragt lidt lavere 
end gavlens, og de nordre med en vandret sål i højde med pulpiturerne; ind
sætning af vinduer i den gamle ringmur mod volden antyder klart, at Krogen 
var ved at ændre sig fra en lukket fæstning til et udadtil åbent slot, hvis egent
lige forsvarsværker var rykket uden for ringmuren. Døren til kirken er anbragt 
i nordmuren (mod gården), forskudt mod vest og omtrent på den plads, hvor 
den vestligste åbning i stenhuset ses på von Diskows plan. Dørens oprindelige 
form er ukendt (p. 576).

Den tredeling af rummet, der er anslået i østgavlens vinduesplacering, er til 
stede, men den opfattes ikke umiddelbart. Hvor man efter anslaget ville vente 
at finde tunge, murede piller og arkader, står to gange fire slanke søjler, der 
højt over gulv og galleri danner vederlag for rumoverdækningen. Denne dannes 
af tre næsten ens høje rækker af grathvælv, der kun i flugt med søjlerækkerne 
skilles af gjordbuer; overdækningen mellem de to søjlerækker virker på grund 
af sin manglende adskillelse i fag snarest som een lang tøndehvælving brudt af 
stikkapper til de enkelte fag i syd og nord. Søjlerne, hvis uensartede indbyrdes 
afstand formentlig skyldes hensynet til orgelpulpituret i vest, er formet efter 
den toskanske orden, men med glatte skafter i modsætning til en del af vægge
nes hvælvkonsoller, som har en pilasterstump med kannelurer. Denne art væg
konsoller (sml. fig. 7), udstyret med et typisk renæssancehængestykke, hals
ring og kapitæl ganske svarende til søjlernes, findes kun på de vægge, hvor der 
ikke er pulpiturer. Over pulpiturerne har man brugt en mindre konsol, som 
savner det kannelerede pilasterstykke og hængestykkets lange spids. Disse små 
konsoller er udført efter samme forlæg, men de to på vestvæggen må være 
hugget af en anden og bedre stenhugger end resten, fra hvilke de skiller sig ud 
ved fyldigere og mere svungne former; den sydligste af dem bæreren sekun- 

Fig. 6. Kronborg slotskirke. Plan, syd opad. 1:300. Efter rekonstruktionsforslag ved G. Bindes- 
bøll 1838, i Kunstakademiet.
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dær indskrift: »Ano 1633«, der må stamme fra Steenwinckels istandsættelses
arbejder efter branden 1629.

Begge trapper, den til orglet i vestenden af nordmuren og dronningens trappe 
i nordøsthjørnet, har sandstenstrin med rund spindel. Orgeltrappen, hvis un
derdør er retkantet med kvartstavprofil, står helt overmalet. Den teglstens- 
murede skakt er rød med hvid afstregning, som efterligner murstensforbandt, 
trappe og spindel er grå. Spindelen fortsætter op over selve trappen som en 
slank, sortmalet toskansk søjle, og fra dens kapitæl udgår otte spidse blade, 
der elegant og let folder sig ud til loft over det lille, cirkulære rum. Overalt på 
trappen og dens døre, men især på spindelen og vangen foroven er der fyldt 
med indridsninger: dyr, planter, initialer og årstal, hvoraf det ældst iagttagne 
er 1609. Mens denne trappe gennem sin beliggenhed og hele udformning viser 
en klar samhørighed med mur og kirke, gælder det samme ikke for dronningens 
større trappe, der jo også, som det fremgår af kilderne (sml. p. 564), er en lidt 
senere tilføjelse; for ikke at få den til at fylde for meget i rummet, er den 
hugget ret dybt ind i den ældre ringmur. Også den har forneden en retkantet 
dør, men foroven udmunder den uden adskillelse på selve pulpituret. Omtrent 
ved dens udmunding ses den dør, som efter østfløjens opførelse blev brudt gen
nem kirkens mur.

Kirkeportalen. Det er nævnt, at dørens oprindelige form er ukendt; ukendt 
er også den portal af hvide og sorte sten, hvorom kongen og Hans Paaske slut
tede kontrakt i tiden mellem 26. marts—1. april 157749. Det er vel tvivlsomt, 
om Paaske overhovedet har fået den sat i arbejde, inden han faldt i unåde, og 
såfremt den skulle være blevet færdig, er det et spørgsmål, om den overhovedet 
blev opsat på Kronborg. Dels var materialevalget bestemt af den røde tegl- 
stensmur, som i efterfølgeren, van Opbergens tid først maledes hvid og derpå 
skalmuredes, dels var den nuværende portal allerede i arbejde 1585, da kongen 
i september50 bestemte, at der skulle hugges »rieffer« (dvs. riller) i søjlerne. 
Denne portal (fig. 9), hvis lighed i opbygning med kirkens altertavle (se denne) 
ofte er fremhævet, og som har stærke mindelser om Florisstilens ornamentik51, 
er så fornyet ved gentagne istandsættelser, at der ikke er mange oprindelige 
sten tilbage52. Ved branden 1629 kan den ikke have taget megen skade, efter
som Steenwinckel kun behøvede at udskifte et par sten (sml. p. 568); topstyk
kets sammenstillede skjolde må dog også hidrøre fra en ændring i Christian 
IV.s tid og har formentlig erstattet et sammenslynget FS (jfr. altertavlen). 
Værre var det under Didrik Gerckens arbejder o. 1730; i overslaget53 beregne
des der 60 kubikfod sten til ny underliste på piedestalen, midtstykke, over
liste, en trediedel af hver søjle samt et ganske nyt billede. Udfra senere under
søgelser synes det klart, at Gercken foruden at fjerne de korintiske søjlers rif
ling, har fornyet topstykkets plint (under liguren Moses) og nichens muslinge- 
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Fig. 9. Kronborg slotskirke. Portalen efter opmåling af M. Nyrop 1876—77, i Kunstakademiet. 
Tegningen viser 1585-portalen i den skikkelse, der blev resultatet af Didrik Gerckens arbejde o. 1730. 
Den venstre sidefigur bærer endnu initialet »D« (p. 578). 

37 
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skal samt figuren David øst for døråbningen. Under Meldahls restaurering af 
slottets façader forblev portalen antagelig urørt, men 1922—24 gennemgik den 
under I. Magdahl Nielsens ledelse44 en stor istandsættelse med fornyelse af 
bl.a. søjler (med riller), frise og de to andre figurer, Salomon vest for døren og 
Moses i topstykket; det var ved denne lejlighed bogstavet »D« i plinten under 
David (svarende til S under Salomon) ændredes til F, hvorefter de to initialer 
tydes som Frederik (II.) og Sophie55. I plinterne under David og Salomon er 
der indhugget religiøse indskrifter, henholdsvis: »Psalm. 103. Barmhertzig und 
Genedig ist der Herr. . .« og »2 buch der cronica, Ezechia 30 Cap. Seit nicht 
halstarrich, sondern...«56. Disse to indskriftplader blev måske allerede for- 
nyet, — og i hvert fald malet af Steenwinckel (jfr. p. 568), og det er muligvis 
et stykke af de originale, ligeledes med tysk indskrift, som ved sidste restau- 
rering fandtes indmuret med bagsiden udad (nu i bygningshistorisk samling). 

Var end kirken ved indvielsen påskedag 1582 udstyret med tilsyneladende 
komplet og stafferet inventar, fortsatte man dog arbejdet på udsmykningen 
så længe der i øvrigt arbejdedes på slottets ombygning. Det fremgår ikke blot 
af portal og altertavle, men også af den nystaffering, der blev hele interiøret 
til del 1586—88; heri var indbefattet hvælv og vindueslysninger. Efter van 
Opbergens aftakning efteråret 15855, optrådte lensmanden Gert Rantzau til- 
syneladende som daglig leder; en forespørgsel til kongen om hvælvenes bema- 
ling besvaredes 18. december 158757 med den besked, at de ikke skulle »for- 
males«, da kirken derved kunne formørkes, men på den allersirligste måde 
gøres hvide. Af malerregningen fremgår, at der også blev pålagt guld5, for- 
mentlig langs graterne som i Sønderborg slotskapel (DK. Sønderjylland p. 2132). 

Bortset fra disse guldstriber på hvælvingerne, søjlernes marmorering, der er 
omtalt i en beskrivelse af Kronborg 1589—9058, og et lille »piber-pulpitur« i 
rummets sydøsthjørne står interiøret i Kronborg slotskapel omtrent som ved 
arbejdets afslutning 1588. Det bør dog bemærkes, at den nævnte beskrivelse 
også anfører, at kirken var overordentlig statelig udsmykket med »guldenen und 
Sammaten tappeten«59. På planen p. 573 ses en (nu tilmuret) dør i sydmuren, 
udfor prædikestolen, formentlig den, som blev malet af Keilhau 163526; den er 
muligvis blevet benyttet af »piberne«. 

I den slotskirke, Frederik II. skabte 1577—88, er der en vis uoverensstem- 
melse mellem det ydre og det indre, som kan skyldes de ældre bygninger og 
de skiftende bygmestre. I det indre afsløres uoverensstemmelse egentlig kun 
gennem hvælvingernes afskæring af toppene på østgavlens vinduer. Både hvæl- 
vene og interiørets indretning må som allerede nævnt antages at være van Op- 
bergens værk. De store, toskanske søjler bærer ikke blot overdækningen, men 
også pulpiturerne i nord og vest, der rummer fyrstestol og orgel, som sammen 
med prædikestol og alter danner henholdsvis nord—syd og øst—vest akse. At 
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orgelpulpituret var planlagt allerede i Hans Paaskes Lid, fremgår klart, hvor- 
imod nordpulpituret måske er kommet med van Opbergen; de små hvælvkon- 
soller (sml. p. 573) viser under alle omstændigheder, at man ved rummets over- 
dækning tog hensyn til et kommende nordpulpitur. 

Slotskirken på Kronborg skiller sig gennem dets kun to pulpiturer og disses 
assymetriske anbringelse ud fra de kendte samtidige og senere fyrstekapeller 
landet over. Nærmest i tid (1568—70) er dronning Dorotheas på Sønderborg 
slot, men dette kapel er helt anderledes. Rummets fire grathvælv bæres her af 
een eneste søjle, og det omløbende, søjlebårne galleri eller pulpitur er uden 
tektonisk forbindelse med rummets arkitektur. Også på Kronborg er pulpitu- 
rerne ganske vist endnu inventarstykker, men de bæres af hvælvsøjlerne og 
har derved fået en større indflydelse på rumarkitekturen. I de yngre fyrste- 
kapeller, Frederiksborg og det ødelagte Koldinghus, fra 1600’rnes begyndelse 
har pulpiturerne mistet enhver forbindelse med inventarstykkerne og er ind- 
gået som et helt nødvendigt led i den arkitektoniske opbygning af rummet. 
Linien herfra kan følges i Gråsten og Augustenborg fra 1700’rne (DK. SJyll. p. 
1918 og 2161). Den nærmeste parallel til Kronborg har muligvis været at finde 
i landets ældste lutherske fyrstekapel, der 1566 indviedes på Haderslevhus 
(Hansborg, DK. SJyll. p. 237). Det var formentlig opført efter sachsisk møn- 
ster og forsynet med kostbart udstyr, blandt hvilket man 1570 fremhævede 
»templets pryd, de høje, glatte søjler af huggen sten skinner« samt det strålende 
flisegulv, det høje loft og de klare ruders smukke figurer. Frederik II., der var 
født på Haderslevhus 1534 og som arvede det 1580, må have kendt kapellet ud 
og ind. Han fuldførte dette slots ombygning sideløbende med Kronborgs; snart 
sad han på Kronborg og gav direktiver for arbejdet i Haderslev — snart om- 
vendt: det var således fra Haderslev, han tilskrev Rantzau om malingen af 
Kronborgkapellets hvælv og vinduer. 

INVENTAR 
Inventaret60, der bortset fra Christian IV.s orgel og tildels kongestolen stammer fra kir- 

kens indvielse 1582 og de følgende år, bærer stærkt præg af senere restaureringer, tydeligst 
af istandsættelserne i årene for 1843, da rummet atter indrettedes til gudstjeneste, efter at 
det i over en menneskealder — ryddet for alt sit gulv-inventar — havde været brugt til 
gymnastik- og fægtesal. Den store altertavle af marmor og alabast, med fløje af træ har 
været nedtaget og skilt i sine bestanddele to gange, 1733 og 1836, og begge gange var 
der sket »noget« med den, da den atter stod rejst. Prædikestolen nedtoges 1807, og som 
den står i dag, er den ene af storfelternes relieffigurer fornyet sammen med hængestyk- 
kerne og himmelens topstykker, og de små apostelrelieffer i postamentfremspringene er 
kastet rundt i forvirrende orden. De fine — og morsomme — stolestader står nu og strit- 
ter med deres smalle gavle uden de oprindelige døre, og går man dem efter i enkeltheder, 
opdager man, at det er meget få ansigter, der har bevaret deres oprindelige træk; næsten 
alle de små og store hoveder har nu modefrisure à la 1840. Som det gik o. 1730 med slot- 
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tets ydre sandstensbeklædning og murværkets skulpturer: alt hvad der blot var en smule 
medtaget, fornyedes eller blev opskåret, for at det kunne komme til at se ud som nyt. 
Samtidig er der bragt fuldstændig forvirring i stolegavlenes placering, fordi man ikke 
synes at have været opmærksom på, at topstykkerne stort set har hentet deres motiver 
fra enkelthederne i Frederik II.s (danske) og dronning Sophies (mecklenborgske) våbner. 
Stafferingen af alt træinventar er helt opmalet 1843, men man har gjort sit bedste for at 
følge de oprindelige farver og ornamenter så nøje som muligt. Selv om restaureringens 
rene oliefarver er falmet på en noget anden måde end renæssancens mere temperalignende 
kulorer, er den samlede farvevirkning stort set næppe meget forskellig fra den oprindelige. 

Alterbord, muret o. 1582, men omsat 1733 og 1836. For alterpladen, 260 x 127 
cm, fik Anton bygmester (van Opbergen) 1582 25 dl. Den er af sort, poleret 
»thuett-sten« (andetsteds kaldet tudsten, egentlig Theux-sten (Belgien), men 
også brugt om den sorte marmor, der blev brudt i Skåne)61. Det fritstående, i 
alt 106 cm høje bord, er opført af svære (gotlandske), sortmalede kalk- og sand- 
sten; flere af bagsidens sten har skrå riffelhugning fra 1700’ernes restaurering. 
Bagpå er der tre trælåger ind til det hule indre, hvor stenene står med deres 
naturlige farve. Alteret hviler på en høj, profileret »tudstens« sokkel. Først 1737 
fik billedhuggeren Didrik Gercken betaling for sin reparering og genopstilling af 
alter og alterbord (sml. p. 592) »nachdem ein neuer grundt darunter gemauret 
worden«62. Ifølge regnskaberne 1836 var alterbordet atter nedtaget sammen 
med altertavlen, medens kirken benyttedes til verdslige formål63. 

Alterklæde, sikkert fra omkring 1843, af falmet, rødt fløjl med påsyede guld- 
bånd i mønster, samt pailletter. Formentlig identisk med et alterklæde i inven- 
tariet fra 1844 »af rødt silkefløjl med brede og smalle guldtresser, broderede 
rosetter og lærredsfoer«64. 

*Alterklæde, 1719, skænket til S. Marie kirke 1752, se p. 353 og 393. 
†Alterklæder. 1600-inventariet65 nævner tre alterklæder og messehageler (p. 

599) syet af samme stof: et rødt, karmoisin af fløjl, et rødt sølver bliant med søl- 
ver- og silkefrynser og et af grøngyldent bliant med frynser. Inventariet 1677 
oplyser, at omhænget om alteret er af hvidt, blomstret atlask med det danske 
våben og »en historie om nadveren« broderet66. 

†Alterduge. 1600 fandtes to duge af hollandsk lærred65. 1719 havde Frederik 
IV. skænket en dug af fint, hollandsk lærred med kniplinger til Kronborg, 1752 
blev den givet til S. Marie kirke (se p. 354). Til kirkens genindvielse syede 
Konsul Dreiers fire døtre sammen med nogle veninder42 en ny alterdug af 
»cambridge« med kniplinger64. 

Fløjaltertavle (fig. 7, 10—23) 1587, nedtaget og genopsat 1733 og 1836—41, 
af sort marmor, sortmalet sand- og kalksten, alabast og fløje af træ. Stor- 
stykket, der er opbygget af et storfelt med alabastrelief flankeret af marmor- 
pilastre, hviler på et smalt postamentfelt i storstykkets bredde. Over den 
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Fig. 10. Kronborg slotskirke. Altertavlens storfelt med alabastrelief forestillende Golgatha (p. 582). 

kraftige gesims rejser sig et højt topstykke med en nicheopbygning, foroven 
afsluttet af et højt cirkelfelt. Dette gavlagtige topstykke minder meget om 
kirkeportalens øvre afslutning (fig. 9). Til storstykket er fastgjort to fløje med 
trærelieffer og malerier på ydersiden. 

Det smalle postamentfelt af sort kalksten smykkes af to rektangulære 
alabast-kartoucher med Frederik II.s og dronning Sophies valgsprog i fordybet 
fraktur: »Mein Hoffnungh zu Gott allein. Trew ist wiltbratt«, dronningens, der 
kun dårligt udfylder skriftfeltet: »Gott verlest die seinen nicht«. Mellem kartou- 
cherne er en liggende ovalmedaljon med en elefant, som på ryggen bærer et 

L.L.  1 9 6 6  
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tårn og en elefantdriver, formentlig henvisende til elefantordenen. Yderst til 
siderne på postamentet er der to stående ovaler med hårløse kvindemasker om- 
rammet af en bred, rillet kant, alt dette ligeledes i alabast. 

Storstykket har til siderne pilastre med rødflammet marmorskaft og korin- 
tiske kapitæler af alabast ligesom baserne. Storfeltets alabastrelief indrammes 
på de tre sider af en profileret kalkstensramme, hvori der er indfældet en frise af 
alabast. Den består af tætstillede ovaler, som på den hulede midte har ind- 
tappede knopper. I de to øvre hjørner er blade. 

Storfeltets alabastrelief, 153x149 cm, forestiller de tre korsfæstede på 
Golgatha (fig. 10). Figurerne er som friskulpturer mod det flade landskab og 

Fig. 11. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af gavlens topfigur, smertensmanden (p. 587). 
L.  L . 1966 
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den glatte himmelbaggrund. De to rovere og deres kors er trods det høje relief 
hugget i eet med reliefbunden; den onde røvers hoved rager 17,5 cm ud fra 
baggrunden. Intet er tilsat i andet materiale, også tovene, hvormed røvernes 
arme er bundet, er af alabast. Kristusfiguren er derimod en »ægte« friskulptur, 
idet hans kors er af træ — øjensynlig oprindeligt — og armene er tilføjet ved 
skuldrene af en anden blok; hans hoved rager i alt 18 cm frem. I baggrunden ses 
i lavt relief et eroderet bjerglandskab med Jerusalems rundbygninger og tårne 
mod syd, og mod nord to gående bødler med redskaber; de bærer klassisk klæ- 
dedragt med frygerhuer (jødehatte). Mellem den gode røvers kors og Kristus 
ses en gruppe soldater på vej hen mod et par træer. To af soldaterne er til 

Fig. 12. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af Kristus på korset i midtfeltets relief (p. 585). 
L.L.  1 9 6 6 
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hest, tre til fods, alle er i antikke dragter og rustninger. Figurerne og de pragt- 
fulde heste er som gjort efter et antikt forbillede (fig. 19). 

Kristus hænger med vandrette arme på et T-formet kors. Hovedet er bøjet 
mod højre, øjnene lukkede og ansigtet roligt, som i søvne. Lændeklædet sidder 
lavt og stramt på hofterne, benene er tæt samlede og fødderne lagt over hin- 
anden. Kroppen er anatomisk korrekt — efter klassiske forbilleder, slank, men 
muskuløs. Den gode røver hænger på en træstamme, hvorpå der er sat et tvær- 
brædt. Hans fødder er naglede til stammen og armene bundet til brædtet, så- 
ledes at den højre arm hænger i albuen og underarmen delvis skjules bag tvær- 
stangen, mens den venstre arm er vandret. Det krøllede og skæggede hoved er 

Fig. 13. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den gode røver i midtfeltets relief (p. 584). 
L.L.1966 
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vendt opad mod venstre, d.v.s. mod Kristus. Det højre ben er helt strakt med 
tydelig spænding af musklerne, det venstre bøjet i knæleddet. Røverens lænde- 
klæde flagrer ud bagtil og er løst hængt om hans næsten bryderagtige, spændte 
krop. Den onde røver hænger på et tilsvarende korstræ, blot er hans venstre ben 
naglet til en sidegren ret højt oppe, således at det er skarpt bøjet i knæleddet. 
Han vender sit skægløse hoved bort fra Kristus nedad mod venstre. 

Kristi hoved (fig. 12) er langt og med en glat hud, som er spændt ud over et 
rundet kranium, hans hår er glat og kun skægget let krøllet, derimod har den 
gode røver en helt anden hovedtype (fig. 13). Hans hoved er bredt med spil- 
lende muskler, øjnene er åbne med tykke øjenlåg, skarpt kantede over hvæl- 

Fig. 14. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den onde røver i midtfeltets relief (p. 585). 
L. L .  1 9 6 6  
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vede øjeæbler med udboret pupil. Håret er kraftigt krøllet i store, udborede 
lokker. Den onde røver (fig. 14) er en skægløs, yngre mand med lokket hår 
over en høj, rynket pande. Ansigtet er bredt med kraftige muskler, som spiller 
om den sammenpressede mund. Smerten og fortvivlelsen er vist herved og i de 
hårdt tillukkede øjne. Kristi ro, som allerede i hovedtype og udtryk er væsens- 
forskellig fra røvernes, fremhæves yderligere af forskellen mellem røvernes sik- 
sakbevægede lemmer og Kristi lodret-vandrette stilling. 

Storstykkets pilastre bærer en kraftig gesims af sort marmor. Frisen er af 
alabast og dekoreret med en (tom) midtkartouche flankeret af båndværk med 
frugtbundter imellem fire stående, små medaljoner med fremspringende midt- 
roset. Under den øvre profil er der en konsolrække af alabast. To træfløje 
flankerer storstykket, reliefferne, 144x56,5 cm, er skåret i to egeplanker, syd- 
fløjen har dog yderst en oprindelig øgning i fløjens fulde højde. Rammerne er 
profilerede, det nederste rammestykke med fylding er bredere end de øvrige. 
Fløjene er påhæftede i rammens øverste bagkant med et påskruet jern, for- 
neden hviler de på postamentets ovre udkragning. Begge relieffer har en tydelig 
øvre forhøjelse på 15 cm (se nedenfor). En Bindesbøllskitse og en skitse i Høyens 
notesbog fra 1835-36 viser fløjene anbragt således: Isaks ofring i syd, kobber- 
slangen i nord. 

Nordre fløjrelief forestiller Isaks ofring. Abraham står med sværdet højt 
løftet i højre arm, med venstre holder han på Isaks ryg, mens denne knæler 
på det lave, murede alter. En engel styrtdykker fra himlen og holder afværgende 
arm og hånd om sværdklingen. Abraham er i klassisk romersk dragt med kort 
kjortel og højtbundne sandaler. Det skæggede, Laokoon-agtige hoved er jødisk 
ligesom Isaks. Figurerne er i højt relief, landskabet i lavt (fig. 15, 17). 

Søndre fløj har en figurrig fremstilling af kobberslangen i ørkenen. I for- 
grunden står Moses og peger med sin stav op mod slangen på korset, mens en 
skægget mand knæler foran ham. Mellem de to figurer ligger to mænd bidt af 
slanger, i baggrunden ses flere stærkt forvredne mennesker i kamp med slanger. 
Scenerne udspilles også inde i lejrens åbne telte. Alle figurerne bærer klassiske 
dragter, og Moses er fremstillet som jøde (fig. 16, 18). 

Det høje topstykke består af en nicheopbygning hvilende på et postament, 
hvori en rektangulær, tom indskrifttavle er flankeret af to stående medaljoner 
med masker. Over nichen en indskrifttavle med fordybet »Anno 1587«. Herover 
afsluttes altertavlen af et kartoucheagtigt gavlstykke bestående af et cirkulært 
midtfelt, som foroven ender i en spydformet spids. I midtfeltet ses et kronet 
skjold med Frederik II.s og dronning Sophies sammenslyngede initialer FS54. 
Topstykket flankeres forneden af volutter dekoreret med alabastrelieffer: spi- 
ralsnoede blomsterstængler, fra hvis centrum en blomst med stort støvfang 
springer frem i højt relief. 
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Fig. 15—16. Kronborg slotskirke. 15. Altertavlens nordre fløj, trærelief med Isaks ofring. 16. Alter- 
tavlens søndre fløj, trærelief med kobberslangen i ørkenen (p. 586). 

Kristusfiguren af alabast i topstykkets niche (fig. 11) er meget velbevaret. 
Figuren minder i type om Kristus i midtrelieffet. Han står roligt med vægten 
hvilende på det ene ben, mens det andet støtter let på et kranium. Hovedet er 
svagt bøjet væk fra det store kors, som han holder i venstre hånd, mens han med 
højre berører sin sidevunde. Smertensmandens ansigt har samme ideale ro og 
glathed som den korsfæstede Kristus på midtrelieffet (fig. 12). 

På en lille plint på hver side af topstykket står to kvindelige skjoldholdere, 

L.  L . 1966 L .L.1966 
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den nordre med det danske rigsvåben, den søndre med dronning Sophies meck- 
lenburgske. Begge disse alabastfigurer i klassiske dragter og med diadem i håret 
er hugget meget dristigt (de løftede arme og frihugningen af drapperiet på 
ryggen). Begge har fået nye ansigter og andre, mindre reparationer. At dron
ningens skjoldholder har fået nyt ansigt o. 1730 (fig. 20), fremgår tydeligt af den 
bløde modellering af det ægformede hoved med de tunge øjne, den udborede 
mund og den spinkle næse (se p. 592). Den nordre figur er repareret ca. 100 år 
senere, både ansigtet og den løftede højre arm er fornyede (fig. 21). Ansigtet er 
en forgrovet efterkommer af Wiedewelts og Thorvaldsens idealer.

Tavlens farver er begrænset til en hovedakkord af sort marmor (eller sort- 
malet sand- og kalksten) prydet med hvid alabast og delvis forgyldning af 
ornamentik og figurer (hår, dragtdetaljer). Midtrelieffet er siden 1842/43 helt 
forgyldt, men har oprindelig kun haft partiel forgyldning, svarende til f.eks. 
smertensmandens guldbelægning på hår, skæg og kappekant. Der er konstateret 
to lag forgyldning på hovedfigurernes hår, mens baggrund og kroppe kun har eet 

Fig. 17. Kronborg slotskirke. Detalje fra altertavlens højre fløj, (p. 586). Abrahams hoved (sml. fig. 15). 
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lag67. Yderligere bevis på den primære forgyldnings udstrækning har man i G. 
Bindesbølls akvarel af kirkens østparti fra 1838 (fig. 7). Her er storstykket 
hvidt med gulddetaljer. Fløjreliefferne er stafferet med hvidgrå alabastfarve og 
derpå er med guld malet detaljer, såsom trækroner, græsstrå, sværd, dragtborter, 
hår og englevinger, og med ganske line penselstrøg er lagt streger af guld på 
f.eks. sten for at fremhæve formen, alt i en typisk renæssancestaffering. Det 
eneste kulørte på tavlen er de rødflammede marmorpilastre og fløjenes male
rier. En usædvanlig fornemhed i forhold til kirkens øvrige brogede inventar68.

På fløjenes ydersider er tynde træbrædder tilsat de to egeplanker, hvori for
sidernes relieffer er hugne. De stærkt opmalede malerier på et tyndt kridtlag 
forestiller på nordfløjen: nadveren, på sydfløjen: opstandelsen. Sidstnævnte 
fremstilling er komponeret således, at tre store soldater foran stensarkofagen 
optager en stor del af billedet. Den forreste af disse dækker stående hovedet 
med sit skjold; han er iført læderrustning og stor hjelm, som er helt forskellig 
fra midtrelieffets hjelme69. Bag ham ses i stærk perspektivisk forkortning en

Fig. 18. Kronborg slotskirke. Detalje fra altertavlens venstre fløj, Moses’ hoved og to af joderne (p. 586)
(sml. fig. 16).

L.L. 1966
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soldat, som falder hovedkulds til jorden, og bag ham igen sidder en soldat uden 
hjelm og beskytter med hænderne ansigtet mod lyset (fig. 22). Over dem 
svæver Kristus i en stor, skykranset lysglans, hans arme er udstrakte, kappen 
flagrer om hans kraftige krop. Hovedet er ganske lille, ligesom den oprakte 
højre hånd. Begge dele er malet på det øvre, tilsatte brædt (jfr. reliefferne) og 
efter Kristi hoved at dømme malet o. 1840. Den tilsatte træflis fra forsidens 
relief ses også tydeligt på malerisiden. Den går helt op i forhøjelsen og har spor 
af det oprindelige maleri. Da Kristusfigurens krop ikke er ommalet, må det 
indicere, at hans hoved har været på samme sted som nu d.v.s. på den tilsatte 
forhøjelse. Altså må fløjene også dengang de blev malet have haft den nuvæ
rende højde.

Nadverbilledet på nordfløjen er opbygget omkring et langt bord, som ses i 
perspektiv fra den ene bordende. To rygvendte apostle sidder på en bænk i for
grunden, Kristus for den modsatte bordende flankeres af fire apostle, de reste
rende er placeret på bordets langsider. Opmalingen af dette billede koncentrerer 
sig om baldakinen over gruppen (farven er tydelig udtørret af sol på det tilsatte 
øvre stykke), borddugen, der flere steder er malet ind over brødene og husge
rådet, de røde kapper og flere af de grønne dragter. Men det er muligt med det 
blotte øje at konstatere den oprindelige karakter af flere ansigter og farver, f. eks. 
en vissengrøn i kapperne. Disse oprindelige ansigter, som delvis forvanskes af, 
at baggrundsmalingen er gået ind over de oprindelige konturer (fig. 23), min
der bl.a. ved den karakteristiske trekvartprofil og øjenmalemåden om men
nesketyper som dem, Frans Floris malede på Sønderborg altertavle. Dette 
og nadverens ikonografi set i sammenhæng med opstandelsesbilledets stil og 
komposition gør en datering af billederne til sidste fjerdedel af 1500’rne sand
synlig, hvilket stemmer med de skriftlige kilder, se p. 591.

13. juni 1586 oprettede Frederik II. en kontrakt med »wor Thienner Thomas 
Bildthuger« om forfærdigelsen af en altertavle til Kronborg slotskirke: »aff goed 
Allabaster, Dudstenn och Marmelstenn wdj alle maade, epthersom thennd Pa
tronn, hanum therom tilstillit Er, wduiser, och bedre och Icke werre; Och 
Fløgenne till samme Altar Thauffle skall hannd lade giøre aff Thre, thenum lade 
wdskiere, och paa bedste maade forgylde, Och skall hand selff forskaffe siig paa 
egne omkostning baade Albaster, Thudsteenn och Marmelsteenn, Och ald hues 
andenn Deell, som till samme Thauffle behoff kand giøris; Dog hues her findis 
nogenn Allabaster, som Oss tilkommer, till forne Arbeid kannd were thienlig, 
eller och Dudsteenn, haffue wij Naadigst beuilgitt hanum, thed att maa 
bekomme. Sammeledis maa hand och bekomme aff thend Dudsteenn wdi 
wort Land Skonne saa møgit hannd behøffue kand til forne Thauffle, huilckenn 
Dudtsteenn wor Leensmand paa wortt Slott Mallmøe skall lade blotte, Och forne 
Thomes Bildthuger sellff siidenn thenum lade bryde, och hiid forskaffe, och 
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thette, saa well som allt hues til forne Thauffle giøris fornødenn, aldelis paa 
siin egenn Omkostning«. Han forpligter sig til at levere og opsætte tavlen inden 
pinsedag 1587 og skal som betaling have 1450 dl. fra tolden70.

Ifølge et brev til Gert Rantzau af 10. maj 1587 fra kongen71 var altertavlen 
færdig således, at fløjene kunne bemales. Rantzau havde spurgt, hvilke per
soner eller historier kongen ville have malet på dørene for alteret og orgelet. 
Kongen svarede, at Rantzau måtte lade »dem formale med hvad Historier af 
den hellige Skrift eller anden Maling, du kan tænke og vide til hvert Sted og 
Lejlighed er bekvemmelig og sømmelig og kan være sirligt«72.

Da tavlen bærer det indhugne årstal 1587, synes færdiggørelsen således at

Fig. 19. Kronborg slotskirke. Altertavlens midtfelt. Detalje med ryttere i relieffets baggrund (p. 584) 
(sml. fig. 10).
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have fundet sted til den aftalte tid. At fløjenes ydersider og deres bemaling til
syneladende ikke har været indbefattet i »patronen«, fremgår tydeligt af 
Rantzaus forespørgsel.

1635 opsattes et skur over alteret, mens hvælvet blev repareret og dønniket24. 
1731—33 blev alteret repareret efter aftale med Didrik Gercken, som skulle 
nedbryde det, reparere det og opsætte det påny for 45 rdl., murarbejdet und
taget; han fik frit stillads og fornødne pligtsfolk. Betalingen modtog han dog 
først 173762. Sandsynligvis har det drejet sig om den arkitektoniske og bærende 
opbygning; visse af de store sandsten i alterbordet (se p. 580) kan være fra denne 
tid at dømme efter den type udhugning af bagsiderne, som endnu er synlig. 
Kvindefiguren som holder det mecklenburgske rigsvåben har samtidig fået nyt 
ansigt og arm, jfr. ovenfor.

Ifølge slotsregnskabet var alteret 1836 igen nedbrudt: »Alterbordsplade 
samt nogle gesimssten og sokler af sort italiensk(!) marmor formodentlig dertil 
hørende«, samt to døre af træ med billedhuggerarbejde og to balustre var ned
brudt. December 1841 kvitterede [stenhugger?] Becker for modtagelsen af 
marmor og alabast63. Dette materiale blev benyttet til alterets genopbygning, 
alabasten blandt andet til den kvindelige danske skjoldholders hoved. Mulig
vis er den fuldstændige forgyldning af hovedrelieffet også sket på denne tid. 
Fløj malerierne fik samtidig en skæmmende overmaling.

Betragter man altertavlen, som den står i dag, virker den i det store og hele 
original i sin opbygning, selv om skulpturerne og flere af rammeværkets sten
blokke bærer mærker af 1700’rnes og 1800’rnes reparationer. Kun på eet punkt 
forekommer tavlen mærkelig: al erfaring taler for, at fløje med malerier på bag
siden har været til at lukke for storfeltet, således som det f. eks. er tilfældet med 
den, en generation yngre, altertavle i Frederiksborg Slotskirke, hvor fløjene 
drejes med de søjleskafter, der flankerer storfeltet. Men på Kronborgtavlen er 
der intet spor af en sådan ordning. Fløjenes samlede mål, med rammer, svarer 
godt til storfeltets størrelse, men har fløjene været anbragt inden for pilastrene, 
vil disses kapitæler hindre oplukning, og midtrelieffets stærke fremspring kom
mer i vejen for lukningen.

Heraf tør man da drage den slutning, at tavlen er blevet noget ændret ved 
Gerckens genopstilling. Storfeltet kan oprindeligt have ligget dybere, således at 
det er sprunget ud som en kasse på tavlens bagside, og hængselanordningerne 
for fløjene, hvad enten disse har været placeret inden for pilastrene eller — hvad 
der vel er det naturligste — på nuværende plads, er fjernet. Måske dækker de 
fastgjorte fløje stabelhuller i altertavlens sider, men da fløj rammerne er uden 
spor af drejeanordninger, må de antages at høre med til 1730’rnes fornyelser.

Ikonografisk danner midtrelieffets Golgathafremstilling, suppleret af fløjenes 
gammeltestamentlige paralleller: Isaks ofring og Kobberslangen på korset, en 
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Biblia-pauperumagtig udlægning af Kristi offerdød, som igen fremhæves af 
smertensmanden i topstykkets niche. Kombinationen af Kristus på korset med 
kobberslangen og Isaks ofring som fløj dekoration kendes fra Frans Floris’ 
altertavle i Sønderborg slotskirke. Isaks ofring fra denne tavles maleri er den 
nærmeste ikonografiske parallel til Kronborgtavlens relief med samme motiv. 
Hovedrelieffets tre store figurer står helt isoleret i forhold til baggrundsrelieffets 
soldater og bødler. Således mangler de ellers almindelige grupper med Maria og 
Johannes og høvedsmanden. Dette er sandsynligvis et bevidst lutheransk træk. 
Stilistisk er tavlen i sin arkitektoniske (specielt topstykket) og ornamentale op
bygning (frisen, de korintiske kapitæler og volutternes bladdekoration) nær 
knyttet til Floris-kredsen. Kongehusets kontakt med denne kreds var direkte, 
f.eks. i forbindelse med leveringen af gravmælerne i Roskilde domkirke, alter
tavlen i Sønderborg slotskapel, malet af Frans Floris og døbefonten sammesteds. 
Endelig var kontakten formidlet gennem de talrige Floriselever, som arbejdede 
på Kronborg; blandt de kendteste Robert Jacobsen og brødrene Gert og Peter 
van Egen; man kan derfor ikke undre sig over, at kredsens formsprog også slog 
igennem i Kronborgs altertavle. To ornamentale detaljer — det usædvanlige

38

Fig. 20—21. Kronborg slotskirke. 20. Detalje af den søndre skjoldholder overst på altertavlen. Ho
vedet er restaureret i 1730’rne (p. 588). 21. Detalje af den nordre skjoldholder øverst på altertavlen. 

Hovedet er restaureret i 1840’rne (p. 588).

L.L. 1966 L.L.1966
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rammeornament omkring midtrelieflet og de hårløse kvindemasker med »glorie
krans« — kendes ikke hos Floris.

En stor altertavle af sort marmor og hvid alabast var 10 år tidligere blevet 
opsat i Lunds domkirke af rigets kansler Eiler Grubbe. Herpå var sat portrætter 
af Frederik II. og dronningen. I kunstnerisk kvalitet og i stil er der et svælg 
mellem Lundtavlen, de til denne knyttede arbejder og Kronborgtavlen73. 
Selv om Lundtavlens arkitektoniske opbygning er meget moderne her i Norden 
og bringer italienske renæssancemotiver ind i den langvarige middelalderlige 
altertavletradition, er den dog uharmonisk og mærkeligt sammenstykket74. 
Skulpturen er stærkt maniereret og tilsyneladende sat sammen hulter til bulter. 
Kronborgtavlen er derimod gennemtænkt i sin opbygning75 og i sit ikonogra
fiske program. Dette er strengt protestantisk i modsætning til Lundtavlens be
varing af helgenfigurer (Laurentius og Magdalene). Skjoldholderne kan som type, 
ligesom Kristusfiguren i nichen, genfindes hos Cornelis Floris. Det lidt fjernere 
forbillede for smertensmanden er Michelangelos Kristus i S. Maria sopra Me- 
nerva. Kristi hoved med den klassiske form og det rolige, smertelige udtryk 
hænger nøje sammen med midtrelieffets stil i øvrigt. Denne adskiller sig væsent
ligt fra Florisarbejderne og fra de øvrige, større nordiske alabastarbejder, der er 
bevaret, som f.eks. portalepitafiet i Sønderborg slotskapel76 ca. 1586 og Gans- 
sogs prædikestol i Lunds domkirke 1592. De af antikken stærkt påvirkede figurer 
og den ophøjede ro, samt den fremragende kunstneriske kvalitet er enestående. 
Man kunne forestille sig, at denne pragtfulde skulptur (evt. dens forlæg) var ud
ført af en kunstner oplært med antikke studier, muligvis hørende til Giovanni da 
Bolognas skole77, men uden denne kunstners dramatik, måske af en mand af 
nordeuropæisk herkomst.

Problemet melder sig derfor, hvem var Thomas Bilthuger? Første gang en 
Thomas optræder i Øresundstoldregnskaberne er da Thomas Dirichsen, en af 
Kronborgs stenhuggere, 1576 får dagløn. Dernæst nævnes Thomas Bilthuger 
(uden efternavn) mellem de højere lønnede, men aldrig som leder eller mester
svend (det var Peter von Brüssel i 1583)5. Næsten konstant forekommer Thomas 
billedhuggers navn mellem de mange sten- og billedhuggere indtil 29. jan. 1586, 
da hans bestalling som kongens billedhugger på Kronborg bliver udstedt. Kon
trakten lyder på »at han skal udføre det hans håndværk vedrørende arbejde, 
som lensmanden pålægger ham og desuden være villig til at lade sig bruge, hvor 
kongen ellers vil bruge ham. Hans løn er årlig 40 dl. og 10 dl. i stedet for en 
sædvanlig hofklædning, samt 12 sk. lybsk i dagløn hver dag han arbejder«; 
desuden er han fri for skat og anden borgerlig tynge i Helsingør, sålænge han er 
i ovennævnte bestalling. 26. marts samme år får han tilladelse til, indtil videre, 
på egen bekostning at lade hugge og bryde så meget, han vil, af den gotlandske 
sten og føre den bort for siden at forarbejde den og afhænde den til sin egen for- 
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del. Mogens Gjøe på Gotland får samme dag brev fra kongen med besked om 
den givne tilladelse og om, at Thomas billedhugger må låne kongens redskaber 
på den betingelse, at han afleverer dem i samme stand. Endelig 13. juni 1586 får 
han kontrakt på altertavlen71. Set i forbindelse med andre bevarede kontrakter78 
fra denne periode træder følgende punkter frem som væsentlige: at han skal ud
føre arbejdet »wdi alle maade epthersom thennd Patronn (arbejdstegning) hanum 
tilstillit er, wduiser, och bedre och ikke werre«. Tilsyneladende har han altså 
ikke selv udført fortegningen. Fløjene skal han lade gøre, udskære og på bedste 
måde forgylde. Materialerne alabast, thudsten (sort kalksten) og marmelsten 
(marmor) skal han selv fremskaffe dog således, at han må bryde de sorte sten i 
nærheden af Malmø i kongens brud.

Med alabast og thudstenen gøres den undtagelse, at hvis kongen har noget 
liggende af disse materialer, må Thomas få dem. Betalingen 1450 dl. er høj, 
men dog betydelig mindre end den billedhuggeren Robert Jacobsen 1585 fik 
for den nu forsvundne kamin til den store sal (den var også af alabast og med 
forgyldte figurer)79. I de samme år, 1586—88, indrettedes ud for lysthuset 
Lundehave en vandkunst af hugne sten80. Arbejdet udførtes af fem murere, 
nogle tømrere og seks stenhuggere under ledelse af Thomas Bildhugger. 1589 
fik Thomas Billedhugger betaling for en solskive på dronningens kammer (på 
Lundehave?)81. Endelig 7. december 1596 oplyses det, at Thomas Frandsen, 
stenhugger, indvåner i Helsingør har fået 100 dl. på regnskab af de 400 dl. for

38'

Fig. 22—23. Kronborg slotskirke. 22. Detalje af søndre fløjs malede yderside, en soldat ved graven 
i opstandelsesbilledet (p. 590). 23. Detalje af nordre fløjs malede yderside, een af apostlene i nadver

scenen (p. 590).
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den brønd af huggen sten til Koldinghus, hvilke penge Gert van Egen, billed
hugger, på hans vegne har modtaget og kvitteret for82. Denne Thomas Frand
sen har F. R. Friis sat i forbindelse med Thomas billedhugger og Kronborg 
altertavle (»formodentlig den samme«); 1588 købte »Thomes Franndtzenn Bild- 
hugger« en gård af byfogeden, Rasmus Hansens enke beliggende i Store Fær
gestræde ved siden af Rasmus Langs gård og det kgl. majestæts hus som 
Lauritz Koch iboer. * I et skifte efter Thomas bildthugger fra november 1598, 
som blandt andet omtaler en gård i Store Færgestræde, nævnes Thomas’ syv 
børn, hvoraf flere var umyndige. Den ældste søn hed Peter. Skiftet fandt sted 
i anledningen af enken Marris påtænkte nye giftermål. I kæmnerregnskabet for 
1599 står »Hermind Rholfinck (billedhugger), der feck Thomas bilthoffers hustru«.

Selv om man ad arkivalsk vej kan følge Thomas i mere end en halv snes år, 
kender vi af hans arbejder nu kun altertavlen. Har denne billedhugger, 
hvis udgangspunkt og uddannelse er ukendt, og som aldrig hæver sig til at blive 
ledende billedhugger — Robert Jacobsen og brødrene van Egen ligger altid over 
ham i løn — har han selv været mester for disse enestående, line skulpturer?

Ifølge kontrakten skal han selv — som billedhugger — »forfærdige« alter
tavlen, men »lade gøre« træfløjene ved en billedskærer, alt efter en given 
patron83 (fortegning) udført af en stor, med Floris-stilen fortrolig kunstner. 
Men der foreligger den mulighed, at Thomas har påtaget sig altertavlens ud
førelse som entreprenør, ligesom det skete i senmiddelalderens altertavle
fabrikation, og at han — på samme måde som han lod træfløjene udføre af en 
anden — har givet noget af arbejdet ud til en billedhugger, enten her i landet 
eller i udlandet. Som f. eks. da Frederik II.s svigerfader, kurfyrst August af 
Sachsen, 1563 opførte et gravmæle i Freiberg, blev alabastarbej det udført i Ant- 
werpen efter tegning af en lybsk kunstner og i færdig tilstand sendt til Freiberg 
sammen med nogle nederlandske svende, som skulle bistå med opsætningen68.

Men det er også tænkeligt, at både friskulpturerne og/eller midtrelieffet går 
ind under kontraktens tilladelse for Thomas til at bruge noget af det alabast, 
kongen havde liggende. 1575 havde kongen f.eks. i Helsingør modtaget 10 
kasser med alabastaltertavler, som var bestilt fra Antwerpen84. De blev først 
indsat hos borgmester Henrik Mogensen, dernæst i dronningens kammer på 
Kronborg.

Ingen af disse hypoteser kan bekræftes, da materialet er mangelfuldt, men de 
må nævnes, fordi de viser, at Thomas billedhugger ikke nødvendigvis behøver 
at være mester for hele altertavlen, selv om kontrakten er stilet til ham85.

†Mcilet altertavle. 1582 fik Hans Knieper kontrafejer efter kongens egen be
faling 200 dl. udbetalt af Sundtolden for »thenn Altar taffle hand haffuer Malid 

* Korrekturnote. LA. Helsingør tingbog 1587—92, fol. 101 b, meddelt af Allan Tønnesen. 
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som er opsaet her i Kirckenn paa Croneborch. End for en Conterfej malet effter 
then vnge herre och Printz saa och for tuende Vaben malet for Kn. M. och 
Drottning med Guld och Sølff paa Papir«5. Denne altertavle, som åbenbart har 
været beregnet til kirkens indvielse påskedag 2. april 1582, har kun stået i 
kirken til 1587, da den nuværende stenaltertavle blev opstillet.

Altersølv. Kalk 1843 (lig. 25), med cirkulær fod på tilsvarende fodplade; 
foden, der er godronneret, går i eet med balusterskaftet, hvis pæreformede led 
ligeledes er godronneret; foroven, under en krave med godronnering, er der en 
fladtrykt kugle med støbt bladværk. Bægeret, hvis underdel er udhamret som 
en bladkurv, har under mundingen et bundprikket bælte med englehoveder 
mellem guirlander og herover stjerne, alt i støbt relief. Godset er tyndt, orna
menterne forgyldte ligesom bægerets indvendige side. Kalken er sikkert ud
formet under hensyn til vinkanden fra 1703. Under bunden og på bægeret fire 
stempler: mestermærket »Schrøder« i forsænket oval, henvisende til den køben
havnske hofguldsmed Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje p. 133), Køben
havns bymærke (årstallet nu dækket), guardeinmærket H R, med efternavnet 
Hinnerup i bittesmå versaler på H’ets tværstav, samt månedmærke (tyren). 

Fig. 24—25. Kronborg slotskirke. 24. Vinkande, 1703 (p. 598). 25. Alterkalk, 1843 (p. 597).
L. L.1966 L.L. 1966



598 HELSINGØR 38
30,2 cm høj. Tilhørende disk, glat, med tunget bort og samme stempler. Oblat
æske, sikkert samtidig, glat, cylindrisk; langs kanten stemplet IIHLI i retkant- 
felt, og tre kroner(?), samt på kanten, P 3. 6,3 cm i tvm.

Tilhørende mahognikasse med bæregreb af messing42.
Vinkande (fig. 24) 1703, med cirkulær, godronneret fod over aftrappet fod

plade, pæreformet korpus med tud og S-formet hank. Nederst på korpus er der 
en kurv af smalle, rundbuede blade, foroven graverede og ciselerede akantus- 
blade og drueklaser hængende i et knækket »regence«-bånd; fladt godronneret 
låg med bladgæk. Ornamenter, fod og låg forgyldt. Under korpus (skjult af 
foden, når denne er påskruet) omkring skruepalen tre stempler: Københavns 
mærke 1703, mestermærket DBH over 1703 for Københavnerguldsmeden 
Ditlev Brasenhauer (Bøje p. 49) samt guardeinmærket: C over MW (delvis 
dækket af en lodning). Højde 23,5 cm.

*Emaljeret guldkalk og -disk (jfr. Frederiksborg slotskirke)86.12. juli 1583 ud
betaltes 300 dl. i arbejdsløn for et par sølvstager og en guldkalk til kongens 
slotskirke. Sølvet og guldet lagde kongen til5.1 inventariet 160065 nævnes blandt 
alterkostbarhederne »1 ammeleredt kalkck och disch aff Guld — neder wdi 
kierchenn«. Ifølge brev dateret Kronborg 24. juli 1645 oversendte slotsherren 
Arendt v. d. Kula efter ordre en disk og en kalk af guld; i brev dateret dagen 
efter erklærer samme, at guldkalken og -disken, som i de forrige slotsherrers 
tider skulle været i skriverens gemme og ikke i slotsherrens, blev optaget i slot
tets inventar, da han fik lenet87.

Foruden guldkalken og -disken omtaler inventariet 1600 en forgyldt kalk og 
disk samt en lille, forgyldt vinkande; den forgyldte kalk og disk havde hr. 
Augustinus, den tyske prædikant, med sig i felten 1612; han afleverede dem 161765.

† Beretteis essæt. O. 1700. På en løs seddel88 med præsten Vincentz Rønnebechs 
hånd (ca. 1711) læstes: »Haver jeg vejet en kalk og disk og en flaske, vog 19 lod 
1½ q. Sign: Bendix Lund« (jfr. Bøje p. 55).

Alterstager. 1) (Fig. 26) 1727, af sølvblik, i regence, af typen med tre C-volut- 
ben. Ornamentikken er dels opdrevet (knækkede buebånd, overflødighedshorn, 
akantusblade), dels graveret og stemplet (rudemønster), dels fint og tyndt 
graveret (stiliserede blade, muslingeskaller, blomster, knækkede buebånd etc.). 
På fodens ene side kronet spejlmonogram CM89. Den ene stage har forneden fire 
stempler: Københavns mærke 1727, mestermærke MPG 1729 for Marcus 
Pipgros (Bøje p. 64f.) samt guardein- og månedsmærke; den anden stage mangler 
Københavnsmærket. 59,5—60,5 cm høje.

2) Nyere messingkopier efter barokstager.
† Alterstager. Til sølvstagerne 1583 (jfr. guldkalk ovenfor) købtes 3. maj 

samme år for 100 dl. guld til at forgylde dem90.
Bibler. 1) Frederik II.s bibel, folio, 1589 i samtidigt læderbind med mønster
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Fig. 26. Kronborg slotskirke. Alterstage, 

1727 (p. 598).

stemplede messinghjørner og spænder. 
Forsats- og bindpapir håndtrykt med 
lysrødt, brunrødt og grønt: stiliseret 
bladværk og dyr (løve, hjort). Ligeledes 
håndtrykt titelblad til »Propheterne« med 
sort, rødt og grønt påført forgyldning. På 
bladet foran titelbladet skrevet: »Denne 
Bibel er 225 Aar/gam(m)el — Knud So- 
rensen Elkær / tilhørende Soren Knudsen 
Elkær!« samt tegnet to sidestillede hjer
ter, det ene med flamme, det andet med 
to næbbende fugle. Efter titelbladet ind
klæbet beskåret kobberstik af Frederik 
II. (»H. Goltzius sculp.« — »G. Cornelij 
excud.«).

2) København 1842. Nittende oplag, i 
sort læderbind med guld- og sølvtryk.

Messehagel (fig. 27-28) fra 1600’rne, af 
violet brokade med rækker af forskellige 
guldblomster. Applikeret kors, ved hvis 
fod kranie og knogler over trepasformet 
»jordsmon«, overalt kantet med perler. 
Krucifiksfiguren er vatstoppet applika
tion. Ophængt i glas og ramme på syd
væggen, syd for alteret. Hagelen, der kom 
til kirken 1843, hidrører fra Christians
borg, hvorfra den 1785 kom til Rosen
borg. 1843 synede biskop Münter hagelen, 
og det bestemtes da, at den skulle fores 
med hvidt eller lysegult silketøj, og at 
de slidte kanter måtte afskæres; desuden
skulle den åbnes fortil, og med hensyn »til den nu brugelige form« anbefa
ledes hagelen ved Christiansborg slotskirke som forbillede42.

† Messehageler. Ifølge inventariet 160065 ejede kirken en hagel af karmoisin 
fløjl, en af rødt sølver bliant samt en af grøngyldent bliant, svarende til alter
klæderne »aff samme slaugh« (sml. p. 580).

Alterskranke, opsat 184291, retkantet., med støbejernsbalustre.
Døbefont (fig. 29) med fint hugget, flad, firkløverformet kumme af rød porfyr 

på firekoblet søjlefod af brunt marmor, den sidste fra 1842—43, eftersom man 
1843 noterede42, at der var anskaffet og opsat en font, hvortil delvis var benyt- 
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Fig. 27—28. Kronborg slotskirke. Messehagel og detalje (p. 599).

tet en fra Frederiks kirkeplads (Marmorkirken) afgiven skål af rødt marmor, 
»som formodes i sin tid at være forarbejdet til lignende brug«. Kummen, der er 
ret uregelmæssig og måler 85—90 cm i tvm., er på undersiden udformet af fire 
sammenstillede muslingeskaller, hvorfra den stiger firkløveragtigt op, kantet 
med en bort af spidsblade; muligvis italiensk import. Syd for alteret.

Prædikestol (fig. 30-37) i højrenæssance, sandsynligvis fra 1582, med malet årstal 
1584 på lydhimmelen. Snedkeren er ukendt; der har været flere billedskærere, 
og af regnskaberne fremgår, at Hans Ganssog (mester for marmor-prædike- 
stolen i Lund domkirke) har skåret storfelternes dyderelieffer, af hvilke tre er 
bevaret. Talrige enkeltheder er i øvrigt fornyet ved restaureringen før indvielsen 
1843, da kirken atter blev taget i brug til gudstjeneste.

Stolen, der er ophængt på vestsiden af den østligste søjle i sydrækken, 
nærmest alter og døbefont, med opgang på søjlens sydside, består af fem fag 
med arkader i storfelterne, kannelerede hjørnepilastre, postamentfelter, gen
nemløbende frise og underbaldakin; over den hvælver sig en lydhimmel. 
Arkadernes muslingeskalnicher, der kantes af en perlestav, har fyldingspilastre 
og bueslag, hvor felter med fladsnittet beslagornamentik veksler med ædel- 
stensbosser; som »slutsten« tjener en svunget knægt med et menneskehoved. I 

Sophus Bengtsson 1942



41 KRONBORG SLOTSKIRKE 601

Fig. 29. Kronborg slotskirke. Døbefont, kummen af porfyr (p. 599).

sviklerne har der været »perspektivhuller«, nu er kun de tomme, cirkulære for
dybninger tilbage. Arkaderne optages af store relieffer: i midtfeltet ses rigs- 
våbenet i kronet skjold (fig. 31), der holdes af en engel, alt på baggrund af 
en stor kartouche, i de andre felter er der dydeskikkelser, fra nord: Mådehold, 
med kande og pokal, Retfærd (fig. 30), med sværd og vægtskål, Kærlighed (fig. 
32), med hjerte og to børn samt Håb (fig. 33), med blomst og anker (fornyet).

Også postamentfremspringene indeholder arkader. Heri står smårelieffer af 
ti apostle, i arkitektoniske nicher (fig. 34-36) fra nord: 1) Andreas (Andreaskors 
og bog), 2) Petrus (nøgle og bog), 3) Simon (sav og bog), 4) Bartholomæus eller 
Judas Taddæus (bog; attribut forsvundet), 5) Thomas (vinkel), 6) Johannes 
(kalk), 7) Jakob den ældre (fladpuldet hat og stok), 8) Matthæus (lanse og bog), 
9) Filip (latinsk kors) og 10) Jakob den yngre (fakbue).

Frisen er glat og gennemløbende. Fra undergesimsen hænger (sekundære) 

L .L .  1966
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Fig. 30—31. Kronborg slotskirke. Prædikestol. »Retfærdighed« skåret 1585—86 af Hans Ganssog 
og rigsvåben (p. 601).

gennembrudte stykker med frugt og bladværk omkring menneskehoveder. 
Den svejede underbaldakin, hvis vinkelknækkede ribber foroven og forneden 
ender i volutter, afsluttes med en pyntelig, skålformet knop besat med lang
strakte, rundede bosser.

Opgangen er meget smal og har panel til begge sider, det ydre, mod syd, op
rindeligt, på fire fag mellem fyldingslisener, ret bred postamentfrise, men smal 
gesimsfrise og ny håndliste; panelet afsluttes af en kanneleret pilaster; ind
vendig ses den svære trappetrinsvange med brede affasninger mellem trinene 
(fig. 37). Panelet i nord, ind mod søjlen, er fra 1843.

Himmelen, af form som underbaldakinen, har fem frie polygonsider, mens 
søjlen skærer sig skævt ind i den sjette side, et oprindeligt forhold, som har be
stemt formen af den geometriske figur af lister, der pryder loftet; fra det cen
trale, polygonformede hulrum i dette hænger en (fornyet) Helligåndsdue ned. 
Topstykker og spir, i bruskbarok, er sekundære. Baldakinens spids dannes af en 
kogleblomst.

Allerede af denne beskrivelse fremgår, at mange enkeltheder på stolen er 
ændret, ligesom dydernes placering og apostlenes forvirrede rækkefølge næppe 
afspejler de oprindelige forhold. Mens der kan sættes spørgsmålstegn ved en del 

L. L.1966
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Fig. 32—33. Kronborg slotskirke. Prædikestol. »Kærlighed« og »Håb«, 32 skåret 1585—86 af Hans 
Ganssog, 33 fornyet 1842—43 (p. 601).

Fig. 34—36. Kronborg slotskirke. Prædikestol. Apostelrelieffer i postamentfremspringene. 34. Andreas. 
35. Jakob den ældre. 36. Jakob den yngre (p. 601).

L.L. 1964

E.M. 1966 Allan Tønnesen 1966 E.M. 1966
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af 1800'rnes fornyelser, var den tilføjelse, der skete 1585—86 (men som for
mentlig har været planlagt fra første færd), af storartet virkning. Om prædike
stolen vides, at den var opstillet 1582. Thi 1579—80 havde Mikkel maler fået 
flere penge, end der tilkom ham; disse afkvitteredes 1582, da han havde over
strøget prædikestolen med fernis og forgyldte bogstaver, stafferet orgelværket, 
alle stole, bænke og paneler oven og neden i kirken92. Først 1586 fik »Hanns 
Ganssow bilttsnider bethalt effter Giert Randtzovs (slotsherrens) fortegnelse for 
IIII Billeder Fland haffr skorit oc indsett paa Predickestolen her paa Slotitt, 
stk. 1111 dl. = XVI dl.«93. Som påvist af Astrid Tønnesen må disse lire »Billeder« 
have været fire dyderelieffer, hvoraf de tre, Kærlighed, Retfærd og Mådehold, er 
bevaret; thi der kan ikke være tale om relieffet af rigsvåbenet, som ved sin tørre, 
noget gnidrede skæremåde skiller sig stærkt ud fra de smidige og elegante dyde- 
skikkelser. Det fjerde grove og plumpe relief, »Håbet« (fig. 33), er fornyet 1842 
—43. Hele dette felt94 består af blødt træ, muligvis lind, og bunden savner de 
gamle relieffers virkningsfulde baggrundsprikning samt de under forgyldningen 
liggende farvelag og kridtgrunderinger.

Ganssog har naturligvis ikke selv »opfundet« sine relieffer, men har skåret dem 
efter et kobberstik i den samling, som ethvert velforsynet snedker- og billed
huggerværksted lå inde med. Det er ikke lykkedes at finde de benyttede forlæg, 
men den »Kærlighed«, der står som hjørneherme på den skånske Stora Köpinge 
kirkes prædikestol fra 159795 er, omend plumpere i sin udførelse, ganske til
svarende og bekræfter, at der er tale om stikforlæg. Men selv om Ganssog ikke 
har skabt figurmotiverne, er hans udførelse af en så sjælden elegance, at man 
skal henvende sig til hans yngre kollega, Statius Otte, for at finde en jævnbyrdig 
kunstner.

Såvel rigsvåbenet som apostelfigurerne er skåret af andre knap så fremragende 
billedskærere. Måske er rigsvåbenet udført af en af de snedkere, der havde 
inventaret i enterprise, apostelfigurerne af en anden. Blandt disse figurer ad
skiller den spidsnæsede Johannes sig fra de øvrige ved en noget større elegance i 
holdning (dette kan dog skyldes forlægget) og ved de skarpt mandelformede 
øjeæbler, som er helt forskellige fra de andre småfigurers, der er indbyrdes ens, 
men hvor Jakob den ældre dog har tydeligt angivne pupiller. Måske er ulig
heden først fremkommet 1843(?).

Gangen i prædikestolens tilblivelse ligger imidlertid klar: en maler har først 
givet et udkast (patron), der er blevet approberet af majestæten, som derefter 
har overgivet sagen i den ledende snedker, Jesper Matthiesens, hånd. Denne 
har fordelt arbejdet mellem de talrige snedkere, billedsnidere og malere, som 
slottet disponerede over — sikkert under stadig konference med kongen, der 
fulgte hele slottets indretning med den største interesse — og med slotsherren, 
der optrådte som kongens »konduktør«. Selv har Jesper snedker formentlig kun 
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Fig. 37. Kronborg slotskirke. Interiør mod prædikestolsopgang og marskalkstolens panel (p. 602).
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fungeret som inspicerende og koordinerende. Om han selv har fået stunder til 
at skære og save, må anses for tvivlsomt. — Den store forskel, der er mellem 
hans egen prædikestol fra 1567 i Helsingør S. Olai (jfr. p. 170) og den 15 år 
yngre Kronborgstol er ikke kun stilbestemt, men også mesterbestemt. Der er 
derfor intet grundlag for at knytte Kronborgstolen til Jespers hånd. Som slots- 
snedker (fra 1575) var det hans pligt at sørge for, at stolen blev færdig.

I stafferingen, der fornyedes 1843 på gammelt grundlag, er guldet stærkt 
dominerende: storfelternes dydeskikkelser, apostelreliefferne, hængestykkerne, 
alle fremtrædende partier af ornamenterne samt dele af alle lister er forgyldt. 
På underbaldakinen veksler felter med guldgrund og med grøn bundfarve. På 
guldgrunden er der med ret tynde, brune streger malet bladornamenter, og på 
samme måde er bunden punkteret med brunt; tilsvarende er ornamentikken i 
de grønne felter udført i guld. På ribberne er der blåt, hvidt og guld. Stafferin
gen af selve prædikestolens korpus er kun partiel, og oprindelig har egetræet 
stået blankt mellem de stafferede flader; nu skimtes træet her gennem et tyndt 
lag mørkbrun maling. Hjørnepilastrene har sort farve i kannelurerne, mens 
arkadernes pilastre er malet med hvide arabesker, der vel efterligner intarsia. 
En prøveafdækning har konstateret, at der under disse arabesker og på de til
svarende på opgangspanelet og indvendig i stolen ligger ældre, vistnok skablon- 
malede, gullige, hvis form og forløb restaureringen nøje har fulgt. Selve arkaden 
over dyderne har blåt i felternes beslagværk, mens de (fornyede) diamantbosser 
er grønne. Himmelen er stafferet som underbaldakinen.

Indskrifterne er alle med en fed fraktur af sen karakter på blå eller sort bund 
med guld, der i postamentfelterne er »skygget« med sort. Indskrifterne har 
følgende ordlyd, i stolens frise: »Des HERREN Wort ist warhaftig, vnd was er zu- 
saget, das Helt er gewiss, der 33 psalm.«. I postamentfelterne: »Das gesetz des 
HHERrn / ist on wandel, vnd erquickt die seele. XIX psalm. Das zeugniss des 
herrn ist gewiss vnd macht die al- / bern weise. Die befehl des herren / sind 
richtig, vnd erfrewen das hertz. Die gebot des HERren / sind lauter, vnd erluchten 
/ die augen. Die furcht des herrn / ist rein vnd bleibt ewig- / lich. psal. XIX.«. På 
himmelen: »Jes. am xlviii. Ich bin der Herr dein Gott / Der dich Leret was 
Nutzlich ist / vnd Leite dich auff dem / Wege den du gehest / M. D. LXXXIIII.«

Vedrørende stolens historie kan videre følgende oplyses: 1582, se p. 607. 1584 
fik Peter de Meyer 10 dl. for at staffere en »hemling« med guld over prædike
stolen96. 1587—88 fik Peter de Meyer og Claus Jansen betaling for maler- og 
ferniseringsarbejde i kirken, hvori også indgik prædikestolen97. 1635 skulle 
Caspar Keilhau »aftoe« prædikestolen24. Om stolen blev nedtaget i slutningen 
af 1700’rne, da kirken blev benyttet til krudtmagasin (p. 570), eller først noget 
senere, kan ikke afgøres med sikkerhed; Friis nøjes med at notere, at den var 
nedbrudt før 180 7 98. 1836 omtales den som meget beskadiget63.
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Stolestader og panelværk. Stolestaderne er sikkert fra 1582, samtidige med 
kirkens øvrige inventar, idet Mikkel maler dette år fik betaling for bl.a. over- 
strygning af staderne (jfr. p. 604). Men de dekorative enkeltheder på de rigt ud
skårne gavle er først blevet færdige 1586—88, udført af billedskærerne Henrik 
Kønneman og Albrit Gysse (andre steder kaldet Kies, Gise eller Giese, jfr. 
pulpitur p. 620), der 1587—88 fik 35½ daler og 1 ort for adskilligt arbejde at 
have gjort og udskåret på de »Poste« (gavlstykker) for stolene samt »paa thett 

Fig. 38—40. Kronborg slotskirke. Stolestadegavle (p. 609). L.L.1964
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Fig. 41—42. Kronborg slotskirke. Stolestadegavlenes topstykker. 41. Norges løve. 42. Hovedskjoldets 
delende kors i rigsvåbnet (p. 609 f.).

Paneel for vdj Kon. May. Staell (stol) her paa Kronneborigh«99. 1587—88 fik 
Peter de Meyer og Claus [Jansen] maler betaling for at fernisere og staffere 24 
stolerum og stolene udi kirken, og det fremgår, at malerarbejdet også havde 
stået på 158697. Foruden disse snedker- og malerudgifter i forbindelse med 
stolenes opstilling foreligger der følgende regnskabsnotits fra 1588100: Betalt 
Hans Ganssov billedsnider for et hoved og en arm og ben101, han har gjort på 
en stol her på Kronborg udi kirken, som var sønderbrudt, 2 mk. Det kan dog 
ikke nærmere bestemmes, hvad her hentydes til.

Stolestaderne fordeler sig nu med 13 gavle i syd, 12 i nord samt tre lange 
bænke med (nyt) udskåret forpanel under orgelpulpituret i vest; de er med nogle 
få undtagelser, opstillet efter Bindesbølls plan102 (fig. 6). Oprindelig må der til 
24 stolerum (jfr. ovenfor) have været 26 gavle. Det forreste stade i syd, lige 
neden for prædikestolen, finere udført end de andre103, har vel oprindelig været 
beregnet for de medlemmer af kongehuset, som ikke havde adgang til kongens og 
dronningens stole på nordpulpituret. Formentlig er det det stade, der 1618 
kaldes stolen, som de unge herrer står udi, når prædiken er104. Dette stade og det 
næstfølgende, der vel også har haft tilknytning til kongehuset, er de eneste, 
som har bevaret deres døre. I syd står, som nr. 13, en forskudt gavl uden top
stykke og mod nord, på kvindesiden, er der en ligeledes topløs (gammel) gavl 
anbragt forskudt (nr. 6).

Gulvarealets møblering har været afstemt smukt og harmonisk, dengang 
staderne endnu stod på deres oprindelige plads. Langs alle væggene løber panel
værk, på vest- og nordsiden nu i to etager, op til pulpiturloftet. Ved sin vand
rette opdeling i retkantede fyldinger eller i arkader mellem postament og 
gesims indgår panelet i intim forbindelse med stolepaneler og ryglæn, der har 
samme vandrette opdeling og de samme skillende pilastre, mens de forsvundne 

E. M.1966 E. M. 1966
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Fig. 43—44. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle. 43. Holstens nældeblad. 44. Vendens 

kronede oksehoved i profil (p. 609 f.).

døre formodentlig har haft kvaderarkader svarende til vægpanelets, over et smal
felt. Selv om gulvpanelet ikke er udstyret med egentligt frisefelt, gør det brede, 
glatte rammestykke foroven det ud for denne detalje. Det har dog været stole
gavlene, der fuldendte harmonien og samtidig med deres variationer, som 
næsten må have udtømt en helt ornamentbog, skabte liv i rummet. Også de 
har den klassiske opbygning med et hovedlegeme, her en påsat pilaster, mellem 
postament og gesims, alle dele rigt udskåret og med smalle altid varierende 
»vinger« — og det hele kronet af et fornemt kartouchetopstykke.

Stolegavlene består af een eller af to svære, lodret sammensatte planker, 
hvorpå de udvendige pilastre med deres ornamenter er fæstet (fig. 38). At 
mange af plankerne er helt eller delvis oprindelige, fremgår af, at de foroven på 
indersiden har bevaret spor efter fjernede, symmetriske fladsnitsornamenter, 
og et enkelt sted er der rester af et indsnittet skjold; desuden er der flere lap
ninger og øgninger. Ingen af plankerne bærer spor efter dørhængsler. Kun et par 
af gavlplankernes fremspringende hoveder og masker er nu skåret i eet med 
pilastrene, men ellers er ansigterne pålimede og mer eller mindre opskåret eller 
fornyede, hovedsagelig sikkert ved restaureringen 1843 (et enkelt hoved er for
nyet for få år tilbage).

Også topstykkerne er mærkeligt nok skåret i to ulige store plankestumper, 
hvis sammenføjningslinje kun sjældent falder sammen med gavlplankernes. 
Topstykkerne dannes fortil af en kartouche med figurfelt, mens bagsiden er 
halvcirkulær og udfyldt med eet stort englehoved (fig. 47-48). Nr. 12 i nord, der 
er fornyet, savner det halvcirkulære bagfelt, og på nr. 11 i samme række ad
skiller både halvcirkeltopstykket og englehovedet sig fra de øvrige, så her er 
sikkert også tale om en fuldstændig fornyelse, hvor kartouchetopstykket kan 
være kopieret efter sydrækkens gavl nr. 10.
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E. M. 1966 E.M. 1966
Fig. 45—46. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle. 45. Mandshoved i profil (p. 609 f). 

46. Bagsiden af marskalkstolens østligste topstykke (p. 615).

Disse opskæringer og fornyelser, som ofte kan være vanskelige at konstatere, 
må ses i sammenhæng med den tilfældige orden, der præger anbringelsen af top
stykkerne, hvis hovedpart som nævnt indeholder bestanddelene af kongens og 
dronningens våbner; snart må man søge kongens insignier i nordrækken, snart 
i sydrækken, og det samme gælder dronningens; som følge heraf må det også 
henstå som tvivlsomt, hvorvidt de oprindelige topstykker altid har fundet plads 
på deres egne oprindelige gavlplanker, dengang man samlede det hele fra den 
bunke, hvor de havde ligget hulter til bulter, »som om det var en brændestabel 
til at fyre med« (jfr. note 42). Ved denne samling (1843) kom restaureringskniv, 
høvl og sandpapir i flittig brug; det siger sig selv, at der må have været nok at 
restaurere på stadernes fremspringende partier, der havde været nærmest til at 
lide overlast, både i den tid, da rummet ikke benyttedes som kirke og siden da 
staderne blev revet op med rode og stillet eller smidt til side. Restaureringen er 
foregået efter de principper, der er omtalt p. 579 f., nye ansigter kom til, hvor de 
gamle var for medtagne; hvor der kun var gået fliser af, nøjedes man med at 
glatte og udhule. Tydeligst fremgår denne op- og indskæring af et hoved på 
toppen af gavl nr. 12 i sydrækken, hvor restaurators kniv har udhulet ansigts- 
og især øjenpartiet for at skabe et »nyt« ansigt. Formentlig har man i mange til
fælde skåret ansigterne op af æstetiske grunde - for at bringe dem i overens
stemmelse med tidens idealer. Dette mål er stort set nået.

De enkelte våben-detaljer er taget fra kongens og dronningens våbner i den 
form, disse har på altertavlen. Rigsvåbnet indeholder i hoved-, midt- og 
hjerteskjold 11 motiver samt hovedskjoldets delende kors, der også er benyttet 
i et topstykke, mens dronningens våben kun har fem motiver, i alt 17 til de 24 
stole (d.v.s. 26 gavle), der nævnes i de ældre regnskaber. De resterende top
stykker er blevet udfyldt med masker eller lignende. Det kan nu ikke afgøres, 
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Fig. 47—48. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle, bagsiden (p. 609 f).

om de to østligste gavle på sydsiden, »marskalkstolens«, indgik her i denne 
motivrække; thi den østligste gavls topstykke har som motiv en profet eller 
apostel(?), mens det næste topstykke indeholder et Gudslam, der formelt kunne 
være Gotlands mærke; men det må sikkert opfattes som en »bibelsk« pendant til 
den første gavls motiv. I øvrigt er rigsvåbnet i sin helhed afbildet på »mar
skalkstolens« dør. Om motivernes oprindelige ordning kan kun gisnes, men det 
er vel naturligt at tænke sig, at kongevåbnets motiver var forbeholdt syd
rækkens stole (mandssiden), mens dronningens sattes på nordsiden. Nu er 
ordenen følgende, idet det bemærkes, at alle motiver fra rigsvåbnets hoved- 
skjold er forsynet med krone:

Fra rigsvåbnet: Hovedskjoldet:
1) Hovedskjoldets delende kors................................................................... nordrækken nr. 10 fra øst
2) Danmarks tre løver (og ni hjerter).........................................................  sydrækken - 4 - -
3) Norges løve................................................................................................  - - 3- -
4) De tre unionskroner.................................................................................  - - 8- -
5) De Gothers løve (over ni hjerter)............................................................ nordrækken -    1 - -
6) De Venders lindorm (drage)...................................................................  sydrækken -  10 - -

Midtskjoldet:
7) Slesvigs to løver......................................................................................... sydrækken - 7 -
8) Holstens nældeblad..................................................................................  nordrækken - 9 -
9) Stormarns svane (med halskrone).......................................................... - - 3- -

10) Ditmarskens rytter...................................................................................  mangler nu
Hjerteskjoldet:

11) Oldenborgs bjælker.................................................................................. mangler nu
12) Delmenhorsts kors.................................................................................... sydrækken - 9 - -

E.M. 1966 E. M.1966
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Fra det mecklenborgske våben:

1) Mecklenborgs kronede tyrehoved, forfra..............................................  sydrækken — 5 - -
2) Rostocks grif..............................................................................................  nordrækken — 2 - -
3) Schwerins arm med ring.......................................................................... sydrækken —    6 - -
4) Vendens kronede oksehoved i profil....................................................... nordrækken — 5 - -
5) Hjerteskjoldet (Stargard)........................................................................  — — 4- -

Andre motiver:
1) Mandshoved i profil.................................................................................. nordrækken — 7 - -
2) Fantasimaske.............................................................................................  — — 8- -
3) - ........................................................................................ .............  — —  11- -
4) Løvemaske.................................................................................................  — —   12- -
5) Kvindemaske.............................................................................................  sydrækken — 11- -
6) Tom oval....................................................................................................  — — 12- -

Ligesom gavlplankernes pilastre er alle topstykkerne forskellige både i 
kartouchernes udformning og i side- og topfigurer; oftest er sidefigurerne to 
nøgne drenge i hel- eller halvfigur, stående eller siddende i forskellige stillinger. 
Et enkelt topstykke viser to langkjortlede damer med palmegren(?), et andet 
har Petrus med nøglen som pendant til en anden apostel med bog, nogle smyk
ker sig med engle, andre med fugle. Visse topstykker har ikke sidefigurer, men 
en skikkelse foroven, der kan være en nøgen, hvilende dreng eller en syngende 
dreng med bog. De fleste af disse småfigurer er så hårdt opskåret at deres stilpræg 
er forsvundet, (et par meget naturalistiske ørne er sikkert helt nye).

Stoleværkets rygpaneler er delvis gamle, adskillige med lapper og øgninger, men 
største parten er formentlig fra 1843; man har brugt det, der var anvendeligt, og 
fornyet resten. Bortset fra rygpanelet i »marskalkstolen« og den tilhørende 
bagved er de øvrige paneler ens udformet. På østsiden fagdeles de af syv kanne- 
lerede lisener med cirkelhul over hver kannelure, og midt i de således afdelte seks 
felter er der et »spejl«, der med sine karnisprofilerede kanter springer ligeså 
meget frem som lisenerne. Vest- eller bagsiden har tilsvarende seks arkade
felter, hvor bueslaget og de omløbende pilastre er udformet med fyldinger, og i 
sviklerne er der tomme »perspektivhuller«. Buefagene flankeres af syv kannele- 
rede pilastre. Nedadtil er der et hængestykke udsavet med vekslende liljer og 
tunger, midtpå og til siderne støttet af et fladt, ligeledes udsavet ben med balus- 
terform. I alt fald eet af disse hængestykker synes oprindeligt.

Sydrækkens (ydre) østpanel tilhører »marskalkstolen« og beskrives under 
denne; mod vest i denne række er der intet panel, og det lange panel foran 
bænkerækkerne under orgelpulpituret er nyt (fra 1843) ligesom bænkene. Nord
rækken har derimod panel både for øst- og vestenden. Østpanelet består af 
fem fag afdelt af svære, kannelerede halspilastre på høje postamenter og med 
fremspringende bryst, hvis tre sider bærer en stor ædelstensbosse.
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Arkaderne er dekoreret med vekslende ædelstensbosser og beslagværksfelter 
og en ligeledes beslagværksprydet »slutsten«; i sviklerne er der fladsnittede 
ornamenter. Frisen er gennemløbende. Det korte indgangspanel i vest har kun 
tre arkadefag, hvoraf det ene er omdannet til dør ind til kirketjenerens stol. 
Arkaderne svarer til østpanelets, men halspilastrene er dekoreret med fladsnit 
under et stort, udsavet ornament ved brystbossens underside, (det er den pilas
ter, der er efterlignet på det nye panel under orgelpulpituret).

Stafferingen på stolegavlenes udvendige sider svarer på det nærmeste til 
»marskalkstolens« (se denne). Indvendig står de alle i træets farve, der dog nu er 
noget sløret af et mørknet fernislag. Gavlene har sikkert kun haft farve på de 
fladsnitsornamenter, der var under topstykkerne, mens rygpanelerne på alle 
spejle og i alle arkader har en sort, skabloneret arabeskagtig dekoration; med 
et par enkelte undtagelser er det de samme to skabloner, der idelig gentages i 
henholdsvis spejl og arkade. Østpanelet i nordrækken har hvidmalede skablon- 
arabesker i arkaderne, mens bosserne er afvekslende røde og grønne, beslag
værket forgyldt på blå bund, sviklernes dog på sort bund. Pilastrene har sort- 
malet hals, røde og grønne bosser, gyldne kannelurer med hvide kanter. Også
i postament og frise er der hvide (ens) skablonmønstre. Samme farvevalg går 
igen på indgangspanelet.

»Marskalkstolem (fig. 46, 51-53) — for at beholde denne sene betegnelse — er 
(jfr. p. 608) den forreste stol i sydrækken, umiddelbart neden for prædikestolen; 
sammen med den sikkert tilhørende stol bagved har den bevaret sin dør; dens 
gavle er en smule fornemmere end de andre, men mærkeligt nok ikke højere 
(oprindeligt?), og forpanelet er rigt udskåret, ligesom den også har indvendige 

E.M. 1966 E.M.1966
Fig. 49—50. Kronborg slotskirke. Fremspringende hoveder på stolegavlenes pilastre (p. 609).
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skæringer; det er det eneste møbel i kirken, der nu har »rigtig«intarsia. — For
panelet består af fem fag med arkader adskilt af hermer med joniske kapitæler, 
postamentfelter og gennemløbende frise. Arkaderne, med profilkapitæler og 
ædelstensbosser vekslende med fladsnittet beslagværk og med maskeprydet 
»slutsten« i buernes issepunkter, fyldes næsten helt af store, varieret skårne 
kartoucher, der danner ramme om fem dyderelieffer; i kunstnerisk henseende 
måler de sig ikke med prædikestolens dyder og heller ikke med »marskalksto- 

Fig. 51. Kronborg slotskirke. Hermer på marskalkstolens to gavle (p. 614).
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Fig. 52. Kronborg slotskirke. Marskalkstolen (p. 613).

lens« gavl-hermer, hvorimod de står visse af småligurerne på de små pulpitur
søjler nær. De forestiller ifølge de underskrevne navne: »Spes« (»håb«) med anker 
og fugl, »Fides« (»tro«) med kors og bog, »Caritas« (»kærlighed«) med barn på 
arm og ved fod, »Iusticia« (»retfærdighed«) med sværd og vægt, samt »Pacien- 
cia« (»tålmodighed«) med lam. Hermerne er nøgne, vekslende mandlige og kvin
delige, med klæde eller halssmykke (fig. 53).

L. L.1964



616 HELSINGØR 56
De to gavle er opbygget som kirkens øvrige, og som nævnt, af samme højde, 

men pilastrene har her en mandlig og en kvindelig herme (fig. 51), der i ud
førelse kappes med Ganssogs prædikestolsdyder. Begge har nøgne kroppe, men 
et hovedklæde falder ned bag ryggen og lægger sig på skaftets overkant, og en 
pude på hovedet mildner trykket fra det joniske kapitæl. Det er den »skønne« 
hermetype, der noget varieret genfindes på Christian IV.s kongestol i Roskilde 
domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1724), på Syv kirkes alterbordspanel (smst. p. 
1144), på den fine prædikestol i Herfølge (DK. Præstø p. 281), på Tikøbs præ
dikestol (Lynge-Kronborg hrd.) og andre udmærkede arbejder. Topstykkerne, 
der er ubehageligt opskåret 1843, holder ikke kvalitativt mål med disse hermer; 
det østligste viser en siddende, skægget mand med bog (profet, apostel?) ind
fattet i en oval ramme, det andet et klumpet Gudslam (jfr. p. 611) i kartouche. 
Dette sidste har, som de øvrige gavle, på bagsiden af kartouchen et halvrundt 
gavlfelt med et stort, næsten fornyet englehoved, mens det østligste smykkes 
med en laurbærkrans omkring et englehoved (fig. 46). Dørens arkade omslutter 
rigsvåbnet i samme form som på altertavlen, med nye eller opskårne engle- 
hoveder i svikler og på bue. En tilsvarende, tom arkade findes på nabodøren.

Indvendig er stolen rigere udstyret end de andre stole og har et højere ryg
panel. Forpanelets arkader har her »slutsten« med små hoveder eller masker, og 
de skillende elementer er halspilastre, hvis skafter dog ikke er »indlagt« med 
lysere træ som rygpanelets; men det er troligt, at de har været det. Sandsynlig
vis har hele partiet over det tynde bueslag også været belagt med en finérplade. 
Rygpanelet er af samme højde som vægpanelet, med gennembrudt frise for
oven under æggestav-tandsnitgesims; når de kongelige personer sad ned, var 
de skjult for bagved siddende. Også på dette panel har arkadernes »slutsten« 
hoveder eller masker, og halspilastrene, der har en yderst diminutiv ægge- 
stavkapitæl, har indlagte skafter med lyst træ, hvori atter er indlagt symme
triske intarsia-ornamenter i mørkt træ. Derimod er »indlægningen« på brystet 
nu kun malet. Rygpanelet har på bagsiden arkader over kvadratiske fyldinger 
med »spejl«. De enkelte arkadefag skilles og flankeres af kannelerede pilastre 
med beslagværksprydbælte, og i arkaderne veksler på bueslaget bosser med 
beslagværksfelter (slutsten med hoved), mens de på pilastrene veksler med 
kannelerede felter. De kvadratiske fyldinger skilles af korte, svære kannelerede 
halspilastre, hvis kapitæler støder op til det øvre fags pilasterbaser.

Stafferingen såvel af »marskalkstolen« som af det øvrige stoleværk, har op
rindelig kun været partiel, men nu — det gælder især marskalkstolen — er der 
ikke meget bart træ synligt; guld dominerer, og marskalkstolens farver går igen 
på de andre stader. Forpanelet har sort bund bag figurerne, vekslende blå og 
hvide kartoucher, mens arkaderne veksler med blå og hvide felter, hvori der er 
forgyldt beslagværk, røde og grønne bosser. Dyderne er skiftevis klædt i rødt 
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Fig. 53. Kronborg slotskirke. Marskalkstolens forpanel (p. 613).

og grønt, tålmod f. eks. i rød dragt med grønt slag, skriftkartoucherne hvide 
vekslende med røde, hermeskafterne forgyldt med sorte ornamenter samt lidt 
rødt og grønt. I postamentfelter og -fremspring er der gyldne skablonornamenter 
på brun (oprindelig bar) bund, mens frisen har tilsvarende ornamenter på sort. 
Indvendig går de samme farver igen, men her har de glatte felter malede in- 
tarsiaefterligninger med skablonranker og vekslende træfarver — alt opmalet 
ved restaureringen o. 1843.

Den oprindelige, partielle staffering skyldtes, som nævnt, Peter de Meyer og 
Claus maler. 1635 renoverede Caspar Keilhau alle stolene neden i kirken med 
lim og fernis, og guld, hvor behov gjordes (14 rdl.). Det fremgår, at Keilhau 
måtte anskaffe en svamp og seks »Kradh bøster« til stolene at rengøre24.

Vægpanelerne strækker sig for gulvpanelets vedkommende over alle rummets 
fire vægge, og under vest-og nordpulpiturerne er der i nyere tid indskudt et panel 
mellem fodpanelet og pulpituret. Det omløbende gulvpanel består af portal
felter over postamentfyldinger, flankeret af kannelerede halspilastre med bryst
bosser fremad og til siderne, altså svarende til nordre stolerækkes østpanel. 
Pilastrenes rygbrædt har flade, udsavede vinger med rovfuglehoved foroven og 
harmonerer derved med stolegavlenes pilastre. Portalen eller arkaden er bosse- 
ret med vekslende lodrette og vandrette diamantbosser på pilastrene og i bue
slagets bosser, der følger buen, afbrudt af to oventil spidse bosser, der bryder 
buen, samt en karnissvunget »slutsten« med perlestav. I sviklerne er der ind

L. L.1964
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skåret murstensskifter. På nordvæggen (arkade nr. 7 og 8 fra øst) findes de to 
eneste varianter, hvor bosserne både i bueslag og på pilastre veksler med flad- 
snitsfelter (jfr. »marskalkstolens« rygpanel, bagside). Mange fornyelser. Over
panelet har kun fyldinger, hvorover frise. Såvel i denne som i gulvpanelets frise 
løber lange indskrifter, der består af forskellige bibelsprog, især fra Jesu Sirachs 
bog, som Frederik II. selv havde samlet og ladet trykke, og som Christian VIII. 
ifølge slotspræst Fischer 1841 approberede som anvendelige til inskriptioner i 
kirken42 (jfr. også indskrifterne ud- og indvendig på pulpituret). Hvorledes 
disse udtalelser af slotspræsten end skal forstås, er det givet, at friserne har inde
holdt indskrifter før de nuværende, der er opmalet med 1800’rnes fede fraktur, 
og at disse snarest med deres typiske »afskriverfejl« (ældre og moderne ortografi, 
udeladelser og et enkelt sted rent kludder) giver indtryk af at være rekonstruk- 
tionsforsøg af ældre mer eller mindre udslidte indskrifter.

På det nederste panel, begyndende til venstre på østvæggen (ved trappen): 
»Sehet an die Exempel der Alten, vnd mercket sie, Wer ist jemals zu schanden 
worden — ingen indskrift bag alteret — der auff jn (d.v.s. ihn) gehoffet hat. 
Wer ist jemals verlassen, der in der Furcht Gottes blieben ist. (Sydvæg): Oder 
wer ist jemals von jm verschmehet, der jn angeruffen hat; Denn der Herr ist 
gnedig vnd barmherzig, vnd vergibt Sünde, vnd hilfft in der Not. Iesus Sirach 
Cap. 2, v. 10—13105. Meine Kindlein, solches schrei — »marskalkstolens« ryglæn 
— be ich euch, das ihr nicht sündiget, Vnd ob jemand sündiget so haben wir 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Iesum Christ, der gerecht ist, Vnd derselbige 
ist die Versöhnung für vnsere Sünde nicht allein aber für die unsere, sondern 
auch für der gantzen Welt. Vnd an dem mercken wir, dass wir ihn kennen, so wir 
seine Gebot halten. Iohan(n) is [1. brev] 2. Cap. (Vestvæg): Die augen des Herrn 
sehen auff die so jn lieb haben. Er ist ein gewaltiger Schutz, eine grosse Stercke. 
Ein schirm wider die hitze, Eine hutte wider den heissen Mittag, Eine Hut 
wider das straucheln, Eine hülffe wider den fall, der das Hertz erfrewet, vnd 
(Nordvæg): das Angesicht frölich macht vnd gibt gesundheit, Leben vnd Segen. 
Sirach 34 Capt. (I dørrummet): Höre gern Gottes Wort, vnd mercke die guten 
Spruche der Weisheit. Sirach 6 Capittel 35 v. (Videre på nordvæggen): Viele so 
vnter der erden schlaffen ligen werden auffwachen Etliche zum ewigen leben, 
etliche zu ewiger schmach vnde schande. Die lerer aber werden leuchten, wie 
des Himels glantz, vnd die, so viel zur Gerechticheit weisen, wie die Sterne 
imer vnde ewiglich Danielis, 12 Capt. Betrachtet im [her et vanskeligt læseligt 
ord (Gleich?) med gammel, prøveafdækket skrift] Gottes Gebot vnd gedencke 
stets an sein Wort der wird dein Hertz volkomen machen, Sirach 6 Ct.«106.

På frisen over det (nye) øvre panel, vest- og nordvæg, begyndende på vest
væggen (skriften er her lidt spinklere end i gulvpanelet): »Zureisset eure Hertzen 
und nicht eure kleider, und bekehret euch zu dem Herrn eurem Gott denn er ist 
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Fig. 54—57. Kronborg slotskirke. Figurer i søjlernes prydbælter på nordpulpituret. 54. Lucretia. 

55. Retfærd. 56. Judith. 57. Caliope? (p. 620 f.).

gnedig barmherzig gedultig vnd von grosser gvte vnd rewet in bald der straffe, 
ioel, am, 2. Gap. Ynd zwar Gott hatt die zeit der vnwissenheyt vbersehen, Nnh 
aber gebeüt er allen (nordvæg) menschen an allen enden bvsse zvthun. Darumb 
dassz er einen tag gesetzt hat auff welchen er richten wil den Kreisz, des erdboden, 
mit gerechtigkeit, durch einen Man, In welchen ers beschlossen hat vnd leder
man furhelt den glauben, nach dem er in hat von den todten aufferwecket. acto. 
am. 17. So spricht der Herr, Wen ich zum Gottlosen spreche, er sol sterben Vnd 
er bekehret sich von seiner sünde vnd thut was recht vnd gut ist also das der 
Gottlose das pfand wider gibt vnd bezahlet was er geraubt hat vnd nach dem 
wort dess lebenss wandelt, dass er kein bosess thut So sol er leben, vnd nicht 
sterben Vnd alle seiner Sunden die er gethan hat sollen nicht gedacht werden107. 
Den er thut nuh wass recht vnd gut ist. Ezech. 33 C.«

Dørfløje. 1) Rester af kirkens oprindelige fløje i indgangsdøren fra o. 1582, 
er bevaret. I de to fløjes ydre beklædning, der for største delen stammer 
fra restaureringen 1843, er i alt fald de to hermer, den midterste og den vestre, 
gamle, mens den østre ser ud til at være en efterligning. Det renæssanceagtige 
topstykke (af syv lodrette planker), med bedende og musicerende engle, er for
nyet med tydelig inspiration af Kønnemann-Giese; da også de to gamle her
mer står de to billedskæreres øvrige arbejder i kirken nær, tør man formentlig 
antage, at det er dem, der har skåret dørenes prydværk, og at topstykket må
ske er en ret tro kopi efter det oprindelige. Af den indvendige beklædning, de 
egentlige dørfløje, synes hele den østre gammel, med to fyldinger, et højt rekt
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angel over et bredt, begge med fremspringende, kantprofileret spejl. Om ægge- 
stavlisten, der i en kurvehanksbue følger topstykkets form, og gesimsen her
under, er gammel eller ny, kan ikke afgøres uden afdækning. Bukkehornshængs- 
lerne og den store, firkantede jernlås er fornyelser. Materialet er eg både i de 
gamle og de nye dele.

10. maj 1587 blev der givet ordre til, at kirkedørene skulle »udstafferes« med 
maling71, og samme eller næste år fik Peter de Meyer og Claus maler betaling 
for staffering og forgyldning5. Nu står fløjene udvendig i træets farve, mens de 
indvendig har de fra stolestaderne kendte sorte skablonmønstre. Topstykket 
har røde skablonblomster på guldgrund.

2—3) Til de to spindeltrapper i rummets nordøst- og vesthjørne er der to ens 
døre med arkade foroven og kvadratfylding med omløbende, kanneleret liste 
forneden; den østligste er gammel, med stor, sekundær baroklås og nyere bukke- 
hornshængsler, den vestligste en efterligning efter denne.

†Dørfløj. 1635 skulle Caspar Keilhau renovere den dør for muren ved præ
dikestolen, antagelig døren for trappen op til »piberstolen«24 (jfr. p. 624).

Pulpiturer. 1577 leverede stenhugger Gert Fadder trappetrin til den lille 
vindeltrappe i kirken, som gik op til orgelet (jfr. p. 563), og 1578 leverede samme 
trappesten til en vindeltrappe, som skulle opsættes i kirken, »som Dronningen 
opgaaer i Kirken og siden fremdeles til det Galleri der foroven« (jfr. p. 564). — 
1586 betalte tolderen efter Gert Rantzaus fortegnelse penge til billedsniderne 
Henrik Kønnemann og Albrit Giese (jfr. stolestader p. 607) for 26 runde piller 
med deres forsiring oven og neden, de havde udskåret i kirken på Kronborg à
2 dl., endvidere leverede de 12 oksehoveder og 6 »Schortoess« (d. e. kartoucher), 
de på deres egen omkostning havde udskåret i 21 paneler i kirken, for i alt 59 dl. 
Som ledende slotssnedker har Jesper Matthiessen kvitteret1073.1587 malede Peter 
de Meyer og Claus maler galleriet og dækket derunder samt dronningens gang 
på pulpituret og stolene sammesteds97.

De to bevarede pulpiturer — om †»piberpulpitur« se p. 624 — strækker sig 
langs kirkens nord- og vestvægge. Der er 21 fag i nord, 6+6+6+3 mellem de 
fire hvælvingssøjler, og fem i vest med 2 og 3 på hver side af et sekundært, 
gennembrudt felt under orgelet, med ialt 34 små søjler. Bortset fra det gennem
brudte fag under orgelet løber pulpiturerne ensartet igennem, også under 
kongestolen. Hvert fag flankeres af Kønnemanns og Gieses korintiske søjler, i 
hvis kartoucheprydbælter der er skåret forskellige småfigurer, der tilsammen 
giver et helt program. Hvert felt optages af en portal med flade bosser på 
pilastre og bueslag, med postament, gesims og spinkle ornamentvinger. Forne
den deles pulpiturerne i felter af postamentfremspringene, der afsluttes med 
en hængeblomst, mens den smalle frise er gennemløbende under kronlistens 
æggestav.
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L.L.1965
Fig. 58—61. Kronborg slotskirke. Figurer i søjlernes prydbælter på nord- og vestpulpituret. 58. Astro

logia. 59. Salomon?. 60. Profet. 61. Kriger (p. 621).

Figurerne i søjlernes prydbælter viser, nordpulpituret, fra øst: 1) (fig. 56) 
Judith med Holofernes’ hoved, 2) (fig. 57) Caliope?3) Kvinde med nøgen overkrop, 
i kontrapostisk stilling, afbrudte attributter (Dialectica?) 4) langkjortlet kvinde 
med bue og pil (Artemis?), 5) (fig. 54) Lucretia, 6) Eva, højre hånd med æblet 
afbrudt, 7) Adam (hovedet, hele højre, uformelige arm og venstre arm fornyet), 
8) gevandtklædt kvinde (nøgent venstre ben) med bog108, 9) klarinetblæsende, 
gevandtklædt kvinde (?), 10) kvinde med fugl og anker (Håbet), 11) gevandt
klædt kvinde med harpe (Musica?), 12) gevandtklædt kvinde med nøgen over
krop, trædende på stregdelt kugle og med passer og måleinstrument i hænderne 
(Geometria eller Astronomia), 13) gevandtklædt kvinde med tavle og †griffel 
(Arithmetica), 14) kvinde i kortærmet gevandt med afbrudt nøgle(?) og bog 
(Grammatica), 15) kvinde i kortærmet dragt skænkende vand i en vinskål 
(Mådehold), 16) gevandtklædt kvinde med søjleskaft i højre og -kapitæl i venstre 
hånd (Styrke), 17) (fig. 58) gevandtklædt kvinde med genstand, der ligner et 
håndspejl, men snarest oprindelig er et solbillede (Astrologia) — næppe Klog
skaben, da slangen mangler —, 18) gevandtklædt kvinde op ad hvem et lam 
springer (Tålmodighed), 19) (fig. 55) Retfærdighed, højre hånd med sværdet 
afbrudt, 20) kvinde i kortærmet dragt med barn på venstre arm og hjerte(?) i 
højre hånd (Kærlighed), 21) kvinde i kortærmet dragt, med hænderne sammen
lagt i bøn (Tro eller Fromhed), 22) gevandtklædt konge med krone på hovedet, 
bog og harpe i hænderne (David), 23) gevandtklædt mand med blød tophue,
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bog i højre og hævet venstre hånd (profet), 24) kortkjortlet, gevandtklædt, bar
hovedet mand med bog eller flad bakke i hænderne (profet?), 25) gevandtklædt, 
barhovedet mand med bog i venstre og lang, tynd pind i højre hånd (profet).

Vestpulpituret, fra nord: 26) Kriger — alle krigerne er i de »romerske« fantasi
dragter, der var gængse blandt renæssancens malere og billedskærere — med 
stor hjelm, sværd og standard (gammeltestamentlig feltherre), 27) kriger med 
hellebard (som nr. 26), 28) (fig. 61) kriger med sværd (som nr. 26), 29) (fig. 59) 
konge med scepter (Salomon?), 30) ung mand med slangestav og bevingede sko 
(Merkur), 31) kortkjortlet, barhovedet mand med defekt attribut i højre hånd 
(som nr. 26?), 31) nøgen kvinde med smalt klæde om underlivet, nedhæng
ende højre arm, den venstre, opadrakte hånd afslået(Fortuna?), 32) (fig. 60)lang- 
kjortlet mand med blød tophue og bog i hænderne (profet), 33) kvinde i om- 
snoet gevandt med bar højre arm nedad mod venstre, ved hendes fødder en 
åben bog (Rhetorica?).

Løber man dette tilsyneladende tilfældige og ejendommeligt anbragte person
galleri igennem, vil det vise sig, at det indeholder et smukt afrundet »program« 
(jfr. Frederiksborg slotskirke). I regentens kirke bevæger man sig fra vore synde
fulde urforældre, Adam og Eva, over de tugtende og formanende, gammeltesta
mentlige profeter — der er fire, så det må være »de store«, Esajas, Jeremias, 
Ezekiel og Daniel — sammen med samme bogs tapre og vise konger — da den 
ene er David, må den anden være Salomon (jfr. portalens figurer p. 578) — 
dydens og tapperhedens romerske og gammeltestamentlige kvinder, Lucretia, 
der dræbte sig selv af skam over at være blevet voldtaget, hvorved hun gav an
ledning til, at det forhadte kongedømme blev styrtet, og Judith, der slagtede 
Holofernes. Herfra kommer vi til dyderne og repræsentanterne for de frie 
kunster, måske også et par muser(?). I denne forsamling optræder så Hermes 
som gud for den driftige handel og Artemis, der vel må betragtes som jagtens 
gudinde samt endelig — om tolkningen er rigtig — Fortuna, den gode lykke.

Til nordpulpituret og herfra til orgelpulpituret i vest er der adgang ad de 
p. 576 nævnte spindeltrapper i øst og vest samt fra østfløjen (nu Søfartsmuseet) 
ad en bred åbning med en moderne jerndør umiddelbart over spindeltrappen her. 
Desuden er der brudt en lille, smal åbning i pulpiturets vestende gennem muren 
ind til sydfløjens herværende sal (nu også optaget af Søfartsmuseet). Bryst- 
værnspanelet har her profilindrammede fyldinger med kantprofileret »spejl«, 
hvis nederste 3—4 cm dækkes af fvrretræsgulvet, der ligger i højde med baserne 
på forsidens arkader.

Under pulpiturerne er der et pragtfuldt kassetteloft med et ophøjet fladsnit- 
smykket felt om en midtbosse og varierende ornamenter på kanterne anbragt i 
et dybt, ligeledes kvadratisk felt. I rammeværkets skæringer er der rosetter og 
mellem dem pålimet fladsnit om en langstrakt bosse.
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Mens den udvendige, partielle staffering er polykrom som på kirkens øvrige 
(ydre) træværk, er indersidens fyldinger malet med hvide, røde og sorte skablon-

Fig. 62. Kronborg slotskirke. Kongestolen (p. 624). L. L.1964
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mønstre, i frisefyldingerne uden om spejlet og i det mellemfaldende rammeværk 
er der derimod sorte skabloner — alt på træets bund. Kassetteloftets farver er 
rødt, blåt, hvidt og guld samt træets toner.

Også pulpiturfriserne bærer lange, helt opmalede indskrifter med gylden 
fraktur, både ud- og indvendig, vestpulpituret kun udvendig; da dette sidste 
pulpiturs indskrifter ikke indholdsmæssigt skiller sig fra kirkens øvrige ind
skrifter og ikke tager særligt hensyn til det herpå stående orgel, citeres dets 
indskrifter her i sammenhæng med nordpulpiturets. Vestpulpituret: »Lobet den 
Herrn in seinem Heiligthumb. Psalm. 150« — »Wer des Herrn namen anruffen 
wird. Der sol errettet werden. ioel 2. Alles was ihr thvt mit worten und wercken 
das thut alles im namen Ihesv col. 3.« — Nordpulpitur: »Befile dem Herrn deine 
werck, so werden deine anschlage fort gehen, proverbiorum. am 16. Capitel.« — 
»Furchte dich nicht Liebes Land, sondern sey frolich und getrost, Denn der 
Herr kan auch grossz ding tun. Ioel. am 2 Capittel. Ich habe den Herrn alzeit 
für augen, denn er ist mir zur rechten, darumb werde ich wol bleiben. Darumb 
freuet sich mein Hertz, und meine Ehre ist frölich. Auch mein fleisch wird sicher 
liegen. Denn du wirst meine seele nicht in der hölle lassen. Er kennet meinen 
Namen darumb will ich ihn schutzen. Er ruffet mich an, so will ich ihn erhören. 
Ich bin bei ihm in der not ich wil in heraus reissen vnd zu ehren machen. Ich 
wil in settigen mit langem leben, vnd wil im zeigen mein heil.« [Salme 16]. Nord
pulpitur indvendig, partiet i kongestolen medregnet: »Also muste Christus 
leiden, vnd aufferstehen von den todten am dritten tage vnd predigen lassen 
in seinem Namen, busse vnd vergebung der Sünden Luc. 24. (inde i konge
stolen:) Wilt du Gott dienen, so lasz dirss ernst sein, auff dass du Gott (her 
skillevæg i kongestol dækkende: nich)t versuchest, Gedenck an den Zorn, der 
am ende kom(m)en wird, vnd an die rache, wenn du davon must. Sirach 18. 
Capt. (kongestolen slut) Wenn ein vernunftiger eine gute Lehre horet, so lobet 
er sie, und breitet sie ausz, Horet sie aber ein mutwilliger, so misfelt sie im, vnd 
wirfft sie hinder sich. Sirach am 21 Capt. Neige deine ohren, vnd Hore die wort 
der weisen, und nim zu Hertzen meine lehre. prouerb. 22.«

†Pulpitur. »Piberstolen« omtales i regnskaberne kun 163524, da Caspar 
Keilhau fik besked om at reparere en pille under den med fernis og oliefarve. 
Det må være det pulpitur, der ses på Bindesbølls tegning (fig. 7); i dette til
fælde har man altså ikke fulgt hans opstillingsplan, men har fjernet det.

Kongestolen, Christian IV.s og Frederik II.s (†) stol er indrettet i nordpulpi
turets midterste fag. Som foran nævnt løber det egentlige pulpiturpanel uændret 
igennem på hele nordsiden, og kongestolens fag har ikke rigere udstyr her end 
de andre. Markeringen af Majestætens stol viser sig først i panelets overbygning, 
et mellemstykke med tre rundbuede åbninger samt et rigt skåret topstykke, der 
fylder hele hvælvingsbuen og i midten har Christian IV.s rigsvåben og titler. 
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At Frederik II. har ladet indrette en »kongestol« på pulpituret, fremgår af de 
ovenfor p. 620 citerede regnskaber fra 1578 vedrørende dronningens trappe. 

40

Fig. 63. Kronborg slotskirke. Kongestolen, detalje af mellemstykket (p. 626).
L. L.1966
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Når det derfor 1585 hedder, at Anders snedker for 44 dl. har panelet kongelig 
Majestæts stol her på Kronborg med noget andet udi samme stol109, tør man 
antage, at det drejer sig om kongestolen i kirken. Og det samme gælder be
talingen 1587 på 8 dl. til Hans Ganssog for han udi træværk udsnidede et 
»kompostument«, (felt, her topstykke med kartouche eller lign.) oven på »stee- 
derne« (stolestaderne) udi kongelig Majestæts stol her på Kronborg, og lige
ledes et andet til 10 dl. som blev indsat i kgl. Maj.s stol110. Om Kønnemans 
og Gieses bidrag, se p. 620. 1587 fik Peter de Meyer og Claus maler betaling for 
dronningens gang udi kirken på pulpituret og for tre skillerum med døre og 
bænke og stolene sammesteds. Kongens stol, et rygstykke bag den og to døre 
blev forgyldt og stafferet95.

Disse de eneste bevarede regnskabsposter om den sag viser, at kong Frederiks 
stol har været paneleret, har haft udskæringer og fint stoleværk, hvis billed
skærerarbejde var udført af mesteren Hans Ganssog.

Der foreligger intet om, hvornår Christian IV. har ændret eller fornyet sin 
faders stol, og ved en tidsbestemmelse må man derfor holde sig til façadens stil
historiske træk. Der er en slående forskel mellem dens mellempanel med dets 
fine, livlige frise (arkadeåbningerne er nye) og det lidt bombastiske topstykke. 
Skyldes dette forskellige, men samtidige billedskærere, eller er der en tidsforskel 
mellem de to partier?

Mellemstykkets stilbestemmelse vanskeliggøres af de mange opskæringer 
(engle- og småansigter) og fornyelser (nichernes figurer); kun de flankerende 
hermer synes ikke at have været berørt af 1840’rnes restaureringsraseri, og det 
samme gælder den fine ornamentik i frisen. De ornamentale udtryksformer f. 
eks. på Hans thor Brügges altertavle fra 1593 i Søborg (oprindelig i Helsingør 
S. Marie, jfr. p. 375) virker som ældre slægtninge af Kronborgstolens mellem
panel, og hermeskafterne her er af samme type som skafterne på Søborg præ
dikestol, fra årene omkring 1600. Disse forhold sandsynliggør en datering af 
kongestolspanelet til 1600’rnes første tiår, og det kan i så tilfælde ikke hidrøre fra 
Frederik II.s stol, der ifølge de omtalte regnskabsposter må have været opført 
1585 og have stået færdig 1587, samtidig med det nedre, gennemløbende panel.

Da topstykket i ånd og skæring er vidt forskelligt fra mellempanelet, må det 
være udført af en anden snedker (også kongestolen i Roskilde domkirke var for
delt til to snedkere), og det er vel muligt, at det er opsat nogle få år senere.

Ud mod kirken fremtræder kongestolen over det gennemløbende brystnings- 
værk med et af tre (fornyede) arkader gennembrudt panel. I de oprindelige 
åbninger har der sikkert siddet skydevinduer. Partierne mellem arkaderne er 
udformet som selvstændige fag (fig. 63) bestående af storfelt med nichefigur 
flankeret af mandlig og kvindelig herme, med postament og rigt skåret frisefelt. 
Skikkelserne i muslingeskal-nicherne er vistnok helt fornyede; de forestiller 
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dyder, fra øst: Håbet med anker og due, Troen med kalk og palmegren, From- 
hed(?) med bog og moderne palmegren, samt Retfærdighed med sværd og skål
vægt. De flankerende kvindelige hermer har nøgen overkrop og — i forhold til 
kirkens ældre snitværker — svulmende former (vingerne) og teatralske stillinger 
(hermerne); mændene er iført fantasidragter med krone, turban eller hjælm, den 
kronede har scepter, turbanmanden en langskaftet økse. Der er gjort meget ud 
af frisen, hvor livlige småfigurer vokser op af blomsterkalke, og især restaura
torerne har gjort meget ud af frisens fremspringende bøjler.

I topstykkets tætte ornamentik hersker den største trængsel af store, nøgne 
mer eller mindre fede figurer, store havuhyrer, små, påklædte kvinder, vase- og 
blomsterarrangementer uden om det sammenstillede rigsvåben, der støttes af 
to lidt slappe vildmænd. At sætte Statius Otto fra Lüneburg i forbindelse med 
dette morsomme, men ikke mesterlige arbejde111, betegner en underkendelse af 
denne billedskærers dygtighed og stringens. Man sammenligne blot med de ham 
med mere sandsynlighed tilskrevne skikkelser i Frederik Leiels epitaf i S. Olai 
kirke (p. 237).

Til kongestolen, som den ses oppe på pulpituret, må også regnes det til
stødende vestfag, da dette er afskilret mod vest med et lavt, rigt stafferet 
fyrrepanel med dør. Den egentlige stol eller loge, der er bygget op af ege-panel- 
værk lige til hvælvingerne, måler 615 cm i længden øst-vest og ca. 180 i dybden 
syd-nord, således at der er en smal, kun 100 cm bred gang bag stolen med døre 
i øst og vest. Herover, strækkende sig over stolens panelværk og en gennem
løbende gesims, er der halvrunde topstykker, som slutter sig til hvælvings- 
kapperne. I panelet mod øst er en bred tofyldingsdør med rigellås i gammel stil, 
mod vest et lidt bredere tofyldingspanel. Mod nord dannes stolens bagside af et 
panel med tre rækker fyldinger (otte i hver række), og herover er der en række 
skævtbuede åbninger i fyldingernes bredde, hvis overside er afpasset efter 
hvælvets form. To fyldinger forneden (nr. 5 fra øst) er omdannet til en smal, 
knap 180 cm høj dør med vippelås i gammel stil og bukkehornshængsler. Inde 
i stolen ligger et nyere gulv (1843) to trin højere end pulpiturgulvet, og over de 
fornyede arkadeåbninger ud til kirkerummet løber en bred frise med ægge- 
stavgesims. Dydefigurernes udadtil konkave nicher fremtræder inde i stolen som 
flade fremspring med bred karniskant, mens smalfelterne under nicherne ind
vendig viser sig som små, dybe fyldinger med bred kant-rundstav af den art, 
der først bliver almindelig i baroktiden. Under arkadeåbningernes underkant 
er der opsat en nyere, tarvelig hylde, hvis knægte dækker bogstaver i frise- 
indskriften. Over æggestavsgesimsen står topstykkets rå, skruphøvlede, smud
sigbrunt overstrøgne bagside og bidrager til det forstemmende, fattige indtryk 
af en skrabet fornem stol, hvis indre står i skærende modsætning til den ydre 
pragt. Det er vanskeligt at afgøre, om panelet rummer rester af Frederik II.s stol. 

40*
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Ved et firefyldingspanel, hvis profiler svarer til yderpanelets, er stolen nu 
delt i to ulige store rum, det ene mod vest med to, det andet med een arkade
åbning. Denne skillevæg løber umotiveret ind midt bag på »Troens« niche og 
dækker eet af friseindskriftens ord. I vestafdelingen står nu fire fabriksstole, 
østafdelingen tjener som magasinrum.

Ifølge inventariet 160065 var der et rødt, blomstret fløjeistapet med silke- 
frynser og to lange, røde, blomstrede fløjelsbænkedyner til kgl. Majestæts stol, 
og »på kirken, som dronningen står« tre små stole omdragne med rødt klæde og 
beslagen med messingsøm; syv små stole, som jomfruerne bruger, var gult an- 
strøgne, og der var bænke og skamler trindt omkring. Endvidere nævnes et rødt, 
blomstret fløjels tapet med silkefrynser til dronningens stol, et rødt tapet af 
klæde med uldne frynser til dronningens jomfruer, en lang, rød, blomstret bæn
kedyne, ligeledes til dronningestolen. Disse tøjer opbevaredes vistnok i en 
fyrrekiste i fadebursstuen.

Den udvendige staffering svarer til den på kirkens øvrige træværk, men guldet 
florerer betydelig mere i topstykket. Omkring rigsvåbenet læses kongens titler 
med malede versaler: »Christianvs qvartvs dei gratia daniæ, norwegiæ, van- 
dalorvm, gottorvmq(ve) rex / dvx schleswici, holsatiæ, stormariæ et ditmarciæ, 
comes in oldenb(vr)g et delmenhorst.« Panelernes fyldinger har de vanlige 
sort skablonerede mønstre på træets bund, fyldingsprofilerne er malet med hvidt, 
blåt, guld og rødt. På øst- og vestsidernes topstykker står et kronet C 4 på rød 
grund omgivet af blomsterkrans og herudenom skablonmønstre. Det lave 
fyrrepanel med dør, der afskilrer faget vest for stolen har hårdt opmalede tætte, 
hvide og sorte skablonmønstre om rødbundede felter hvori dels kronet F S, dels 
kronet Jesumonogram, og på rammestykkerne slyngbånd.

Orgler. Den nuværende orgelfaçade — med værk112 fra Marcussen og Reuter 
1843 — er fra 1636 og har hørt til det værk, Johan Lorentz leverede dette år, 
et instrument hvis musikalske egenskaber ikke kendes, eftersom kontrakten 
med orgelbyggeren vel er bevaret113, men ikke bilaget. Det blev »ruineret« under 
svenskekrigen66. Niels Friis skriver følgende: »Af Lorentz-orglet var endnu i 
1842, da det nye skulle bygges, vindladerne — pibeværkets »fundament« — til
bage. De var, svarende til 1600-tallets orgelbygningsstil, trange, og materia
lerne ikke særlig gode. Men de viste ifølge en undersøgelse, som den køben
havnske orgelbygger, Jens Gregersen, havde foretaget for den i sagen råd
spurgte Frue-organist, C. E. F. Weyse, at 1636-instrumentet havde haft 24 stem
mer (nogle steder angives tallet til 27) fordelt med 9 i hovedværket (i det gamle 
orgelhus), 7 i overværket (tilbage i nichen) og 8 i pedalet (midterst). De indice
rede også, at orglet havde været spillet fra siden, hvorimod der ikke fandtes 
angivelser med hensyn til dispositionen«115.

Lorentz leverede også façaden, men ikke efter egen tegning; kontrakten lyder
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nemlig på, at han skulle udføre et 
orgelværk af nyt »efter afridsen, som 
hannem forseglet er leveret« med 
undtagelse af staffering og maling, 
som han ikke skulle have noget at 
gøre med.

Façaden er af normal baroktype, 
med tre lave tårne, det midterste 
bredest og højest, og to mellemfal
dende pibefelter; både disse og tår
nene er kronet af spir, hvoraf midt
tårnets er en gennembrudt kartou
che med C 4. På postamentfrisen, der forkrøbber sig om tårnene, er der en smuk 
ornamentrække med småfigurer, som vokser op af bladværk, og masker. Vin
gernes åbne, spinkle ornamentik grupperer sig om to kvindeskikkelser på go- 
dronnerede konsoller, i nord Retfærdighed med sværd og skålvægt, i syd 
(Troen?, Fromheden?) med bog.

Orgelhuset har over en barok kordongesims i højde med pulpiturbrystningens 
overkant to fyldinger over hinanden med oprindelige malerier såvel på syd
som på nordsiden, halvfigurer af syngende eller musicerende damer; i syd 
øverst: turbanklædt, med nodebog, nederst luthspillende, med blottet venstre 
skulder og bagudflagrende rødt klæde. På nordsiden har den øverste kvinde en 
lyre, mens den nederste spiller på tværfløjte.

Organisten sidder nu med ryggen til det gamle orgelhus — piberne her er 
stumme —, idet de to manualer og pedalet er anbragt foran et bag orgelhuset 
placeret nyt hus, egentlig kun en panelvæg, bag hvilken værket befinder sig112.

Orglet står på vestpulpituret, hvis ydre er beskrevet i forbindelse med det 
andet pulpitur (p. 622); men orglets tilstedeværelse manifesterer sig ved et i 
pulpiturpanelet indskudt, gennembrudt barokfelt med horn- og fløjteblæsende 
engle blandt viltre ornamenter. I frisens indskrift mærker man derimod ikke 
noget til hverken musik eller sang. Indvendig i pulpituret er der talrige ind- 
skårne navne, årstal og tegninger bl.a. to små hestekøretøjer (jfr. fig. 64).

†Orgel. Kirken har haft et orgel fra sin første indvielse og planlagt fra forste 
færd (jfr. p. 579). 1582 fik Hans Brebus orgelmester 300 dl. for forfærdigelse og 
opsætning af et orgel i »kirken her på Kronborg«116; det var kun halvt så meget, 
som det orgel kostede, han leverede til S. Olai (p. 202), så det kan ikke have 
været noget særlig stort instrument; 10. maj 1587 gav kongen på forespørgsel 
Rantzau besked71 om, at han selv måtte bestemme, hvilke malerier der skulle 
anbringes på orglets fløje72. Da Lorentz’s orgel senere opsattes, blev resterne af 
Brebus’ skænket til tyske kirke i København117 (jfr. DK. Kbh. By I, 267).

E. M.1966

Fig. 64. Kronborg slotskirke. Ridsning på orgelpulpi
turets inderside (p. 629).
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Salmenummertavler. I kirken hænger fem store, klodsede tavler med skyde- 
numre, vel fra 1843, en sjette ligger i kongestolen.

Maleri, 1843, på kobber. To engle med palmegrene holdende rødt klæde med 
»C VIII R« foran elefantordenskæde under krone på pude. De to engle står på 
en lys rød trappeopsats med sort baggrund. 95 x 122 cm inden for den brede 
rundstavramme117a. I et smalfelt forneden er med versaler malet følgende ind
skrift: »Det oedelagte guds huus reistes paa kongens bud / ham, som beskiærmer 
kirken, beskiærmer gud!«. Vestligt på sydvæggen. Vedrørende dette maleri 
foreligger et brev fra kommandant I. H. Rothe af 6. december 1843, hvori han 
skriver: »Kongen er . . . blevet opmærksom på, at i en inskription under hans 
navneciffer, der hænger over for den kgl. stol ... er ordet »ødelagt« skrevet med 
oe. Det er ingen malerfejl, men digteren Andersen, der har forfattet den, har 
bogstaveret netop på denne måde«42.

*Maleri. 1841. Kristus velsigner de små børn, af Heinr. Eddelien, opbevares 
andetsteds på Kronborg. 1843 tillod Christian VIII., at der til ophængning i 
Kronborg kirke anskaffedes et af historiemaler Eddelien forfærdiget maleri med 
det nævnte emne42; ifølge Kornerup118 var det ophængt på væggen til højre for 
alteret, dvs. hvor messehagelen nu hænger. Maleriet ses på ældre fotografi.

(†)Malerier. 1634, 3. nov. anvistes der ifølge vurderingsseddel penge til kon- 
trafejeren Adrian Muiltges119 for otte malede stykker forfærdiget til Kronborg 
kirke »så og befaling at contentere en maler for et stykke fra Holland i lige måde 
til kirken.«120 Af Muiltges kvittering fremgår, at betalingen for de otte malerier, 
der synedes og vurderedes af Villum Hornboldt, var 320 rdl.; det fremgår end
videre af regnskaberne, at disse malerier havde vakt den udvalgte prins’ inter
esse, således at de 22. juli 1634 sendtes til København, hvor de »8 store, malede 
stykker med ramme« . . . »bleve brugte i fyrstelig nåde, prinsens bilager, på Kø
benhavns slot«. Næste år, 25. sept., akkorderede man med Caspar Keilhau om at 
tage dem ud af de der benyttede rammer, spænde dem på andre, afto dem og 
imod solen tørre dem igen, opsætte dem i kirken og staffere rammerne24.

Det første inventarium, der medtager kirkens malerier, er fra 167766. Her 
nævnes: »Et stort, ottekantet skilderi om Moeses slaar paa klippen«, samt fire 
skilderier på øst- og på vestvæggen. E. J. Jessen optegnede i midten af 1700’- 
rne121 også fem malerier: »i koret på den ene væg Moses, der slår på klippen122, 
på samme side på kirkens væg fire mindre skilderier: Abraham vandrende, 
havende for sig en engel i en lys og klar sky, Simeons historie i templet, Hagars 
historie med hendes vansmægtende søn, samt Loths historie, der han går ud af 
Sodoma«. Hvorvidt disse sidstnævnte malerier eller nogle af dem er identiske 
med Muiltges’, fremgår ikke af akterne.

Lysekroner. To ens, i barokform, fra 184342.
Ur- eller sejerværket er i »Trompetertårnet« ved kirkens vestende, med skive
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(malet årstal 1863) mod gården. På værkets jernramme indslåede versaler: 
»A. Funch, Kjøbenhavn. Patent 1855«.

†Sejerværker. På Kronborg har der samtidig været flere sejerværker, hvad der 
bl.a. fremgår af Jørgen Brenners kontrakt, da han 11. juli 1585 fik bestalling 
som sejermager; her nævnes nemlig, at han foruden daglig at stille det store 
sejerværk, så det altid går efter solen, også har pligt til at holde de små i stand71. 
Her behandles kun »det store«, skønt det fra begyndelsen sikkert har haft 
plads i »det store tårn«, jfr. nedenfor, —1582 arbejdede Jep tømmermand selv- 
tredie på et nyt sejerværk123. Samme år modtog Poul sejermager til lod og til 
sejerværket på Kronborg fire lispund og halvandet skålpund bly samt 140 
favne grove tove124. 8. februar 1583 rykkede kongen for værket, der skulle 
»sendes hid«, hvis det var færdigt; dersom sejermageren manglede guld til for
gyldning, skulle tolderne levere det71. Uret må være leveret, før Poul sejer
mager døde i juni 1584, thi hans enke fik 1584 og 1585 betaling for at lade det 
passe125. Man skulle derfor ikke synes, at det var dette ur, der allerede måtte 
fornyes, da tolderne i Helsingør 3. okt. 1587 fik befaling om i henhold til den 
fortingning, kongen havde gjort med Hans Matzen, sejermager, at betale ham 
200 dl. for det sejerværk, han havde lavet til Kronborg71. Om det så er dette 
urs skive eller hint, Peter de Meyer og Claus maler stafferer og forgylder 1587— 
88, får stå hen97. 1629 brændte Kronborg. 1632 renoverede og opsatte Hans 
[Mesger], sejermager i Helsingør, et sejerværk i det store tårn (60 favne line)126, 
og samme år blev der leveret to små slagklokker, »som hænger over sejervær
ket på Kronborg«. Det er uvisst, hvor det sejerværk til 400 enkende rdl., som 
Hans Mesger 1637 skulle opsætte på Kronborg, fik plads127. 18. jan. 1638 be- 
tingedes to klokker hos mester Hans [Mesger] urmager at skulle forfærdiges, 
den ene en timeklokke, den anden en kvarters (185 rdl.)128. 1640 er der tale om 
to sejerværker, et, som Josias sejermager i København skulle levere, og som 
vistnok afleveredes 1641129, et andet, stort, som kongen akkorderede med Hans 
Steinbuck om 11. august; af den udførlige kontrakt130 fremgår, at værket skulle 
slå kvarter og fuldslag og vise på trende sider; sejermageren skulle også levere 
tre store »solskiver« af egeplanker og lade dem male og staffere. Pris 800 rdl., 
færdigt »med Guds hjælp« til påske 1641. — 1779 nedtoges den ved lynbranden 
1775 ødelagte gamle urskive på Kronborg klokketårn og afleveredes til kobber
møllen. Allerede 1775 havde I. H. Petersen gjort en ny, ligeledes af kobber63.

Klokker. Som nævnt p. 563 hang klokkerne oprindelig i det store tårn og blev 
først nogen tid efter branden 1629 overflyttet til det ved kirkens vestende stå
ende »Trompetertårn«. De nuværende to klokker er begge støbt af Friderich 
Holtzmann i København 1721.

1—2) 1721, den ene 59,5 cm i tvm., den anden 65, begge med samme udstyr 
og indskrift, versaler: »Gloria in excelsis deo anno 1721« (»ære være Gud i det
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højeste«) mellem øvre akantusbladbort og nedre frise af blade og frugter. På 
legemet et stort, kronet spejlmonogram: F 4. Begge klokker er slagklokker til 
urværket, den ene slår hvert kvarter, den anden ude af brug.

Klokkestol fra 1800’rne, af eg, til to klokker. I Trompetertårnet.
†Klokker. Om anbringelsen, se ovenfor. 1577, 27. jan. modtog Gert [van Mer- 

velt] bøssestøbers svende drikkepenge for de to klokker, de havde hjulpet deres 
mester at støbe af den Lundske klokke131; hermed hentydes til den berømte 
storklokke i Lunds domkirke, der var blevet sprængt ved dårlig ringning. 1582 
fik Chr. Walkendorff ordre til at købe to faldbudne klokker, en på 9 skippund,
2 alen 1½ kvarter vid og en på 8½ skippund, 2 alen og 1 kvarter vid, og sende 
dem til Kronborg. Samme år malede Mikkel maler jernfang og aksler til de fire 
klokker i det store tårn røde. 1629 smeltede alle klokkerne under den store ilde
brand22 og 17 skippund klokkemalm sendtes til gethuset134 og leveredes til me
ster Felix [Fuchs] stykkestøber i København »til nogle klokker i et sangværk 
(Frederiksborg slots?) at bruge«135. Om den nye store klokke findes der en vidt
løftig korrespondance fra Christian IV.s hånd, både angående selve klokken, 
dens indskrift og ophængning; heraf fremgår levende, hvorledes kongen tog del 
i alle (betydningsfulde) enkeltheder, og at han ikke uden videre tog sine lederes 
bestemmelser for gode varer: Den ledende tømrer, Hans Anemøller, får besked 
om at tage Caspar Fincke til hjælp ved ophængningen og får i øvrigt at vide, 
at han først skal sørge for at få de nederste lofter i det store tårn lagt, før han 
snakker om det loft »som klokkerne kommer at stå på«136. 23. juli 1636 fik Hans 
[Kemmer] Rotgeter i Helsingør besked om, hvorledes indskriften på de store 
klokker skulle lyde137: »Ut moneantur homines, Corda sursum Levare, me Chri- 
stianus 4 fieri fecit Anno Christi 1636, Ætatis 60, Regiminis 48, Coro. 40« (»for 
at påminde menneskene om at vende deres hjerter opad har Chr. IV. ladet mig 
gøre i Kristi år 1636, i sin alders 60., regerings 48. og 40 år efter sin kroning«); 
klokkestøberen »er befalet« straks at påbegynde formningen af den største. Midt 
på klokken skulle det »ganske våben ganske stort« sættes på den ene side, på 
den anden et hjerte under en sky, »hvorudi Jehova kommer med hebraiske bog
staver, og skal der ingen andre ord mere komme på siden af hjertet uden dirige 
på den ene og meum på den anden side« dvs. den fra Rundetårn bekendte rebus, 
at opløse: Jehova, styr mit hjerte — skitse og størrelse på bogstaverne med
fulgte. Den store klokke vejede noget over 165½ centner138. Først 1640 kom 
klokken på plads, da det bl.a. havde trukket ud med fuldførelsen af klokke
stolen139. Samme år leveredes fire kobberskiver til svinghjulet, hvormed den 
store klokke skulle ringes, og samtidig nævnes tre klokker støbt på gethuset i 
Helsingør, som indkom på det store tårn på Kronborg130. Også på den anden 
store klokke, måske den der ved svenskernes beskydning af Kronborg 1658 
blev »gantz verderbet«140, og som 1674 siges at være omstøbt141, kendes ind
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skriften: »Ut moneantur homines corda sursum levare me Christianus IIII Dei 
gratia Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum, Gothorumq(ve) Rex, Dux Schlesvici, 
Holsatiæ, Stormariæ et Ditmarsiæ, comes in Oldenburg et Delmenhorst fieri 
fecit anno Christi 1639 ætatis 63, Regiminis 57, Coro. 43.«, og forneden: »Avs 
dem fever bin ich geflossen, M. Hans Meyer Ihr Königl. Majestät Stück- und 
Klocken gieser ihm Helsingør hat mich gegossen Anno 1639. Soli Deo gloria In 
Excelsis Deo« samt på den ene side hjertet flankeret af Dirige og meum, og på 
den anden 133 —137. De hebraiske bogstaver er i afskriften gengivet med en 
bølgelinie. Ifølge en sen meddelelse, skulle svenskerne 1658 have fjernet alle 
Kronborgs klokker og bragt dem til Sverige142.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
R A .  Sundtoldrgsk. Visse år (1577—80, 1586—89, 1600—03), hvor man kunne forvente 

at finde oplysninger af særlig interesse for Kronborg, er gennemgået. — Lensrgsk. Kron- 
borg len. Div. kvittantiariumsbilag og inventarielister 1595—1658. — Rgsk. 1617—18 
og 1637—39. — Rygningsrgsk. med bilag 1630—39. — Rtk. 214.28. Skoder, inventarier 
og div. dokumenter vedk. kgl. slotte og ejendomme. II. Frederiksborg og Kronborg in
ventarium 1677. — 215.13. Div. dokumenter 1660—79. — Slotsrgsk. Rev. rgsk. Kron
borg slots inventariergsk. 1765—1843. — Hofmarskallatets arkiv. F. Samlingspakke II. 
Div. inventariefortegnelser 1788—1864, læg 17: Kronborg slots inventarium 1796—1845.
— Sager vedr. Kronborg slot, Frederiksborg slot og S. Johannes kirken 1843—64, læg 
vedr. Kronborg slotskirkes indvielse.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger af Otto Norn 1955 (inventar) og Erik Moltke 
1966 (inventar), samt N. J. Termansen 1966 (altertavle og prædikestol). Et stort kilde
materiale bestående af udskrifter vedr. Kronborg er venligst stillet til rådighed af Otto 
Norn.

Tegninger i NM: Portal opmålt af M. Nyrop 1876—77. — Søjle opmålt af V. Koeh 
1878. — Tegning af alterskranke, panel og orgelfaçade, af W. Schneider. — Akvarel af 
font og salmenummertavle. — Opmåling af J. Magdahl Nielsen, tryk i NM. — Op
måling af Charles Christensen 1935. — Kunstakademiets samling af arkitekturtegnin
ger: opmåling 1838 af G. Rindesbøll. A 2066 a—ø og aa—ac (30 blade), samme, aftryk: 
H 2064 a—ø, aa—aø og ba—bs (74 stk.), samme, forarbejder: H 2065 a—o (15 stk.). - 
Opmåling 1876—77 af M. Nyrop (og A. Berg (1) og A. Krog (2)) A 2068, ce—cg og cx, 
cy, cz, cø, da, db, de, df, dg og dh (13 blade).

Notesbog i NM: Jacob Kornerup: 1895—96. VIII. — På Rosenborg: N. L. Høyen: 1835 
—36 (rids af altertavle).

Litteratur. M. C. von Arnholtz: Cronborg Slots og Fæstnings Historie. Helsingør 1836 
(Arnholtz). — P. E. Plscher: Beretning om Kronborg Slotskirkes Indvielse. Helsingør 
1844 (Fischer). — A. Petersen: Bidrag til Kronborg Slots Historie 1560—1663, særtryk 
af DaSaml. V, p. 133f. — F. R. Friis: Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie. 
1872—78 (Friis: Samlinger). — F. R. Friis: Ridrag til dansk Kunsthistorie. 1890—1901 
(Friis: Ridrag). — E. F. S. Lund: Kronborg. Kaserne eller fredet Mindesmærke. 1921.
— Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426- 1857. 1926. Heri: Kronborg, ved 
Fr. Weilbach p. 251—326. — Frederik Weilbach: Det gamle Krogen Slot. 1926, særtryk 
af ÅrbOldkHist 1926. — Samme: Kronborgs Restaurering og det gamle Krogen 
Slot. Helsingør 1934, særtryk af Frederiksborg Amts historiske Samfunds Aarbog 
1934. — Vilhelm Wanscher: Kronborgs Historie. 1939. — Charles Christensen: Kron
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borg. Frederik II.s Renæssanceslot og dets senere Skæbne. 1950. Af samme forfatter lig
ger i Nationalmuseet et fuldt udarbejdet manuskript fra 1934, dog med nogle afvigelser.
— Otto Norn: Kronborg. 1954.

1 Wans cher doc 1. 2 Wanscher doc 3. 3 Wanscher doc 4, 5 og 6. 4 Påskrift på 
von Discows plan. 5 RA. Sundtoldrgsk. 6 Wanscher doc 10. 7 Wanscher doc 28. 
8 Wanscher doc 42. 9 Wanscher doc 52. 10 Wanscher doc 49. 11 Wanscher doc 47.
12 Wanscher doc 44. Den, der handlede mod denne kgl. bestemmelse, skulle bøde med 
en god okse. 13 Wanscher doc 48. 14 Wanscher doc 55. 15 Wanscher doc 75. Den 
i afregningen nævnte sandsten må være identisk med den sorte kalksten. 16 Wanscher 
doc 76 og Fischer p. 5. 17 Wanscher doc 69 og 80. 18 Wanscher doc 112 og 113. 
19 Wanscher doc 60 og Friis: Samlinger p. 303. 20 Wanscher doc 61. 20a DaSaml. V, 
148f. og 152. 21 Wanscher doc 131. Murmester Rastian Kroll, der rømte samme nat, 
og Moritz stenhugger, som havnede i stadens kælder. 22 Wanscher doc 130. 23 Wan
scher doc 132. 24 RA. Lensrgsk. Kronborg len, a. 2. Bygningsrgsk. 1630—39 med bi
lag. 25 Wanscher doc 133. 26 Wanscher doc 137. 27 Wanscher doc 125. 28 Kong 
Christian den Fjerdes egenhændige Breve IV, 199, 360. 29 Friis: Bidrag, p. 191f. 
30 Wanscher doc 155. 31 RA. Rtk. 215.13 Div. dokumenter etc. 1660—79, året 1662. 
32 Arnholtz p. 29, 30. 33 Friis: Bidrag p. 359ff. 34 Wanscher p. 84, hvor begge spir 
er gengivet. 35 Slotspræst P. E. Fischer nævner i Beretning om Kronborg Slotskirkes 
Indvielse p. 7 et dokument [LA. Helsingør S. Marie sognekaldsarkiv. Indkomne breve 
m.m. sognepræsteembedet vedk. 1645—1894] fra o. 1740, hvoraf det ses, at der ikke var 
holdt fuldstændig gudstjeneste på Kronborg i 70 år. 36 LA. Liber daticus for S. Marie 
sognekald 1813—45. 37 Arnholtz p. 35. 38 Arnholtz p. 42f. 39 Arnholtz p. 56, 
sml. tillige note 42. 40 Fischer p. 7. 41 Arnholtz p. 68. 42 RA. Overhofmarskallatets 
arkiv. Sager vedr. Kronborg slotskirkes indvielse 1843—64. 43 Det store, og vist for 
sin tid enestående grundige materiale, findes i Kunstakademiets samling af arkitektur
tegninger. 44 Weilbach: Kronborgs Restaurering og det gamle Krogen Slot. 45 For
modningen om at der i Erik af Pommerns tid skal have været et borgkapel i østenden 
af Kongelig Majestæts hus, der hvor rundvinduet med malede våben findes (jfr. F. Weil
bach: Kronborgs rest. etc. p. 45 og Charles Christensen: Kronborg p. 11) er forkastet 
af M. Mackeprang (En skjoldefrise fra Erik af Pommerns tid på Krogen slot, i Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark 1932, p. 78 f.) med tilslutning af V. Wanscher p. 7. 46 Man 
tør næppe ud fra denne skiftegang slutte noget bindende om husets alder, men det kan 
nævnes, at forbandtet, foruden på Krogen, findes i S. Olai kirkes tårn fra omtrent samme 
tid (p. 60) og de dele af S. Marie kirke, der formodes at stamme fra tiden før branden 
1450 (p. 311). 47 Wanscher doc 42. 48 Selv om det ældste efterreformatoriske kirke
byggeri i almindelighed er meget traditionsbundet, kan man ikke se bort fra, at fore
komsten af den spidse vinduesform her på Kronborg kan skyldes en direkte påvirkning 
fra vinduesformerne i det ældre hus, man tog i brug. 49 Wanscher doc 45. 50 Wan
scher doc 112. 51 Wanscher p. 60 og Charles Christensen: Kronborg, p. 78. 52 Mange ori
ginale og yngre stykker samt flere gipsafstøbninger findes i Kronborgs bygningshistori- 
ske samling. 53 Friis: Bidrag p. 366. 54 Problemerne omkring det sammenslyngede 
F S er behandlet af H. D. Schepelern i Våbenhistoriske Årbøger 1959, Xa p. 135 ff. 
55 Wanscher oplyser p. 60, at figurerne David og Salomon hentyder til prins Christians 
hylding på landstingene 1584, ved hvilke festligheder der i Viborg opførtes et skuespil 
af Hieronymus Justesen Ranch »Salomons Hylding«. 56 Gengivet efter Fischer p. 38. 
57 Wanscher doc 119. 58 Wanscher doc 124. 59 Når sammet forekommer i 15— 
1600’rnes kirkeregnskaber, betyder det fløjl. I den her benyttede sammenhæng dre
jer det sig dog snarest om brokade med dekoration i fløjlsagtig luv. 60 En malende 
beskrivelse af rummet og dets indhold o. 1826 findes hos William Rae Wilson: Tra
vels in Norway, Sweden, Denmark etc., London 1826, p. 365. Den rejsende forfatter
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skriver her om kirken: »On leaving the tower, a chapel was pointed out to me, on the 
same side of the court, which is in a state of dilapidation from neglect, and at present 
appears to be applied to various purposes. For instance, in one part of it images, or
naments, decorations, and altar-pieces were huddled together in the greatest confusion, 
in a corner, as if they had been reserved for the supply of fuel; in another, stood a num- 
ber of poles and ladders for gymnastic exercises; and in a third, quantities of military 
stores were laid up. Yet even in its present state there are exhibited some signs of its 
former grandeur, such as a gallery supported by four columns, and the remains of an ele
gant organ ... Over the principal entrance is a figure representing Moses holding the ten 
commandments; also paintings of David with the harp, etc.; and an inscription from the 
30th and 103d Psalms.« 61 Friis: Samlinger p. 309. 62 RA. Particulærkammeret nr. 87, 
bilag til bygningsrgsk. 1737. Sml. Friis: Bidrag p. 378. 63 RA. Rtk. Slotsrgsk. Kronborg 
slots inventariergsk. 1765—1843. 64 RA. Hofmarskallatets arkiv. Samlingspakke. Div. 
inventariefortegnelser 1788—1864. 65 RA. Lensrgsk. Kronborg len. Div. kvittantiarium- 
bilag 1595—1627. 66 RA. Rtk. 214.28. 1660—79. Skøder, inventarier og diverse doku
menter vedr. kgl. slotte og ejendomme I—V. Frederiksborg og Kronborg inventarium 
1677. 67 Ifølge konservator N. J. Termansen. 68 Men sådanne tanker om materialernes 
egne virkemidler havde man i Europa, f.eks. ønskede Frederik II.s svigerfader, kurfyrst 
August af Sachsen, at det gravmæle, han o. 1563 lod opføre i Freiberg domkirke, skulle 
virke alene ved sine materialer, marmor og alabast. »Das man an den bildern nur die 
augen und meuler mit ihren naturlichen farben anstreichen und sonst gar nichts mit farben 
daran schmieren solle ausserhalb was vorguldet werden mus« da ellers » . . .  das ganze 
werck vorstellt und verunadelt würde«. Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs 
Sachsen. Freiberg 1884, p. 41. 69 Den ligner meget soldaterhjelmene på Sønderborg 
portalepitaf. 70 Nye Danske Magasin VI, 161 og KancBrevb. 71 KancBrevb. 72 Friis: 
Bidrag p. 168. 73 C. A. Jensen: Gravsten. Københavns Alabastmester p. 13ff. 
74 Gregor Paulsson: Skånes dekorative Konst. Stockholm 1915, p. 55ff. 75 Opbygningen 
efterlignedes nøje i S. Marie kirkes altertavle fra 1637, sml. p. 354. 76 Se Otto Norn, i 
Fra Als og Sundeved, 1958, p. 29. 77 Ifølge brev af 8. juli 1966 fra licentiat Lars Olof 
Larsson, Stockholm. 78 Hans van Paeschens kontrakt om portaler på Kronborg 1577, 
Wanscher doc 45, og Gert von Egens om gravmælet i Roskilde domkirke 1594 meddelt i 
Kunstmus Aarsskr. XXVIII, 1941, p. 140f. 79 Wanscher doc 104. 80 Laurits Peder
sen: Kronborg Have p. 42. 81 Friis: Samlinger p. 347. 82 Friis: Bidrag p. 246. 83 En 
sådan patron er bevaret fra Cornelis Floris’ hånd, gengivet i DK. Kbh. Amt p. 1838. 
84 Jfr. også V. Thorlacius-Ussings hypotese i Holland-Danmark II, 87. 85 Ifølge C. A. 
Jensen: Gravsten II, 26 om Hans Paaskes kontrakt 1577 vedr. portaler til Kronborg, som 
han selv havde givet tegning til: ».. . der var saa mange Stenhuggere paa Kronborg, at en 
Entreprenørkontrakt absolut ikke behøver at betyde egenhændig Udførelse«. 86 Se 
farveplanchen ved p. 88 hos Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964. 87 Danske Kancelli. Inden
landske Breve. 88 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Helsingør 1700—1820. 
89 Det er uvisst, til hvem monogrammet henviser, da stagernes oprindelige tilhørsforhold 
er ukendt. Ifølge en skrivelse af 14. jan. 1843 fra rentekammeret til hofmarskal Levetzau 
var der ved en registreringsforretning i dødsboet efter amtsforvalter Lytz »forefundet« to 
sølvalterstager, der formodedes at stamme fra Hirschholm slot; de afleveredes til hof
marskallatet og gik derfra 1843 til Kronborg kirke, hvis præst [Fischer] i skrivelse af 23. 
febr. 1843 til hofmarskallatet meddelte, at der behøvedes to store lysestager på alteret, 
jfr. note 42. — På Rosenborg findes to stager (inv. nr. 12—319) af lignende type, med 
dobbelt sammenslynget C og SM; de blev i sin tid skænket til Vajsenhusets kapel af 
direktøren for Vajsenhuset etatsråd Holmblad, ifølge P. Brock: Historisk realregister 
over Rosenborg-samlingens Forøgelse 1851—1903, 1903, p. 64. Redaktionen takker 
museumsinspektor Niels Jessen for henvisningen hertil. 90 Jfr. note 5 og inventarium 
1600 (note 65). 91 Note 42, jfr. note 63. 92 Friis: Samlinger p. 304. 93 Jfr. note 5, 
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Sundtoldrgsk. p. 1308. Dette kildested er fremdraget af Astrid Tønnesen, jfr. samme: 
»Billedskæreren Johannes Ganssog og Kronborg«, i Kulturminder (under trykning) nyrk. 
VI. 94 Jfr. beretn. 1966 ved N. J. Termansen. 95 Monica Rydbeck: Renässansskulptur 
i Skåne p. 92 fig. 36 I. 96 Friis: Samlinger p. 336. 97 Friis: Saml. p. 342. Sundtoldrgsk. 
p. 67. Om Claus Jansen (Claus Johansen, Claes Jansz van Utrecht) se Francis Beckett: 
Kristian IV og Malerkunsten, 1937, p. 18. 98 Friis: Bidrag p. 204. 99 Friis: Samlinger 
p. 342. 100 Astrid Tønnesen i Kulturminder jfr. note 93. Sml. også Sundtoldrgsk. p. 111. 
101 Af Friis (Samlinger p. 342) læst »for en Arm af Been«. 102 Hos Bindesboll sidder top
stykket med Stormarns svane på den nu topløse gavl 6 i nordrækken. 103 Muligvis er det 
den, som 1843 kaldes marskalkstolen, og som tillige med den følgende, når hoffet ikke er 
til stede, overlades fæstningskommandanten og de højere officerer, jfr. note 42. 104 RA. 
Lensrgsk. Kronborg len, a. 1. Regnskaber 1637—39. 105 Citatet omfatter kun versene 
11—13. 106 Skriftstedet kap. 6,37 lyder: »Betrachte immer dar Gottes Gebot und ge- 
dencke« etc. 107 Denne sætning lyder hos Ezekiel 33,16: »Und aller seiner Sünden, die 
er gethan hat, soll nicht gedacht werden«. 107a Friis: Samlinger p. 341. 108 I bogen 
malet: »C. Andersen Maler 3. Oktbr. 1867«. 109 Sundtoldrgsk. 1585 p. 983f. 110 Ibid. 
1587 p. 316f. 111 Gregor Paulsson: Skånes dekorativa konst, Stockholm 1915, p. 159. 
112 Registerudtrækkene på bagvæggen har følgende påskrifter, til venstre i øverste række: 
Noli me tangere, Dolcian 8 Fusz, Gemshorn 2 Fusz, Fugara 1 Fusz, mellemste række: 
Terz l3/5 Fusz, Superoctave 2 Fusz, Quinte 22/3 Fusz, Octave 4 Fusz, Principal 8 Fusz, 
nederste række: Noli me tangere, Calcantenwecker, Subbass 10 Fuszton, Principal 8 Fusz. 
Til højre i øverste række: Viola di Gamba 8 Fusz, Gedacht 8 Fuszton, Flöte 4 Fuszton, 
mellemste række: Rordun 16 Fuszton, Rohrflöte 8 Fuszton, Rohrflöte 4 Fuszton, Trom- 
pete 8 Fusz, nederste række: Gedacht 8 Fuszton, Octave 4 Fusz, Posaune 16 Fusz. Des
uden tre ventiludtræk. Jfr. dispositionen i »Marcussen og Søn 1806—1956« ved Niels Friis, 
Aabenraa 1956, p. 39. 113 Jfr. Friis: Bidrag p. 191 og Niels Friis: Orgelbygning i Danmark, 
1949, p. 54f. 114 Brev af 29. november 1966 til redaktionen af »Danmarks Kirker«. 
115 Weyses breve, 1964, II, 47, m.fl.st. — her også en række detaljer vedr. planerne til og 
bygningen af det nye orgel. 116 Sundtoldrgsk. p. 1055. 117 Kbh.Dipl. V nr. 445. 
117a I Nationalmuseets arkiv (2. afd.) er en udateret, farvelagt tegning (med gotiske 
bogstaver: Kronborg Kirke). Den viser fonten og herover en smuk ramme med pal- 
mettopstykke og smalt voluthængestykke og har, ligesom den nuværende tarvelige ma
leriramme, et smalfelt forneden. Muligvis er det en tegning af den oprindelige ramme 
eller måske kun et udkast til den. 118 Notesbog 8, 1895, p. 116. 119 Således skriver 
han sig selv, regnskaberne har stavemåderne Mølkes, Mulkis o.a. jfr. note 24. 120 
Friis: Bidrag p. 201. 121 Kgl. Bibi. Kallske saml. fol. 48. E. J. Jessens samlinger 
til Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse. 122 Her tilskrevet Rubens, 
men et sådant arbejde kendes ikke fra denne malers hånd. 123 Sundtoldrgsk. p. 
1292. 124 RA. Frederiksborg lensrgsk. 125 Sundtoldrgsk. 1584 p. 1089 og 1585 p. 
989. 126 Jfr. note 24. Også 1636 omtales sejerværket i det store tårn, jfr. samme note. 
127 Kontrakten trykt hos Friis: Bidrag p. 192f. 128 Friis: Bidrag p. 193. 129 Kong 
Christian den Fjerdes egenhændige Breve IV, 144, V, 26 og 32. 130 Trykt hos Friis: 
Bidrag p. 191f. 131 Friis: Samlinger p. 295. 132 DaSaml. V, 148. 133 Wanscher 
doc 80. 134 Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve III, 111. 135 Jfr. note
24. Er det mon denne post, der ligger til grund for E. Gribsøs oplysning (ÅrbFrborg 
1934, p. 87) om at Fuchs 1635 afleverede to nye klokker til Kronborg? 136 Jfr. Friis: 
Samlinger p. 360. 137 Christian den Fjerdes Breve IV, 45. 138 KirkehistSaml. 3. rk. 
IV, 273. 139 Jfr. Christian den Fjerdes Breve IV,373. 140 Danske Magazin 5. rk. I, 
317. 141 NyKglSaml. 852, 4°. Volumen opusculorum ad historiam et topographiam 
Danice et Norvegice. 142 KirkehistSaml. 3. rk. IV, 838, jfr. O. Carlén: Stockholms 
Kyrkor, Stockholm 1864, p. 253f.



Fig. 1. Kronborg slotskirke. Udsnit af Braunius’ Theatrum urbium efter Hans Kniepers tegning af 
Helsingør o. 1582. Til venstre ses det store tårn, hvor klokkerne var ophængt til 1629, og i midten kir
kegavlen flankeret af hjørnetårnet Kakkelborg; over bastionerne skimtes det øverste af kirkens vinduer.

K R O N B O R G  S L O T S K I R K E
KROGEN †SLOTSKIRKE

Slottet Krogen eller Ørekrog anses for at være grundlagt af Erik VII. af 
Pommern, som også har medvirket ved grundlæggelsen af Helsingørs tre klo
stre. Det nævnes første gang 28. juni 14271, og dets udformning ved middel
alderens slutning er kendt i store træk, dels gennem et inventarium udarbejdet 
2. april 15362 suppleret med en plan tegnet af den sachsiske bygmester Hans 
von Diskow efter et besøg på stedet 15583, og dels gennem de middelalderlige 
bygningsrester, som afsløredes ved restaureringen 1925f. (sml. fig. 15).

Af disse kilder fremgår, at Krogens næsten kvadratiske ringmur danner yder
mur i det nuværende Kronborg slot, og at store dele af tre middelalderlige sten
huse indgår i dets fløje. I nordfløjens østre del står resterne af det ældste hus 
(1559 kaldet Kongelig Majestæts hus)4, og vestfløjens søndre del dækker over 
palatiet (1536 og 1559 benyttet som bryghus), mens sydfløjens østre del i en
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udstrækning, der omtrent svarer til den nuværende kirkes, er det tredie og 
yngste af de middelalderlige huse (1559 kaldet »det nye stenhus«). Der findes 
intet skriftligt vidnesbyrd om et kapel på Erik af Pommerns tid eller senere 
i middelalderen; men det må dog betragtes som sikkert, at der ved middel
alderens slutning har været en kirke pâ Krogen; 1575, året for den nuværende 
sattes i arbejde, lod fogeden sætte en lås »for kierche dørren som kom the støcke 
udi«5. Tilføjelsen om, at der kom kanoner ind, viser at kirken på den tid be
nyttedes som tøjhus (jfr. palatiets benyttelse som bryghus), hvilket ikke er så 
mærkeligt, da slottet i en lang periode ikke havde tjent som kongebolig, men 
som fæstning.

Anledningen til von Diskows besøg var da også udbygningen af Krogens 
befæstning, et arbejde Christian III. iværksatte før sin død 1. januar 1559. 
Frederik II. fortsatte samarbejdet med bygmesteren, der endnu 1559—60 ud
arbejdede et projekt til et renæssanceslot omsluttet af den gamle ringmur. 
Planen for byggearbejdet er kun kendt gennem en beskrivelse6, der har led
saget den forsvundne tegning; heraf fremgår det, at et to stokværk højt kirke
rum (46 alen langt og 18 alen bredt) med vindeltrappe og galleri var tænkt ind
rettet i det firfløjede anlægs sydøsthjørne, langs med østre ringmur og ikke, 
som det senere skete, langs sydmuren.

Under krigen 1563—70 lå alt byggearbejde stille, men 1574 tog man fat; 
først opførtes over sydenden af det middelalderlige palatium »det store tårn«, 
hvor kirkens klokker en tid havde plads (sml. fig. 1). Derpå fulgte en ombyg
ning af hele det middelalderlige anlæg under ledelse af bygmester Hans van 
Paeschen (Hans Paaske). Ham må man tilskrive planen, som gik ud på at skabe 
et trefløjet slot (uden østfløj); ombygningen begyndte 1576 i nordøst, i »Konge
lig Majestæts hus«, der forlængedes og sammenbyggedes med en vestfløj hen til 
det store tårn. 1575, 6. oktober, skrev kongen, at han var til sinds at vente med 
sydfløjen (med kirken), indtil »den anden bygning« var færdig7. Alligevel blev 
der allerede i 1576, sideløbende med det store arbejde i vest, truffet talrige for
beredelser til sydfløjens opførelse. Her lå mod øst (fig. 5) det »nye stenhus« 
(med den til tøjhus omdannede kirke), der var smallere end den projekterede 
fløj og derfor måtte have nordmuren nedrevet; dette arbejde er indirekte om
talt i Sundtoldregnskaberne 1576, da der efter kongens mundtlige befaling ud
betaltes lægeløn til Tyle badskær for en pligtskarl, som faldt ned af muren, der 
blev afbrudt »som kirken skal bygges«5. Samme kilde oplyser, at brunsvigske 
tømmermænd med mester Hans Brandis i spidsen arbejdede på spær og bjæl
ker til den nye kirke fra 14. november 1576 til 1. januar 1577; endvidere havde 
kongen 5. oktober 1576 fortinget med Gert Fadder om 20 trin til den »wyndell 
steen (vindeltrappe) som gaer till Orgewerchidtt aff Kirchen«8; trinene var ind
muret inden afregningen 2. november 15779, i hvilket år der også afregnedes 

:36*
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med Harmen stenhugger for »86 alen huggen mursten, er lagt i kirken«10 (må 
være ind- og udvendig sokkel under den nye nordmur). Det er vel tvivlsomt, 
om Hans van Paeschen nåede at se den udflyttede mur, inden han faldt i unåde 
og 30. juli afløstes af Antonius van Opbergen11; det var i hvert fald denne 
sidste, der godkendte Harmens levering af de 86 alen sten. At van Paeschen 
havde tilrettelagt sydfløjen (herunder også detaljer som kirkeportalen, se 
p. 576), fremgår imidlertid af en afregning med kongen, hvor et af punkterne 
lyder: »at berede på kirken og den store sal, som forskrevet er«5.

Midt i de vældige byggeforberedelser, 24. januar 1577, udstedte kongen et 
åbent brev, ifølge hvilket stedets navn skulle ændres fra Krogen til Krone- 
borg12; derved havde han dels ligesom skilt sig af med det sidste middelalder
lige levn, dels angivet regentens fornyede interesse i borgen. Blev end den ydre 
ramme om kirken færdig samme år, så skulle der dog gå fem år, inden rummet 
kunne indvies. Det indgår som allerede nævnt i Kronborgs sydfløj, hvis fulde 
længde i etagen over kirken optages af den store sal. Arbejdet på hele denne 
fløj med Trompetertårnet mod slotsgården og hjørnetårnet, Kakkelborg, på 
sydøsthjørnet i tilknytning til den mægtige østgavl blev bragt til ende 1578—79 
(jfr. bemalingen af fløjen p. 566). Østgavlen, der i regnskaberne altid benævnes 
kirkegavlen, men som i virkeligheden næsten intet har med kirken at gøre, var 
stort anlagt med billedhuggerarbejder af Harmen stenhugger13. Det første ud
kast skyldtes vel Hans Paaske, men det er dog tydeligt, at der må være sket 
store ændringer både her i kirkefløjen og andetsteds på slottet med Antonius 
van Opbergens ansættelse som bygmester. Uanset om van Opbergen har fulgt 
forgængerens intentioner med hensyn til kirkerummets indretning, er det dog 
givet, at han må have sat sit præg på det, eftersom han har afgivet bestilling 
på materialer og arbejde. På eet enkelt punkt i kirken kan man umiddelbart 
fastslå den nye bygmesters indflydelse. I kontrakten med Gert Fadder 157814 
om »mallmersteenn« til piller i kirken var der blandt andet også indbefattet 
materialer til en vindeltrappe, som skal »opsættes til kirken, som dronningen 
opgår i kirken og siden fremdeles op til det galleri der for oven«. Den pågæl
dende trappe findes i kirkens nordøsthjørne, og det er tydeligt, at den er yngre 
end kirkens nordmur med den lille vindeltrappe til orgelpulpituret. At van 
Opbergen i øvrigt fik afgørende indflydelse på slottets udformning er også klart. 
Ham skyldes den fjerde fløj, som lukker slotsgården ud mod søen, og som for
binder dronningens gemakker i nordfløjen med kirken i syd. Fløjen rejstes 
først 1581—82, men det er sandsynligt, at den var planlagt før bestillingen af 
materialerne til dronningens kirketrappe 1578, idet denne trappe næsten for
udsætter en forbindelse over til nordfløjen. Ved opførelsen blev et stykke af 
kirkens nordmur dækket og en dør brudt igennem den i niveau med kirkens 
galleri omtrent på det sted, hvor dronningens vindeltrappe udmunder.
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Fig. 2. Kronborg slotskirke. Sydøsthjørnet af slottet med det øverste af kirkens vinduer og kirkegav
len med Kakkelborg. I baggrunden spiret på Trompetertårnet, hvortil klokkerne flyttedes efter 

branden 1629 (sml. fig. 1 og 3). Efter optagelse ved fotograf C. Larsen, Helsingør.
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Foruden piller og andet leverede Gert Fadder også 2134 astrag (fliser) af 
gullandsk marmell og sort sandsten fra Fuglsang i Skåne til kirkens gulv; han 
fik afregning 158215, og gulvet har været lagt inden 15. april dette år16, da 
kongen påskedag lod kirken indvie med gudstjeneste, klokkeringning og kar- 
tovers brag samt en pung med 300 rdl. hensat på alteret, at uddele til de fat
tige17. Arbejdet med kirken var dog ikke afsluttet med indvielsen; lire klok
ker havde plads i det store tårn, men først i løbet af de nærmest følgende år 
blev kirkerummet færdigmøbleret, bl.a. med den nuværende altertavle, ligesom 
også kirkeportalen opsattes18. Det sidste må ses som en direkte følge af den 
ændring, slottets façader var undergået, inden man tog fat på østfløjen. 157919, 
da sydfløjen med kirken var færdig i det ydre, stod slottet delvis i røde sten 
(de middelalderlige mure), dels i skånsk og gotlandsk sten. Materialeblandingen 
har ikke behaget kongen, og efter hans ordre blev sydfløjen af Mikkel maler 
overstrøgen med linolie og blyhvidt, mens løvehovederne oppe under taget fik 
zinnober og mønje; også kirkegavlens fløjstang med et flag af kobber blev malet. 
Heller ikke dette resultat kan have været tilfredsstillende, thi endnu 4. januar 
1580 blev der fortinget med flere murmestre om en skalmuring med skånske 
sandstenskvadre af den gamle (teglstens)mur udvendig på syd- og vestfløjen20. 
Arbejdet skulle begynde på kirkegavlen og føres via sydsiden hen på vestsiden. 
Da alt teglstensmurværk på slottet 1585 var klædt med sandsten, udskiftedes 
tagenes tegl med kobber.

Under S. Marie kirke er der p. 291 nævnt kongens ansættelse af en tysk præst, 
som efter slotskirkens fuldendelse også skulle gøre tjeneste her to gange om 
ugen, fredag og søndag. Endvidere blev der ved slotskirken holdt en klokker 
og fire skolebørn, der som kordrenge »altid med sang og anden del« skulle være 
på tjeneste i kirken20a.

Natten mellem 24. og 25. september 1629 hærgedes det pragtfulde slot af en 
brand, som opstod ved to håndværkeres uforsigtighed21. Den bredte sig med en 
sådan hast, at fru Kirsten, som lå i barselseng, kun med nød slap bort med sine 
børn22, og ilden raserede slottets indre med undtagelse af kirkerummet og en
kelte andre hvælvede lokaler. Hvælvingerne, som havde holdt stand over for 
det nedstyrtende bjælke- og tagværk, formåede også tildels at skærme kirkens 
indre i de følgende år, hvor slottet stod som ruin, indtil det lykkedes Christian 
IV. at få gang i genopbygningen gennem en fordobling af sundtolden fra maj 
1631 til juli 1632. Den 20. april 163123 sluttede han kontrakt med Hans van 
Steenwinckel den Yngre om slottets fuldstændige istandsættelse.

Af denne og de følgende kontrakter træder et tydeligt billede frem af det 
hærgede bygningsværk, de udbrændte fløje med røgsværtede, stærkt ildskør- 
nede sandstensmure, hvor regn og sne havde fortsat ildens ødelæggelse. Først 
efter at kontrakten var underskrevet, blev der hist og her gjort et ringe forsøg på 
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Fig. 3. Kronborg slotskirke. Nordfaçade med portal (jfr. fig. 9); til højre Trompetertårnet og til 
venstre østfløjen, hvorigennem dronningen havde adgang til sit pulpitur (p. 564).

at hindre videre ødelæggelse ved hjælp af interimistiske tage eller skure; således 
nævnes januar 1632 skuret over kirkehvælvingen, som fanger fra Bremerholmen 
med skuffer og truge befriede for sne, og 1635 skuret over klokketårnet24. Lod 
bestemmelsen om genopbygningen vente noget på sig, så blev arbejdet efter 
kontraktens underskrivning fremmet i et tempo, der ikke har været mindre 
imponerende end det, som må have behersket byggepladsen ved det middel
alderlige slots ombygning et halvt århundrede før.

»Først skal han lade forfærdige den gavl ved kirken . . .«, — således lyder 
punkt 1 i Steenwinckels kontrakt23; pragtgavlen mod søen, slottets festligste 
dekoration, ønskede kongen i orden straks. Ud fra bygningsregnskaberne kan 
man fastslå, at netop sydfløjen med kirken og nordfløjens boliger først kom i 
gang. Kgl. Majestæts 1. tømmermand Hans Anemøller udførte alt tømrerarbej
det med tommermanden Jochim Quandt som daglig leder. Blandt det på stran
den udlossede tommer udsøgtes det største, som var tjenligt til spær over kir
ken. Oktober 1632 kunne et hold bosseskytter og soldater, som bedre end 
tomrerne »vidste at omgås med det store tømmer« bygge stillinger og bringe

Hude fot.
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det op over kirken. En forhøjelse af den store sal medførte vel ændringer i den 
såkaldte kirkegavl, men ikke, som antaget af Wanscher (p. 30, 75), på gavl
bredden, der var fastlagt ved udrykning af nordmuren i det middelalderlige 
hus 1576 (p. 563). Slottet rundt arbejdede murere og stenhuggere sig frem gen
nem det ødelagte murværk24. Af en fortegnelse fra Steenwinckels hånd fra 7. 
december 163725 over udført arbejde i sydfløjen fremgår, dels at gammel façade- 
beklædning i udstrakt grad var blevet udskiftet, at kirkevinduerne mod volden 
havde fået fornyet 13 enkelte og to dobbelte stenposter samt seks vangestykker, 
og at kirkedøren havde fået to nye vangestykker, dels at kirken inden i og under 
hvælvingerne var blevet afhugget for gammel kalk overalt og siden af ny døn- 
niket (pudset) og forfærdiget. Forud for dette sidste arbejde, der må være ud
ført forsommeren 1635, blev alteret dækket med et skur og kongens stol med 
tre humlesække24. 5. juli 1635 fik Helsingørmaleren Caspar Keilhau kontrakt 
på anstrygning af kirken og noget senere på renovering af kirkeinventaret, 
herunder kirkedøren, ved hvilken han udvendig skulle anstryge de (fornyede?) 
sten ved jorden med sort oliefarve og bogstaverne med gult. Arbejdet i rum
mets indre omfattede anstrygning af de otte hvælvpiller med oliefarve »i gråt 
som gullandssten i sig selv er«, af pillernes baser og kapitæler med sort olie
farve som hidtil samt renovere og forfærdige »de tolv kragsten af marmor og 
gullands sten under hvælvingen«, som de tilforn havde været; senere synes 
Keilhau at have fået betaling for at »udpudhse« (dvs. smykke) kragstenene24.

1635 tog man fat på det store tårn26, hvor der inden branden befandt sig fire 
klokker og et sejerværk27. Klokkestolen forarbejdedes på volden foråret 1638 
af Jochum tømmermand i træ fra Egebæk og Mørdrup24, og alt var klart, så 
stolen kunne sættes på plads sommeren 164028. Samtidig akkorderedes om et 
nyt sejerværk med tre skiver at levere førstkommende påske29.

Under svenskekrigene blev Kronborg besat og senere bombarderet, hvilket 
medførte store skader på bygningerne; en synsforretning fra 166130 nævner 
blandt meget andet, at det store klokketårn var ganske ødelagt, og derefter 
synes klokker og sejerværk at være overflyttet til Trompetertårnet midt på 
sydlløjens nordside. Efter krigens ødelæggelser og tabet af de skånske provinser 
blev slottet som een gang før i historien opgivet som kongebolig. Ganske vist 
lod Frederik III. de kongelige gemakker og enkelte andre rum istandsætte, 
men derudover fik fæstningsværkerne førstepladsen. Blandt bygningsrepara- 
tionerne nævnes nyt glas i alle kirkens 130 vinduer31. — I slutningen af Fre
derik IV.s regeringstid iværksattes endelig en omfattende istandsættelse. Ved 
et besøg på slottet 1727 gav kongen ordre til opførelse af et magasin, hvortil 
kornet fra slottets lofter i foråret 1728 overflyttedes på grund af den tilstun
dende reparation32. Arbejdet, der i første række gjaldt den ydre sandstens- 
beklædning, gennemførtes under tilsyn af J. C. Krieger33. Hans kontrakt med 
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Fig. 4. Kronborg slotskirke. Indre, set mod vest. Efter optagelse ved fotograf Lindegård, Helsingør 
         i Nationalmuseet. 1938 har rummet fået gulv svarende til korpartiets, der ses i forgrunden.
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håndværkerne af 3. juli 1728 approberedes af kongen 29. juli; ifølge den skulle 
billedhugger Johan Adam Sturmberg og stenhugger Didrik Gercken arbejde på 
nord- og østfløjen (kirkegavlen indbefattet), billedhugger Johann Christopher 
Heimbrod (kort efter udskiftet med F. Ehbisch) og stenhugger Joseph Lutz på 
syd- og vestfløjen. Arbejdet omfattede først og fremmest en dybdebearbejd
ning på 1/2—3/4 tomme med stenmejsler af alle façader og deres billedhugger
arbejder, så de kom til at se ud som nye. Håndværkernes overslag giver en 
forestilling om, i hvilket omfang detaljerne på den såkaldte kirkegavl er blevet 
fornyet; i kirkens sydmur skulle 42 vinduesposter udskiftes og i kirkeportalen, 
som næsten var urørt fra Steenwinckels hånd, skulle omfattende partier for
nyes (om afhugning af søjlernes kannelering, se p. 576). 3. december 1734 var 
arbejdet stort set færdigt, og der kan da næppe efter denne overarbejdning af 
façaderne have været mange urørte detaljer tilbage fra van Paeschens, van Op- 
bergens og Steenwinckels perioder. Inde i kirken var alteret blevet nedtaget 
og genopsat af Gercken 1731, mens snedkere bragte det øvrige inventar i orden.

Trompetertårnet, som nu var kirkens klokketårn (sml. foran), blev 1744, 29. 
juli, antændt af et lyn, og klokkerne faldt ned på et lavere loft uden at tage 
skade. C. F. Harsdorfl' leverede tegning til det nye spir, som udførtes af den 
københavnske tømrermester Boye Junge. Det nye spir fik højde og leddeling 
som Steenwinckels, men knap samme elegance34.

Selv om slotskapellet næppe blev anvendt meget i tiden efter svenskekri
gene35, synes det dog til stadighed at have været i brugbar stand; herpå tyder 
ikke blot reparationsarbejderne o. 1731, men også en oplysning i Liber daticus 
184136. Fæstningens beboere hørte til S. Marie, hvis sognepræst stadig var 
slotspræst på Kronborg. V. U. F. Piper, der tiltrådte embedet 1751, gjorde i 
hvert fald brug af kapellet, idet han efter ansøgning fik tilladelse til her at 
katekisere for slaverne (dvs. fangerne fra Bremerholm) søndag eftermiddag37.

Med Kronborgs fuldstændige overgang til militæret sidst i 1785, da østfløjen 
var indrettet til kaserne, indledtes den sidste etape i slotskapellets degradering: 
i maj måned 1788 overflyttedes krudtet fra kælderen under det store tårn til 
selve kirken38. 180539 begyndte man at indrette latriner i sydfløjen op mod 
kirkens vestmur, og det var ved samme tid, man nedbrød kapellets alter, præ
dikestol og stolene på gulvet for at benytte rummet til magasin40. 181041 fulgte 
indretningen til gymnastik- og fægtesal for Kronens regiment, en anvendelse 
som påtaltes af slotspræsterne og misbilligedes kraftigt af daværende prins 
Christian (senere Christian VIII.) samt mænd som Bertel Thorvaldsen og 
andre. En voksende stemning for kapellets istandsættelse medførte 1834 ud
flytning af de »gymnastiske apparater«. Kronborgs kommandant meddelte 12. 
november samme år overhofmarskallatet, at garnisonen havde afgivet kapellet 
til rentekammeret42.
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Tilsyneladende på prinsens opfordring gennemførte arkitekt Gottlieb Bindes- 
bøll 1838 meget omfattende undersøgelses- og opmålingsarbejder43, der resul
terede i beslutningen om kapellets restaurering. Straks efter Christian VIII.s 
tronbestigelse 1839 tog den kongelige bygningsadministration ved hofbygme- 
ster C. B. Hornbech og inspektør P (?). Kornerup, og med tilsyn af flere etats
råder, kraftigt fat på arbejdet40. Bortset fra pulpituret i kapellets sydøsthjørne 
synes man helt at have fulgt de af Bindesbøll udarbejdede rekonstruktions- 
tegninger (tig. 7—8). Allerede 8. november 1842 foreligger der et kongeligt re
skript til Danske Kancelli, at »med særlig hensyn til den istandsættelse, vi har 
ladet Kronborg slotskirke blive til del«, da befales det, at der skal afholdes 
gudstjeneste een gang månedlig samt på store højtidsdage etc., og det skal stå 
Kronborgs militære og betjente frit at erholde ministerialia udført i samme 
kirke (dog således at S. Marie intet mister i indtægt derved). Trods den davæ
rende slotspræsts modstand fik slaverne adgang til kirken, når det kongelige 
herskab ikke var til stede42.

Istandsættelsen vedrørte kun kirkens indre, og i tiden frem til den højtide
lige indvielse 10. december 1843, udvikledes der mellem kommandant, præst 
og overhofmarskallat en »gribende« diskussion om anbringelse af slottets latrin, 
hvortil der var adgang mellem kirke og Trompetertårn. Fugtighed derfra havde 
allerede beskadiget malingen på kirkens indervæg; for at værne om kirkens 
renhed og hellighed måtte der ske en ændring med dette parti »af kirke, latrin 
og sprøjtehus . . . også en stor skarnkiste« under kirkens vinduer, forskudt for 
dens indgang. Forhåbentlig var »partiet« blevet saneret, inden den pompøse 
indvielse fandt sted ved et af overhofmarskallatet udfærdiget, af kongen appro
beret ceremoniel. I spidsen for hofstaben blev kongen og dronningen modtaget 
syd for Helsingør af Kronborgs kommandant og byens civile øvrighed tillige 
med en stor del af borgerne. Organisten ved S. Olai kirke, I. O. A. Lund, skrev 
melodier til salmer af C.J.Boye. I.P.E.Hartmann ledede sang og orgelmusik 
under medvirken af 2. jægerkorps’ fire basunister. Adam Oehlenschläger havde 
skrevet en sang til fakkeltoget i slotsgården, og fik tildelt billet både til guds
tjeneste og festmåltid43.

Under ledelse af F. Meldahl påbegyndtes 1866 en ydre istandsættelse af hele 
slottet, der afsluttedes 1897 med kirkegavlen. 1922—23 restaureredes kirke
portalen, og efter garnisonens ophævelse 192444 fulgte en indre istandsættelse 
under ledelse af I. Magdahl Nielsen 1925—38. Den berørte ikke kirken direkte, 
men døren mellem østfløjen og pulpituret blev genåbnet. Efter den tid er der 
gennemført mindre arbejder i kirken, herunder gulvets reparation med fliser.

Krogens †kapel. P. 563 er det nævnt, at Krogens middelalderlige kapel må 
formodes at have haft sin plads i det sydøstre hjørne (sml. fig. 5)45. Udstræk
ningen i øst-vestlig retning har da antagelig svaret til den nuværende kirkes, 
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mens udstrækningen i nord-syd har været en murtykkelse mindre og altså 
omtrent svaret til palatiets bredde. Murene mod øst og syd er som nu iden
tiske med borgmuren fra Erik af Pommerns tid og opført i polsk skiftegang. 
Den ligeledes bevarede vestmur er af flammede, røde sten i samme skifte
gang46, med skråt indtrykkede, ret uregelmæssige fuger. Omtrent ved gavlens 
midte er der et stort, spidsbuet vindue med falsede og affasede karme, og på 
murens yderside, op mod borgmuren, ses rester af en spindeltrappe, der må 
have ført til loftsrummet. Om nordmuren vides kun, at den 1559 havde to 
døre eller porte, der formentlig er lavet af hensyn til kanonernes indbringning. 
Man må formode, at der også har været vinduer som i vest, hvorimod Krogens 
hele fæstningsagtige karakter ikke har tilladt vinduer i de to udadvendte mure, 
men det ensidigt belyste kirkerum var for øvrigt helt i overensstemmelse med 
senmiddelalderens ideer.

Frederik II.s kirke. I indledningen er der gjort rede for kirkens beliggenhed 
i slotsplanen og for hovedtrækkene i den fælles bygningshistorie. Det er nævnt, 
at den såkaldte kirkegavl med hjørnetårnet Kakkelborg for så vidt intet har 
med kirken at gøre, som den tilhører hele fløjen; en nærmere beskrivelse af den 
er derfor ikke medtaget her. Det samme gælder den nøjere gennemgang af 
murværk og vinduer, hvis hovedlinjer i øvrigt er refereret foran. Her kan alene 
rummets indre udformning, herunder dets to trapper, og kirkeportalen gøre 
krav på en grundigere behandling.

Ved Frederik II.s ombygning af Krogen indrettedes slotskapellet i samme 
hjørne af anlægget som det formodede ældre kapel, men nordmuren rykkedes 
cirka en murtykkelse ud og fik helt mod vest indbygget en trappe til orgel
pulpituret47. Rummets vinduer formedes som store, stavværksdelte åbninger, 
der klart skiller sig ud fra alle andre vinduer i slottet. Formen er rent middel
alderlig48, og der er middelalderlig tradition i anbringelsen af østmurens tre 

Fig. 5. Krogen †kapel. Skematisk tegning ved I. Magdahl Nielsen af det middelalderlige Krogen. 
I forgrunden sydøsthjørnet med »det nye stenhus«, der tilsyneladende rummede det middelalderlige 
kapel; til højre »Kongelig Majestæts hus« og til venstre palatiet (1559 kaldet bryghus, sml. p. 562, 571). 
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åbninger, en stor og bred flankeret af to mindre, som angiver rummets deling 
i tre skibe. Hver af de to langmure har også tre vinduer, alle anbragt lidt lavere 
end gavlens, og de nordre med en vandret sål i højde med pulpiturerne; ind
sætning af vinduer i den gamle ringmur mod volden antyder klart, at Krogen 
var ved at ændre sig fra en lukket fæstning til et udadtil åbent slot, hvis egent
lige forsvarsværker var rykket uden for ringmuren. Døren til kirken er anbragt 
i nordmuren (mod gården), forskudt mod vest og omtrent på den plads, hvor 
den vestligste åbning i stenhuset ses på von Diskows plan. Dørens oprindelige 
form er ukendt (p. 576).

Den tredeling af rummet, der er anslået i østgavlens vinduesplacering, er til 
stede, men den opfattes ikke umiddelbart. Hvor man efter anslaget ville vente 
at finde tunge, murede piller og arkader, står to gange fire slanke søjler, der 
højt over gulv og galleri danner vederlag for rumoverdækningen. Denne dannes 
af tre næsten ens høje rækker af grathvælv, der kun i flugt med søjlerækkerne 
skilles af gjordbuer; overdækningen mellem de to søjlerækker virker på grund 
af sin manglende adskillelse i fag snarest som een lang tøndehvælving brudt af 
stikkapper til de enkelte fag i syd og nord. Søjlerne, hvis uensartede indbyrdes 
afstand formentlig skyldes hensynet til orgelpulpituret i vest, er formet efter 
den toskanske orden, men med glatte skafter i modsætning til en del af vægge
nes hvælvkonsoller, som har en pilasterstump med kannelurer. Denne art væg
konsoller (sml. fig. 7), udstyret med et typisk renæssancehængestykke, hals
ring og kapitæl ganske svarende til søjlernes, findes kun på de vægge, hvor der 
ikke er pulpiturer. Over pulpiturerne har man brugt en mindre konsol, som 
savner det kannelerede pilasterstykke og hængestykkets lange spids. Disse små 
konsoller er udført efter samme forlæg, men de to på vestvæggen må være 
hugget af en anden og bedre stenhugger end resten, fra hvilke de skiller sig ud 
ved fyldigere og mere svungne former; den sydligste af dem bæreren sekun- 

Fig. 6. Kronborg slotskirke. Plan, syd opad. 1:300. Efter rekonstruktionsforslag ved G. Bindes- 
bøll 1838, i Kunstakademiet.
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dær indskrift: »Ano 1633«, der må stamme fra Steenwinckels istandsættelses
arbejder efter branden 1629.

Begge trapper, den til orglet i vestenden af nordmuren og dronningens trappe 
i nordøsthjørnet, har sandstenstrin med rund spindel. Orgeltrappen, hvis un
derdør er retkantet med kvartstavprofil, står helt overmalet. Den teglstens- 
murede skakt er rød med hvid afstregning, som efterligner murstensforbandt, 
trappe og spindel er grå. Spindelen fortsætter op over selve trappen som en 
slank, sortmalet toskansk søjle, og fra dens kapitæl udgår otte spidse blade, 
der elegant og let folder sig ud til loft over det lille, cirkulære rum. Overalt på 
trappen og dens døre, men især på spindelen og vangen foroven er der fyldt 
med indridsninger: dyr, planter, initialer og årstal, hvoraf det ældst iagttagne 
er 1609. Mens denne trappe gennem sin beliggenhed og hele udformning viser 
en klar samhørighed med mur og kirke, gælder det samme ikke for dronningens 
større trappe, der jo også, som det fremgår af kilderne (sml. p. 564), er en lidt 
senere tilføjelse; for ikke at få den til at fylde for meget i rummet, er den 
hugget ret dybt ind i den ældre ringmur. Også den har forneden en retkantet 
dør, men foroven udmunder den uden adskillelse på selve pulpituret. Omtrent 
ved dens udmunding ses den dør, som efter østfløjens opførelse blev brudt gen
nem kirkens mur.

Kirkeportalen. Det er nævnt, at dørens oprindelige form er ukendt; ukendt 
er også den portal af hvide og sorte sten, hvorom kongen og Hans Paaske slut
tede kontrakt i tiden mellem 26. marts—1. april 157749. Det er vel tvivlsomt, 
om Paaske overhovedet har fået den sat i arbejde, inden han faldt i unåde, og 
såfremt den skulle være blevet færdig, er det et spørgsmål, om den overhovedet 
blev opsat på Kronborg. Dels var materialevalget bestemt af den røde tegl- 
stensmur, som i efterfølgeren, van Opbergens tid først maledes hvid og derpå 
skalmuredes, dels var den nuværende portal allerede i arbejde 1585, da kongen 
i september50 bestemte, at der skulle hugges »rieffer« (dvs. riller) i søjlerne. 
Denne portal (fig. 9), hvis lighed i opbygning med kirkens altertavle (se denne) 
ofte er fremhævet, og som har stærke mindelser om Florisstilens ornamentik51, 
er så fornyet ved gentagne istandsættelser, at der ikke er mange oprindelige 
sten tilbage52. Ved branden 1629 kan den ikke have taget megen skade, efter
som Steenwinckel kun behøvede at udskifte et par sten (sml. p. 568); topstyk
kets sammenstillede skjolde må dog også hidrøre fra en ændring i Christian 
IV.s tid og har formentlig erstattet et sammenslynget FS (jfr. altertavlen). 
Værre var det under Didrik Gerckens arbejder o. 1730; i overslaget53 beregne
des der 60 kubikfod sten til ny underliste på piedestalen, midtstykke, over
liste, en trediedel af hver søjle samt et ganske nyt billede. Udfra senere under
søgelser synes det klart, at Gercken foruden at fjerne de korintiske søjlers rif
ling, har fornyet topstykkets plint (under liguren Moses) og nichens muslinge- 
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Fig. 9. Kronborg slotskirke. Portalen efter opmåling af M. Nyrop 1876—77, i Kunstakademiet. 
Tegningen viser 1585-portalen i den skikkelse, der blev resultatet af Didrik Gerckens arbejde o. 1730. 
Den venstre sidefigur bærer endnu initialet »D« (p. 578). 

37 
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skal samt figuren David øst for døråbningen. Under Meldahls restaurering af 
slottets façader forblev portalen antagelig urørt, men 1922—24 gennemgik den 
under I. Magdahl Nielsens ledelse44 en stor istandsættelse med fornyelse af 
bl.a. søjler (med riller), frise og de to andre figurer, Salomon vest for døren og 
Moses i topstykket; det var ved denne lejlighed bogstavet »D« i plinten under 
David (svarende til S under Salomon) ændredes til F, hvorefter de to initialer 
tydes som Frederik (II.) og Sophie55. I plinterne under David og Salomon er 
der indhugget religiøse indskrifter, henholdsvis: »Psalm. 103. Barmhertzig und 
Genedig ist der Herr. . .« og »2 buch der cronica, Ezechia 30 Cap. Seit nicht 
halstarrich, sondern...«56. Disse to indskriftplader blev måske allerede for- 
nyet, — og i hvert fald malet af Steenwinckel (jfr. p. 568), og det er muligvis 
et stykke af de originale, ligeledes med tysk indskrift, som ved sidste restau- 
rering fandtes indmuret med bagsiden udad (nu i bygningshistorisk samling). 

Var end kirken ved indvielsen påskedag 1582 udstyret med tilsyneladende 
komplet og stafferet inventar, fortsatte man dog arbejdet på udsmykningen 
så længe der i øvrigt arbejdedes på slottets ombygning. Det fremgår ikke blot 
af portal og altertavle, men også af den nystaffering, der blev hele interiøret 
til del 1586—88; heri var indbefattet hvælv og vindueslysninger. Efter van 
Opbergens aftakning efteråret 15855, optrådte lensmanden Gert Rantzau til- 
syneladende som daglig leder; en forespørgsel til kongen om hvælvenes bema- 
ling besvaredes 18. december 158757 med den besked, at de ikke skulle »for- 
males«, da kirken derved kunne formørkes, men på den allersirligste måde 
gøres hvide. Af malerregningen fremgår, at der også blev pålagt guld5, for- 
mentlig langs graterne som i Sønderborg slotskapel (DK. Sønderjylland p. 2132). 

Bortset fra disse guldstriber på hvælvingerne, søjlernes marmorering, der er 
omtalt i en beskrivelse af Kronborg 1589—9058, og et lille »piber-pulpitur« i 
rummets sydøsthjørne står interiøret i Kronborg slotskapel omtrent som ved 
arbejdets afslutning 1588. Det bør dog bemærkes, at den nævnte beskrivelse 
også anfører, at kirken var overordentlig statelig udsmykket med »guldenen und 
Sammaten tappeten«59. På planen p. 573 ses en (nu tilmuret) dør i sydmuren, 
udfor prædikestolen, formentlig den, som blev malet af Keilhau 163526; den er 
muligvis blevet benyttet af »piberne«. 

I den slotskirke, Frederik II. skabte 1577—88, er der en vis uoverensstem- 
melse mellem det ydre og det indre, som kan skyldes de ældre bygninger og 
de skiftende bygmestre. I det indre afsløres uoverensstemmelse egentlig kun 
gennem hvælvingernes afskæring af toppene på østgavlens vinduer. Både hvæl- 
vene og interiørets indretning må som allerede nævnt antages at være van Op- 
bergens værk. De store, toskanske søjler bærer ikke blot overdækningen, men 
også pulpiturerne i nord og vest, der rummer fyrstestol og orgel, som sammen 
med prædikestol og alter danner henholdsvis nord—syd og øst—vest akse. At 
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orgelpulpituret var planlagt allerede i Hans Paaskes Lid, fremgår klart, hvor- 
imod nordpulpituret måske er kommet med van Opbergen; de små hvælvkon- 
soller (sml. p. 573) viser under alle omstændigheder, at man ved rummets over- 
dækning tog hensyn til et kommende nordpulpitur. 

Slotskirken på Kronborg skiller sig gennem dets kun to pulpiturer og disses 
assymetriske anbringelse ud fra de kendte samtidige og senere fyrstekapeller 
landet over. Nærmest i tid (1568—70) er dronning Dorotheas på Sønderborg 
slot, men dette kapel er helt anderledes. Rummets fire grathvælv bæres her af 
een eneste søjle, og det omløbende, søjlebårne galleri eller pulpitur er uden 
tektonisk forbindelse med rummets arkitektur. Også på Kronborg er pulpitu- 
rerne ganske vist endnu inventarstykker, men de bæres af hvælvsøjlerne og 
har derved fået en større indflydelse på rumarkitekturen. I de yngre fyrste- 
kapeller, Frederiksborg og det ødelagte Koldinghus, fra 1600’rnes begyndelse 
har pulpiturerne mistet enhver forbindelse med inventarstykkerne og er ind- 
gået som et helt nødvendigt led i den arkitektoniske opbygning af rummet. 
Linien herfra kan følges i Gråsten og Augustenborg fra 1700’rne (DK. SJyll. p. 
1918 og 2161). Den nærmeste parallel til Kronborg har muligvis været at finde 
i landets ældste lutherske fyrstekapel, der 1566 indviedes på Haderslevhus 
(Hansborg, DK. SJyll. p. 237). Det var formentlig opført efter sachsisk møn- 
ster og forsynet med kostbart udstyr, blandt hvilket man 1570 fremhævede 
»templets pryd, de høje, glatte søjler af huggen sten skinner« samt det strålende 
flisegulv, det høje loft og de klare ruders smukke figurer. Frederik II., der var 
født på Haderslevhus 1534 og som arvede det 1580, må have kendt kapellet ud 
og ind. Han fuldførte dette slots ombygning sideløbende med Kronborgs; snart 
sad han på Kronborg og gav direktiver for arbejdet i Haderslev — snart om- 
vendt: det var således fra Haderslev, han tilskrev Rantzau om malingen af 
Kronborgkapellets hvælv og vinduer. 

INVENTAR 
Inventaret60, der bortset fra Christian IV.s orgel og tildels kongestolen stammer fra kir- 

kens indvielse 1582 og de følgende år, bærer stærkt præg af senere restaureringer, tydeligst 
af istandsættelserne i årene for 1843, da rummet atter indrettedes til gudstjeneste, efter at 
det i over en menneskealder — ryddet for alt sit gulv-inventar — havde været brugt til 
gymnastik- og fægtesal. Den store altertavle af marmor og alabast, med fløje af træ har 
været nedtaget og skilt i sine bestanddele to gange, 1733 og 1836, og begge gange var 
der sket »noget« med den, da den atter stod rejst. Prædikestolen nedtoges 1807, og som 
den står i dag, er den ene af storfelternes relieffigurer fornyet sammen med hængestyk- 
kerne og himmelens topstykker, og de små apostelrelieffer i postamentfremspringene er 
kastet rundt i forvirrende orden. De fine — og morsomme — stolestader står nu og strit- 
ter med deres smalle gavle uden de oprindelige døre, og går man dem efter i enkeltheder, 
opdager man, at det er meget få ansigter, der har bevaret deres oprindelige træk; næsten 
alle de små og store hoveder har nu modefrisure à la 1840. Som det gik o. 1730 med slot- 

37 ' 
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tets ydre sandstensbeklædning og murværkets skulpturer: alt hvad der blot var en smule 
medtaget, fornyedes eller blev opskåret, for at det kunne komme til at se ud som nyt. 
Samtidig er der bragt fuldstændig forvirring i stolegavlenes placering, fordi man ikke 
synes at have været opmærksom på, at topstykkerne stort set har hentet deres motiver 
fra enkelthederne i Frederik II.s (danske) og dronning Sophies (mecklenborgske) våbner. 
Stafferingen af alt træinventar er helt opmalet 1843, men man har gjort sit bedste for at 
følge de oprindelige farver og ornamenter så nøje som muligt. Selv om restaureringens 
rene oliefarver er falmet på en noget anden måde end renæssancens mere temperalignende 
kulorer, er den samlede farvevirkning stort set næppe meget forskellig fra den oprindelige. 

Alterbord, muret o. 1582, men omsat 1733 og 1836. For alterpladen, 260 x 127 
cm, fik Anton bygmester (van Opbergen) 1582 25 dl. Den er af sort, poleret 
»thuett-sten« (andetsteds kaldet tudsten, egentlig Theux-sten (Belgien), men 
også brugt om den sorte marmor, der blev brudt i Skåne)61. Det fritstående, i 
alt 106 cm høje bord, er opført af svære (gotlandske), sortmalede kalk- og sand- 
sten; flere af bagsidens sten har skrå riffelhugning fra 1700’ernes restaurering. 
Bagpå er der tre trælåger ind til det hule indre, hvor stenene står med deres 
naturlige farve. Alteret hviler på en høj, profileret »tudstens« sokkel. Først 1737 
fik billedhuggeren Didrik Gercken betaling for sin reparering og genopstilling af 
alter og alterbord (sml. p. 592) »nachdem ein neuer grundt darunter gemauret 
worden«62. Ifølge regnskaberne 1836 var alterbordet atter nedtaget sammen 
med altertavlen, medens kirken benyttedes til verdslige formål63. 

Alterklæde, sikkert fra omkring 1843, af falmet, rødt fløjl med påsyede guld- 
bånd i mønster, samt pailletter. Formentlig identisk med et alterklæde i inven- 
tariet fra 1844 »af rødt silkefløjl med brede og smalle guldtresser, broderede 
rosetter og lærredsfoer«64. 

*Alterklæde, 1719, skænket til S. Marie kirke 1752, se p. 353 og 393. 
†Alterklæder. 1600-inventariet65 nævner tre alterklæder og messehageler (p. 

599) syet af samme stof: et rødt, karmoisin af fløjl, et rødt sølver bliant med søl- 
ver- og silkefrynser og et af grøngyldent bliant med frynser. Inventariet 1677 
oplyser, at omhænget om alteret er af hvidt, blomstret atlask med det danske 
våben og »en historie om nadveren« broderet66. 

†Alterduge. 1600 fandtes to duge af hollandsk lærred65. 1719 havde Frederik 
IV. skænket en dug af fint, hollandsk lærred med kniplinger til Kronborg, 1752 
blev den givet til S. Marie kirke (se p. 354). Til kirkens genindvielse syede 
Konsul Dreiers fire døtre sammen med nogle veninder42 en ny alterdug af 
»cambridge« med kniplinger64. 

Fløjaltertavle (fig. 7, 10—23) 1587, nedtaget og genopsat 1733 og 1836—41, 
af sort marmor, sortmalet sand- og kalksten, alabast og fløje af træ. Stor- 
stykket, der er opbygget af et storfelt med alabastrelief flankeret af marmor- 
pilastre, hviler på et smalt postamentfelt i storstykkets bredde. Over den 
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Fig. 10. Kronborg slotskirke. Altertavlens storfelt med alabastrelief forestillende Golgatha (p. 582). 

kraftige gesims rejser sig et højt topstykke med en nicheopbygning, foroven 
afsluttet af et højt cirkelfelt. Dette gavlagtige topstykke minder meget om 
kirkeportalens øvre afslutning (fig. 9). Til storstykket er fastgjort to fløje med 
trærelieffer og malerier på ydersiden. 

Det smalle postamentfelt af sort kalksten smykkes af to rektangulære 
alabast-kartoucher med Frederik II.s og dronning Sophies valgsprog i fordybet 
fraktur: »Mein Hoffnungh zu Gott allein. Trew ist wiltbratt«, dronningens, der 
kun dårligt udfylder skriftfeltet: »Gott verlest die seinen nicht«. Mellem kartou- 
cherne er en liggende ovalmedaljon med en elefant, som på ryggen bærer et 

L.L.  1 9 6 6  
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tårn og en elefantdriver, formentlig henvisende til elefantordenen. Yderst til 
siderne på postamentet er der to stående ovaler med hårløse kvindemasker om- 
rammet af en bred, rillet kant, alt dette ligeledes i alabast. 

Storstykket har til siderne pilastre med rødflammet marmorskaft og korin- 
tiske kapitæler af alabast ligesom baserne. Storfeltets alabastrelief indrammes 
på de tre sider af en profileret kalkstensramme, hvori der er indfældet en frise af 
alabast. Den består af tætstillede ovaler, som på den hulede midte har ind- 
tappede knopper. I de to øvre hjørner er blade. 

Storfeltets alabastrelief, 153x149 cm, forestiller de tre korsfæstede på 
Golgatha (fig. 10). Figurerne er som friskulpturer mod det flade landskab og 

Fig. 11. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af gavlens topfigur, smertensmanden (p. 587). 
L.  L . 1966 
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den glatte himmelbaggrund. De to rovere og deres kors er trods det høje relief 
hugget i eet med reliefbunden; den onde røvers hoved rager 17,5 cm ud fra 
baggrunden. Intet er tilsat i andet materiale, også tovene, hvormed røvernes 
arme er bundet, er af alabast. Kristusfiguren er derimod en »ægte« friskulptur, 
idet hans kors er af træ — øjensynlig oprindeligt — og armene er tilføjet ved 
skuldrene af en anden blok; hans hoved rager i alt 18 cm frem. I baggrunden ses 
i lavt relief et eroderet bjerglandskab med Jerusalems rundbygninger og tårne 
mod syd, og mod nord to gående bødler med redskaber; de bærer klassisk klæ- 
dedragt med frygerhuer (jødehatte). Mellem den gode røvers kors og Kristus 
ses en gruppe soldater på vej hen mod et par træer. To af soldaterne er til 

Fig. 12. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af Kristus på korset i midtfeltets relief (p. 585). 
L.L.  1 9 6 6 
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hest, tre til fods, alle er i antikke dragter og rustninger. Figurerne og de pragt- 
fulde heste er som gjort efter et antikt forbillede (fig. 19). 

Kristus hænger med vandrette arme på et T-formet kors. Hovedet er bøjet 
mod højre, øjnene lukkede og ansigtet roligt, som i søvne. Lændeklædet sidder 
lavt og stramt på hofterne, benene er tæt samlede og fødderne lagt over hin- 
anden. Kroppen er anatomisk korrekt — efter klassiske forbilleder, slank, men 
muskuløs. Den gode røver hænger på en træstamme, hvorpå der er sat et tvær- 
brædt. Hans fødder er naglede til stammen og armene bundet til brædtet, så- 
ledes at den højre arm hænger i albuen og underarmen delvis skjules bag tvær- 
stangen, mens den venstre arm er vandret. Det krøllede og skæggede hoved er 

Fig. 13. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den gode røver i midtfeltets relief (p. 584). 
L.L.1966 
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vendt opad mod venstre, d.v.s. mod Kristus. Det højre ben er helt strakt med 
tydelig spænding af musklerne, det venstre bøjet i knæleddet. Røverens lænde- 
klæde flagrer ud bagtil og er løst hængt om hans næsten bryderagtige, spændte 
krop. Den onde røver hænger på et tilsvarende korstræ, blot er hans venstre ben 
naglet til en sidegren ret højt oppe, således at det er skarpt bøjet i knæleddet. 
Han vender sit skægløse hoved bort fra Kristus nedad mod venstre. 

Kristi hoved (fig. 12) er langt og med en glat hud, som er spændt ud over et 
rundet kranium, hans hår er glat og kun skægget let krøllet, derimod har den 
gode røver en helt anden hovedtype (fig. 13). Hans hoved er bredt med spil- 
lende muskler, øjnene er åbne med tykke øjenlåg, skarpt kantede over hvæl- 

Fig. 14. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den onde røver i midtfeltets relief (p. 585). 
L. L .  1 9 6 6  
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vede øjeæbler med udboret pupil. Håret er kraftigt krøllet i store, udborede 
lokker. Den onde røver (fig. 14) er en skægløs, yngre mand med lokket hår 
over en høj, rynket pande. Ansigtet er bredt med kraftige muskler, som spiller 
om den sammenpressede mund. Smerten og fortvivlelsen er vist herved og i de 
hårdt tillukkede øjne. Kristi ro, som allerede i hovedtype og udtryk er væsens- 
forskellig fra røvernes, fremhæves yderligere af forskellen mellem røvernes sik- 
sakbevægede lemmer og Kristi lodret-vandrette stilling. 

Storstykkets pilastre bærer en kraftig gesims af sort marmor. Frisen er af 
alabast og dekoreret med en (tom) midtkartouche flankeret af båndværk med 
frugtbundter imellem fire stående, små medaljoner med fremspringende midt- 
roset. Under den øvre profil er der en konsolrække af alabast. To træfløje 
flankerer storstykket, reliefferne, 144x56,5 cm, er skåret i to egeplanker, syd- 
fløjen har dog yderst en oprindelig øgning i fløjens fulde højde. Rammerne er 
profilerede, det nederste rammestykke med fylding er bredere end de øvrige. 
Fløjene er påhæftede i rammens øverste bagkant med et påskruet jern, for- 
neden hviler de på postamentets ovre udkragning. Begge relieffer har en tydelig 
øvre forhøjelse på 15 cm (se nedenfor). En Bindesbøllskitse og en skitse i Høyens 
notesbog fra 1835-36 viser fløjene anbragt således: Isaks ofring i syd, kobber- 
slangen i nord. 

Nordre fløjrelief forestiller Isaks ofring. Abraham står med sværdet højt 
løftet i højre arm, med venstre holder han på Isaks ryg, mens denne knæler 
på det lave, murede alter. En engel styrtdykker fra himlen og holder afværgende 
arm og hånd om sværdklingen. Abraham er i klassisk romersk dragt med kort 
kjortel og højtbundne sandaler. Det skæggede, Laokoon-agtige hoved er jødisk 
ligesom Isaks. Figurerne er i højt relief, landskabet i lavt (fig. 15, 17). 

Søndre fløj har en figurrig fremstilling af kobberslangen i ørkenen. I for- 
grunden står Moses og peger med sin stav op mod slangen på korset, mens en 
skægget mand knæler foran ham. Mellem de to figurer ligger to mænd bidt af 
slanger, i baggrunden ses flere stærkt forvredne mennesker i kamp med slanger. 
Scenerne udspilles også inde i lejrens åbne telte. Alle figurerne bærer klassiske 
dragter, og Moses er fremstillet som jøde (fig. 16, 18). 

Det høje topstykke består af en nicheopbygning hvilende på et postament, 
hvori en rektangulær, tom indskrifttavle er flankeret af to stående medaljoner 
med masker. Over nichen en indskrifttavle med fordybet »Anno 1587«. Herover 
afsluttes altertavlen af et kartoucheagtigt gavlstykke bestående af et cirkulært 
midtfelt, som foroven ender i en spydformet spids. I midtfeltet ses et kronet 
skjold med Frederik II.s og dronning Sophies sammenslyngede initialer FS54. 
Topstykket flankeres forneden af volutter dekoreret med alabastrelieffer: spi- 
ralsnoede blomsterstængler, fra hvis centrum en blomst med stort støvfang 
springer frem i højt relief. 
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Fig. 15—16. Kronborg slotskirke. 15. Altertavlens nordre fløj, trærelief med Isaks ofring. 16. Alter- 
tavlens søndre fløj, trærelief med kobberslangen i ørkenen (p. 586). 

Kristusfiguren af alabast i topstykkets niche (fig. 11) er meget velbevaret. 
Figuren minder i type om Kristus i midtrelieffet. Han står roligt med vægten 
hvilende på det ene ben, mens det andet støtter let på et kranium. Hovedet er 
svagt bøjet væk fra det store kors, som han holder i venstre hånd, mens han med 
højre berører sin sidevunde. Smertensmandens ansigt har samme ideale ro og 
glathed som den korsfæstede Kristus på midtrelieffet (fig. 12). 

På en lille plint på hver side af topstykket står to kvindelige skjoldholdere, 

L.  L . 1966 L .L.1966 
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den nordre med det danske rigsvåben, den søndre med dronning Sophies meck- 
lenburgske. Begge disse alabastfigurer i klassiske dragter og med diadem i håret 
er hugget meget dristigt (de løftede arme og frihugningen af drapperiet på 
ryggen). Begge har fået nye ansigter og andre, mindre reparationer. At dron
ningens skjoldholder har fået nyt ansigt o. 1730 (fig. 20), fremgår tydeligt af den 
bløde modellering af det ægformede hoved med de tunge øjne, den udborede 
mund og den spinkle næse (se p. 592). Den nordre figur er repareret ca. 100 år 
senere, både ansigtet og den løftede højre arm er fornyede (fig. 21). Ansigtet er 
en forgrovet efterkommer af Wiedewelts og Thorvaldsens idealer.

Tavlens farver er begrænset til en hovedakkord af sort marmor (eller sort- 
malet sand- og kalksten) prydet med hvid alabast og delvis forgyldning af 
ornamentik og figurer (hår, dragtdetaljer). Midtrelieffet er siden 1842/43 helt 
forgyldt, men har oprindelig kun haft partiel forgyldning, svarende til f.eks. 
smertensmandens guldbelægning på hår, skæg og kappekant. Der er konstateret 
to lag forgyldning på hovedfigurernes hår, mens baggrund og kroppe kun har eet 

Fig. 17. Kronborg slotskirke. Detalje fra altertavlens højre fløj, (p. 586). Abrahams hoved (sml. fig. 15). 
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lag67. Yderligere bevis på den primære forgyldnings udstrækning har man i G. 
Bindesbølls akvarel af kirkens østparti fra 1838 (fig. 7). Her er storstykket 
hvidt med gulddetaljer. Fløjreliefferne er stafferet med hvidgrå alabastfarve og 
derpå er med guld malet detaljer, såsom trækroner, græsstrå, sværd, dragtborter, 
hår og englevinger, og med ganske line penselstrøg er lagt streger af guld på 
f.eks. sten for at fremhæve formen, alt i en typisk renæssancestaffering. Det 
eneste kulørte på tavlen er de rødflammede marmorpilastre og fløjenes male
rier. En usædvanlig fornemhed i forhold til kirkens øvrige brogede inventar68.

På fløjenes ydersider er tynde træbrædder tilsat de to egeplanker, hvori for
sidernes relieffer er hugne. De stærkt opmalede malerier på et tyndt kridtlag 
forestiller på nordfløjen: nadveren, på sydfløjen: opstandelsen. Sidstnævnte 
fremstilling er komponeret således, at tre store soldater foran stensarkofagen 
optager en stor del af billedet. Den forreste af disse dækker stående hovedet 
med sit skjold; han er iført læderrustning og stor hjelm, som er helt forskellig 
fra midtrelieffets hjelme69. Bag ham ses i stærk perspektivisk forkortning en

Fig. 18. Kronborg slotskirke. Detalje fra altertavlens venstre fløj, Moses’ hoved og to af joderne (p. 586)
(sml. fig. 16).

L.L. 1966
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soldat, som falder hovedkulds til jorden, og bag ham igen sidder en soldat uden 
hjelm og beskytter med hænderne ansigtet mod lyset (fig. 22). Over dem 
svæver Kristus i en stor, skykranset lysglans, hans arme er udstrakte, kappen 
flagrer om hans kraftige krop. Hovedet er ganske lille, ligesom den oprakte 
højre hånd. Begge dele er malet på det øvre, tilsatte brædt (jfr. reliefferne) og 
efter Kristi hoved at dømme malet o. 1840. Den tilsatte træflis fra forsidens 
relief ses også tydeligt på malerisiden. Den går helt op i forhøjelsen og har spor 
af det oprindelige maleri. Da Kristusfigurens krop ikke er ommalet, må det 
indicere, at hans hoved har været på samme sted som nu d.v.s. på den tilsatte 
forhøjelse. Altså må fløjene også dengang de blev malet have haft den nuvæ
rende højde.

Nadverbilledet på nordfløjen er opbygget omkring et langt bord, som ses i 
perspektiv fra den ene bordende. To rygvendte apostle sidder på en bænk i for
grunden, Kristus for den modsatte bordende flankeres af fire apostle, de reste
rende er placeret på bordets langsider. Opmalingen af dette billede koncentrerer 
sig om baldakinen over gruppen (farven er tydelig udtørret af sol på det tilsatte 
øvre stykke), borddugen, der flere steder er malet ind over brødene og husge
rådet, de røde kapper og flere af de grønne dragter. Men det er muligt med det 
blotte øje at konstatere den oprindelige karakter af flere ansigter og farver, f. eks. 
en vissengrøn i kapperne. Disse oprindelige ansigter, som delvis forvanskes af, 
at baggrundsmalingen er gået ind over de oprindelige konturer (fig. 23), min
der bl.a. ved den karakteristiske trekvartprofil og øjenmalemåden om men
nesketyper som dem, Frans Floris malede på Sønderborg altertavle. Dette 
og nadverens ikonografi set i sammenhæng med opstandelsesbilledets stil og 
komposition gør en datering af billederne til sidste fjerdedel af 1500’rne sand
synlig, hvilket stemmer med de skriftlige kilder, se p. 591.

13. juni 1586 oprettede Frederik II. en kontrakt med »wor Thienner Thomas 
Bildthuger« om forfærdigelsen af en altertavle til Kronborg slotskirke: »aff goed 
Allabaster, Dudstenn och Marmelstenn wdj alle maade, epthersom thennd Pa
tronn, hanum therom tilstillit Er, wduiser, och bedre och Icke werre; Och 
Fløgenne till samme Altar Thauffle skall hannd lade giøre aff Thre, thenum lade 
wdskiere, och paa bedste maade forgylde, Och skall hand selff forskaffe siig paa 
egne omkostning baade Albaster, Thudsteenn och Marmelsteenn, Och ald hues 
andenn Deell, som till samme Thauffle behoff kand giøris; Dog hues her findis 
nogenn Allabaster, som Oss tilkommer, till forne Arbeid kannd were thienlig, 
eller och Dudsteenn, haffue wij Naadigst beuilgitt hanum, thed att maa 
bekomme. Sammeledis maa hand och bekomme aff thend Dudsteenn wdi 
wort Land Skonne saa møgit hannd behøffue kand til forne Thauffle, huilckenn 
Dudtsteenn wor Leensmand paa wortt Slott Mallmøe skall lade blotte, Och forne 
Thomes Bildthuger sellff siidenn thenum lade bryde, och hiid forskaffe, och 
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thette, saa well som allt hues til forne Thauffle giøris fornødenn, aldelis paa 
siin egenn Omkostning«. Han forpligter sig til at levere og opsætte tavlen inden 
pinsedag 1587 og skal som betaling have 1450 dl. fra tolden70.

Ifølge et brev til Gert Rantzau af 10. maj 1587 fra kongen71 var altertavlen 
færdig således, at fløjene kunne bemales. Rantzau havde spurgt, hvilke per
soner eller historier kongen ville have malet på dørene for alteret og orgelet. 
Kongen svarede, at Rantzau måtte lade »dem formale med hvad Historier af 
den hellige Skrift eller anden Maling, du kan tænke og vide til hvert Sted og 
Lejlighed er bekvemmelig og sømmelig og kan være sirligt«72.

Da tavlen bærer det indhugne årstal 1587, synes færdiggørelsen således at

Fig. 19. Kronborg slotskirke. Altertavlens midtfelt. Detalje med ryttere i relieffets baggrund (p. 584) 
(sml. fig. 10).
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have fundet sted til den aftalte tid. At fløjenes ydersider og deres bemaling til
syneladende ikke har været indbefattet i »patronen«, fremgår tydeligt af 
Rantzaus forespørgsel.

1635 opsattes et skur over alteret, mens hvælvet blev repareret og dønniket24. 
1731—33 blev alteret repareret efter aftale med Didrik Gercken, som skulle 
nedbryde det, reparere det og opsætte det påny for 45 rdl., murarbejdet und
taget; han fik frit stillads og fornødne pligtsfolk. Betalingen modtog han dog 
først 173762. Sandsynligvis har det drejet sig om den arkitektoniske og bærende 
opbygning; visse af de store sandsten i alterbordet (se p. 580) kan være fra denne 
tid at dømme efter den type udhugning af bagsiderne, som endnu er synlig. 
Kvindefiguren som holder det mecklenburgske rigsvåben har samtidig fået nyt 
ansigt og arm, jfr. ovenfor.

Ifølge slotsregnskabet var alteret 1836 igen nedbrudt: »Alterbordsplade 
samt nogle gesimssten og sokler af sort italiensk(!) marmor formodentlig dertil 
hørende«, samt to døre af træ med billedhuggerarbejde og to balustre var ned
brudt. December 1841 kvitterede [stenhugger?] Becker for modtagelsen af 
marmor og alabast63. Dette materiale blev benyttet til alterets genopbygning, 
alabasten blandt andet til den kvindelige danske skjoldholders hoved. Mulig
vis er den fuldstændige forgyldning af hovedrelieffet også sket på denne tid. 
Fløj malerierne fik samtidig en skæmmende overmaling.

Betragter man altertavlen, som den står i dag, virker den i det store og hele 
original i sin opbygning, selv om skulpturerne og flere af rammeværkets sten
blokke bærer mærker af 1700’rnes og 1800’rnes reparationer. Kun på eet punkt 
forekommer tavlen mærkelig: al erfaring taler for, at fløje med malerier på bag
siden har været til at lukke for storfeltet, således som det f. eks. er tilfældet med 
den, en generation yngre, altertavle i Frederiksborg Slotskirke, hvor fløjene 
drejes med de søjleskafter, der flankerer storfeltet. Men på Kronborgtavlen er 
der intet spor af en sådan ordning. Fløjenes samlede mål, med rammer, svarer 
godt til storfeltets størrelse, men har fløjene været anbragt inden for pilastrene, 
vil disses kapitæler hindre oplukning, og midtrelieffets stærke fremspring kom
mer i vejen for lukningen.

Heraf tør man da drage den slutning, at tavlen er blevet noget ændret ved 
Gerckens genopstilling. Storfeltet kan oprindeligt have ligget dybere, således at 
det er sprunget ud som en kasse på tavlens bagside, og hængselanordningerne 
for fløjene, hvad enten disse har været placeret inden for pilastrene eller — hvad 
der vel er det naturligste — på nuværende plads, er fjernet. Måske dækker de 
fastgjorte fløje stabelhuller i altertavlens sider, men da fløj rammerne er uden 
spor af drejeanordninger, må de antages at høre med til 1730’rnes fornyelser.

Ikonografisk danner midtrelieffets Golgathafremstilling, suppleret af fløjenes 
gammeltestamentlige paralleller: Isaks ofring og Kobberslangen på korset, en 
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Biblia-pauperumagtig udlægning af Kristi offerdød, som igen fremhæves af 
smertensmanden i topstykkets niche. Kombinationen af Kristus på korset med 
kobberslangen og Isaks ofring som fløj dekoration kendes fra Frans Floris’ 
altertavle i Sønderborg slotskirke. Isaks ofring fra denne tavles maleri er den 
nærmeste ikonografiske parallel til Kronborgtavlens relief med samme motiv. 
Hovedrelieffets tre store figurer står helt isoleret i forhold til baggrundsrelieffets 
soldater og bødler. Således mangler de ellers almindelige grupper med Maria og 
Johannes og høvedsmanden. Dette er sandsynligvis et bevidst lutheransk træk. 
Stilistisk er tavlen i sin arkitektoniske (specielt topstykket) og ornamentale op
bygning (frisen, de korintiske kapitæler og volutternes bladdekoration) nær 
knyttet til Floris-kredsen. Kongehusets kontakt med denne kreds var direkte, 
f.eks. i forbindelse med leveringen af gravmælerne i Roskilde domkirke, alter
tavlen i Sønderborg slotskapel, malet af Frans Floris og døbefonten sammesteds. 
Endelig var kontakten formidlet gennem de talrige Floriselever, som arbejdede 
på Kronborg; blandt de kendteste Robert Jacobsen og brødrene Gert og Peter 
van Egen; man kan derfor ikke undre sig over, at kredsens formsprog også slog 
igennem i Kronborgs altertavle. To ornamentale detaljer — det usædvanlige

38

Fig. 20—21. Kronborg slotskirke. 20. Detalje af den søndre skjoldholder overst på altertavlen. Ho
vedet er restaureret i 1730’rne (p. 588). 21. Detalje af den nordre skjoldholder øverst på altertavlen. 

Hovedet er restaureret i 1840’rne (p. 588).

L.L. 1966 L.L.1966
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rammeornament omkring midtrelieflet og de hårløse kvindemasker med »glorie
krans« — kendes ikke hos Floris.

En stor altertavle af sort marmor og hvid alabast var 10 år tidligere blevet 
opsat i Lunds domkirke af rigets kansler Eiler Grubbe. Herpå var sat portrætter 
af Frederik II. og dronningen. I kunstnerisk kvalitet og i stil er der et svælg 
mellem Lundtavlen, de til denne knyttede arbejder og Kronborgtavlen73. 
Selv om Lundtavlens arkitektoniske opbygning er meget moderne her i Norden 
og bringer italienske renæssancemotiver ind i den langvarige middelalderlige 
altertavletradition, er den dog uharmonisk og mærkeligt sammenstykket74. 
Skulpturen er stærkt maniereret og tilsyneladende sat sammen hulter til bulter. 
Kronborgtavlen er derimod gennemtænkt i sin opbygning75 og i sit ikonogra
fiske program. Dette er strengt protestantisk i modsætning til Lundtavlens be
varing af helgenfigurer (Laurentius og Magdalene). Skjoldholderne kan som type, 
ligesom Kristusfiguren i nichen, genfindes hos Cornelis Floris. Det lidt fjernere 
forbillede for smertensmanden er Michelangelos Kristus i S. Maria sopra Me- 
nerva. Kristi hoved med den klassiske form og det rolige, smertelige udtryk 
hænger nøje sammen med midtrelieffets stil i øvrigt. Denne adskiller sig væsent
ligt fra Florisarbejderne og fra de øvrige, større nordiske alabastarbejder, der er 
bevaret, som f.eks. portalepitafiet i Sønderborg slotskapel76 ca. 1586 og Gans- 
sogs prædikestol i Lunds domkirke 1592. De af antikken stærkt påvirkede figurer 
og den ophøjede ro, samt den fremragende kunstneriske kvalitet er enestående. 
Man kunne forestille sig, at denne pragtfulde skulptur (evt. dens forlæg) var ud
ført af en kunstner oplært med antikke studier, muligvis hørende til Giovanni da 
Bolognas skole77, men uden denne kunstners dramatik, måske af en mand af 
nordeuropæisk herkomst.

Problemet melder sig derfor, hvem var Thomas Bilthuger? Første gang en 
Thomas optræder i Øresundstoldregnskaberne er da Thomas Dirichsen, en af 
Kronborgs stenhuggere, 1576 får dagløn. Dernæst nævnes Thomas Bilthuger 
(uden efternavn) mellem de højere lønnede, men aldrig som leder eller mester
svend (det var Peter von Brüssel i 1583)5. Næsten konstant forekommer Thomas 
billedhuggers navn mellem de mange sten- og billedhuggere indtil 29. jan. 1586, 
da hans bestalling som kongens billedhugger på Kronborg bliver udstedt. Kon
trakten lyder på »at han skal udføre det hans håndværk vedrørende arbejde, 
som lensmanden pålægger ham og desuden være villig til at lade sig bruge, hvor 
kongen ellers vil bruge ham. Hans løn er årlig 40 dl. og 10 dl. i stedet for en 
sædvanlig hofklædning, samt 12 sk. lybsk i dagløn hver dag han arbejder«; 
desuden er han fri for skat og anden borgerlig tynge i Helsingør, sålænge han er 
i ovennævnte bestalling. 26. marts samme år får han tilladelse til, indtil videre, 
på egen bekostning at lade hugge og bryde så meget, han vil, af den gotlandske 
sten og føre den bort for siden at forarbejde den og afhænde den til sin egen for- 
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del. Mogens Gjøe på Gotland får samme dag brev fra kongen med besked om 
den givne tilladelse og om, at Thomas billedhugger må låne kongens redskaber 
på den betingelse, at han afleverer dem i samme stand. Endelig 13. juni 1586 får 
han kontrakt på altertavlen71. Set i forbindelse med andre bevarede kontrakter78 
fra denne periode træder følgende punkter frem som væsentlige: at han skal ud
føre arbejdet »wdi alle maade epthersom thennd Patronn (arbejdstegning) hanum 
tilstillit er, wduiser, och bedre och ikke werre«. Tilsyneladende har han altså 
ikke selv udført fortegningen. Fløjene skal han lade gøre, udskære og på bedste 
måde forgylde. Materialerne alabast, thudsten (sort kalksten) og marmelsten 
(marmor) skal han selv fremskaffe dog således, at han må bryde de sorte sten i 
nærheden af Malmø i kongens brud.

Med alabast og thudstenen gøres den undtagelse, at hvis kongen har noget 
liggende af disse materialer, må Thomas få dem. Betalingen 1450 dl. er høj, 
men dog betydelig mindre end den billedhuggeren Robert Jacobsen 1585 fik 
for den nu forsvundne kamin til den store sal (den var også af alabast og med 
forgyldte figurer)79. I de samme år, 1586—88, indrettedes ud for lysthuset 
Lundehave en vandkunst af hugne sten80. Arbejdet udførtes af fem murere, 
nogle tømrere og seks stenhuggere under ledelse af Thomas Bildhugger. 1589 
fik Thomas Billedhugger betaling for en solskive på dronningens kammer (på 
Lundehave?)81. Endelig 7. december 1596 oplyses det, at Thomas Frandsen, 
stenhugger, indvåner i Helsingør har fået 100 dl. på regnskab af de 400 dl. for

38'

Fig. 22—23. Kronborg slotskirke. 22. Detalje af søndre fløjs malede yderside, en soldat ved graven 
i opstandelsesbilledet (p. 590). 23. Detalje af nordre fløjs malede yderside, een af apostlene i nadver

scenen (p. 590).

L. L.1966 L.L. 1966
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den brønd af huggen sten til Koldinghus, hvilke penge Gert van Egen, billed
hugger, på hans vegne har modtaget og kvitteret for82. Denne Thomas Frand
sen har F. R. Friis sat i forbindelse med Thomas billedhugger og Kronborg 
altertavle (»formodentlig den samme«); 1588 købte »Thomes Franndtzenn Bild- 
hugger« en gård af byfogeden, Rasmus Hansens enke beliggende i Store Fær
gestræde ved siden af Rasmus Langs gård og det kgl. majestæts hus som 
Lauritz Koch iboer. * I et skifte efter Thomas bildthugger fra november 1598, 
som blandt andet omtaler en gård i Store Færgestræde, nævnes Thomas’ syv 
børn, hvoraf flere var umyndige. Den ældste søn hed Peter. Skiftet fandt sted 
i anledningen af enken Marris påtænkte nye giftermål. I kæmnerregnskabet for 
1599 står »Hermind Rholfinck (billedhugger), der feck Thomas bilthoffers hustru«.

Selv om man ad arkivalsk vej kan følge Thomas i mere end en halv snes år, 
kender vi af hans arbejder nu kun altertavlen. Har denne billedhugger, 
hvis udgangspunkt og uddannelse er ukendt, og som aldrig hæver sig til at blive 
ledende billedhugger — Robert Jacobsen og brødrene van Egen ligger altid over 
ham i løn — har han selv været mester for disse enestående, line skulpturer?

Ifølge kontrakten skal han selv — som billedhugger — »forfærdige« alter
tavlen, men »lade gøre« træfløjene ved en billedskærer, alt efter en given 
patron83 (fortegning) udført af en stor, med Floris-stilen fortrolig kunstner. 
Men der foreligger den mulighed, at Thomas har påtaget sig altertavlens ud
førelse som entreprenør, ligesom det skete i senmiddelalderens altertavle
fabrikation, og at han — på samme måde som han lod træfløjene udføre af en 
anden — har givet noget af arbejdet ud til en billedhugger, enten her i landet 
eller i udlandet. Som f. eks. da Frederik II.s svigerfader, kurfyrst August af 
Sachsen, 1563 opførte et gravmæle i Freiberg, blev alabastarbej det udført i Ant- 
werpen efter tegning af en lybsk kunstner og i færdig tilstand sendt til Freiberg 
sammen med nogle nederlandske svende, som skulle bistå med opsætningen68.

Men det er også tænkeligt, at både friskulpturerne og/eller midtrelieffet går 
ind under kontraktens tilladelse for Thomas til at bruge noget af det alabast, 
kongen havde liggende. 1575 havde kongen f.eks. i Helsingør modtaget 10 
kasser med alabastaltertavler, som var bestilt fra Antwerpen84. De blev først 
indsat hos borgmester Henrik Mogensen, dernæst i dronningens kammer på 
Kronborg.

Ingen af disse hypoteser kan bekræftes, da materialet er mangelfuldt, men de 
må nævnes, fordi de viser, at Thomas billedhugger ikke nødvendigvis behøver 
at være mester for hele altertavlen, selv om kontrakten er stilet til ham85.

†Mcilet altertavle. 1582 fik Hans Knieper kontrafejer efter kongens egen be
faling 200 dl. udbetalt af Sundtolden for »thenn Altar taffle hand haffuer Malid 

* Korrekturnote. LA. Helsingør tingbog 1587—92, fol. 101 b, meddelt af Allan Tønnesen. 
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som er opsaet her i Kirckenn paa Croneborch. End for en Conterfej malet effter 
then vnge herre och Printz saa och for tuende Vaben malet for Kn. M. och 
Drottning med Guld och Sølff paa Papir«5. Denne altertavle, som åbenbart har 
været beregnet til kirkens indvielse påskedag 2. april 1582, har kun stået i 
kirken til 1587, da den nuværende stenaltertavle blev opstillet.

Altersølv. Kalk 1843 (lig. 25), med cirkulær fod på tilsvarende fodplade; 
foden, der er godronneret, går i eet med balusterskaftet, hvis pæreformede led 
ligeledes er godronneret; foroven, under en krave med godronnering, er der en 
fladtrykt kugle med støbt bladværk. Bægeret, hvis underdel er udhamret som 
en bladkurv, har under mundingen et bundprikket bælte med englehoveder 
mellem guirlander og herover stjerne, alt i støbt relief. Godset er tyndt, orna
menterne forgyldte ligesom bægerets indvendige side. Kalken er sikkert ud
formet under hensyn til vinkanden fra 1703. Under bunden og på bægeret fire 
stempler: mestermærket »Schrøder« i forsænket oval, henvisende til den køben
havnske hofguldsmed Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje p. 133), Køben
havns bymærke (årstallet nu dækket), guardeinmærket H R, med efternavnet 
Hinnerup i bittesmå versaler på H’ets tværstav, samt månedmærke (tyren). 

Fig. 24—25. Kronborg slotskirke. 24. Vinkande, 1703 (p. 598). 25. Alterkalk, 1843 (p. 597).
L. L.1966 L.L. 1966
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30,2 cm høj. Tilhørende disk, glat, med tunget bort og samme stempler. Oblat
æske, sikkert samtidig, glat, cylindrisk; langs kanten stemplet IIHLI i retkant- 
felt, og tre kroner(?), samt på kanten, P 3. 6,3 cm i tvm.

Tilhørende mahognikasse med bæregreb af messing42.
Vinkande (fig. 24) 1703, med cirkulær, godronneret fod over aftrappet fod

plade, pæreformet korpus med tud og S-formet hank. Nederst på korpus er der 
en kurv af smalle, rundbuede blade, foroven graverede og ciselerede akantus- 
blade og drueklaser hængende i et knækket »regence«-bånd; fladt godronneret 
låg med bladgæk. Ornamenter, fod og låg forgyldt. Under korpus (skjult af 
foden, når denne er påskruet) omkring skruepalen tre stempler: Københavns 
mærke 1703, mestermærket DBH over 1703 for Københavnerguldsmeden 
Ditlev Brasenhauer (Bøje p. 49) samt guardeinmærket: C over MW (delvis 
dækket af en lodning). Højde 23,5 cm.

*Emaljeret guldkalk og -disk (jfr. Frederiksborg slotskirke)86.12. juli 1583 ud
betaltes 300 dl. i arbejdsløn for et par sølvstager og en guldkalk til kongens 
slotskirke. Sølvet og guldet lagde kongen til5.1 inventariet 160065 nævnes blandt 
alterkostbarhederne »1 ammeleredt kalkck och disch aff Guld — neder wdi 
kierchenn«. Ifølge brev dateret Kronborg 24. juli 1645 oversendte slotsherren 
Arendt v. d. Kula efter ordre en disk og en kalk af guld; i brev dateret dagen 
efter erklærer samme, at guldkalken og -disken, som i de forrige slotsherrers 
tider skulle været i skriverens gemme og ikke i slotsherrens, blev optaget i slot
tets inventar, da han fik lenet87.

Foruden guldkalken og -disken omtaler inventariet 1600 en forgyldt kalk og 
disk samt en lille, forgyldt vinkande; den forgyldte kalk og disk havde hr. 
Augustinus, den tyske prædikant, med sig i felten 1612; han afleverede dem 161765.

† Beretteis essæt. O. 1700. På en løs seddel88 med præsten Vincentz Rønnebechs 
hånd (ca. 1711) læstes: »Haver jeg vejet en kalk og disk og en flaske, vog 19 lod 
1½ q. Sign: Bendix Lund« (jfr. Bøje p. 55).

Alterstager. 1) (Fig. 26) 1727, af sølvblik, i regence, af typen med tre C-volut- 
ben. Ornamentikken er dels opdrevet (knækkede buebånd, overflødighedshorn, 
akantusblade), dels graveret og stemplet (rudemønster), dels fint og tyndt 
graveret (stiliserede blade, muslingeskaller, blomster, knækkede buebånd etc.). 
På fodens ene side kronet spejlmonogram CM89. Den ene stage har forneden fire 
stempler: Københavns mærke 1727, mestermærke MPG 1729 for Marcus 
Pipgros (Bøje p. 64f.) samt guardein- og månedsmærke; den anden stage mangler 
Københavnsmærket. 59,5—60,5 cm høje.

2) Nyere messingkopier efter barokstager.
† Alterstager. Til sølvstagerne 1583 (jfr. guldkalk ovenfor) købtes 3. maj 

samme år for 100 dl. guld til at forgylde dem90.
Bibler. 1) Frederik II.s bibel, folio, 1589 i samtidigt læderbind med mønster
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Fig. 26. Kronborg slotskirke. Alterstage, 

1727 (p. 598).

stemplede messinghjørner og spænder. 
Forsats- og bindpapir håndtrykt med 
lysrødt, brunrødt og grønt: stiliseret 
bladværk og dyr (løve, hjort). Ligeledes 
håndtrykt titelblad til »Propheterne« med 
sort, rødt og grønt påført forgyldning. På 
bladet foran titelbladet skrevet: »Denne 
Bibel er 225 Aar/gam(m)el — Knud So- 
rensen Elkær / tilhørende Soren Knudsen 
Elkær!« samt tegnet to sidestillede hjer
ter, det ene med flamme, det andet med 
to næbbende fugle. Efter titelbladet ind
klæbet beskåret kobberstik af Frederik 
II. (»H. Goltzius sculp.« — »G. Cornelij 
excud.«).

2) København 1842. Nittende oplag, i 
sort læderbind med guld- og sølvtryk.

Messehagel (fig. 27-28) fra 1600’rne, af 
violet brokade med rækker af forskellige 
guldblomster. Applikeret kors, ved hvis 
fod kranie og knogler over trepasformet 
»jordsmon«, overalt kantet med perler. 
Krucifiksfiguren er vatstoppet applika
tion. Ophængt i glas og ramme på syd
væggen, syd for alteret. Hagelen, der kom 
til kirken 1843, hidrører fra Christians
borg, hvorfra den 1785 kom til Rosen
borg. 1843 synede biskop Münter hagelen, 
og det bestemtes da, at den skulle fores 
med hvidt eller lysegult silketøj, og at 
de slidte kanter måtte afskæres; desuden
skulle den åbnes fortil, og med hensyn »til den nu brugelige form« anbefa
ledes hagelen ved Christiansborg slotskirke som forbillede42.

† Messehageler. Ifølge inventariet 160065 ejede kirken en hagel af karmoisin 
fløjl, en af rødt sølver bliant samt en af grøngyldent bliant, svarende til alter
klæderne »aff samme slaugh« (sml. p. 580).

Alterskranke, opsat 184291, retkantet., med støbejernsbalustre.
Døbefont (fig. 29) med fint hugget, flad, firkløverformet kumme af rød porfyr 

på firekoblet søjlefod af brunt marmor, den sidste fra 1842—43, eftersom man 
1843 noterede42, at der var anskaffet og opsat en font, hvortil delvis var benyt- 
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Fig. 27—28. Kronborg slotskirke. Messehagel og detalje (p. 599).

tet en fra Frederiks kirkeplads (Marmorkirken) afgiven skål af rødt marmor, 
»som formodes i sin tid at være forarbejdet til lignende brug«. Kummen, der er 
ret uregelmæssig og måler 85—90 cm i tvm., er på undersiden udformet af fire 
sammenstillede muslingeskaller, hvorfra den stiger firkløveragtigt op, kantet 
med en bort af spidsblade; muligvis italiensk import. Syd for alteret.

Prædikestol (fig. 30-37) i højrenæssance, sandsynligvis fra 1582, med malet årstal 
1584 på lydhimmelen. Snedkeren er ukendt; der har været flere billedskærere, 
og af regnskaberne fremgår, at Hans Ganssog (mester for marmor-prædike- 
stolen i Lund domkirke) har skåret storfelternes dyderelieffer, af hvilke tre er 
bevaret. Talrige enkeltheder er i øvrigt fornyet ved restaureringen før indvielsen 
1843, da kirken atter blev taget i brug til gudstjeneste.

Stolen, der er ophængt på vestsiden af den østligste søjle i sydrækken, 
nærmest alter og døbefont, med opgang på søjlens sydside, består af fem fag 
med arkader i storfelterne, kannelerede hjørnepilastre, postamentfelter, gen
nemløbende frise og underbaldakin; over den hvælver sig en lydhimmel. 
Arkadernes muslingeskalnicher, der kantes af en perlestav, har fyldingspilastre 
og bueslag, hvor felter med fladsnittet beslagornamentik veksler med ædel- 
stensbosser; som »slutsten« tjener en svunget knægt med et menneskehoved. I 

Sophus Bengtsson 1942
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Fig. 29. Kronborg slotskirke. Døbefont, kummen af porfyr (p. 599).

sviklerne har der været »perspektivhuller«, nu er kun de tomme, cirkulære for
dybninger tilbage. Arkaderne optages af store relieffer: i midtfeltet ses rigs- 
våbenet i kronet skjold (fig. 31), der holdes af en engel, alt på baggrund af 
en stor kartouche, i de andre felter er der dydeskikkelser, fra nord: Mådehold, 
med kande og pokal, Retfærd (fig. 30), med sværd og vægtskål, Kærlighed (fig. 
32), med hjerte og to børn samt Håb (fig. 33), med blomst og anker (fornyet).

Også postamentfremspringene indeholder arkader. Heri står smårelieffer af 
ti apostle, i arkitektoniske nicher (fig. 34-36) fra nord: 1) Andreas (Andreaskors 
og bog), 2) Petrus (nøgle og bog), 3) Simon (sav og bog), 4) Bartholomæus eller 
Judas Taddæus (bog; attribut forsvundet), 5) Thomas (vinkel), 6) Johannes 
(kalk), 7) Jakob den ældre (fladpuldet hat og stok), 8) Matthæus (lanse og bog), 
9) Filip (latinsk kors) og 10) Jakob den yngre (fakbue).

Frisen er glat og gennemløbende. Fra undergesimsen hænger (sekundære) 

L .L .  1966
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Fig. 30—31. Kronborg slotskirke. Prædikestol. »Retfærdighed« skåret 1585—86 af Hans Ganssog 
og rigsvåben (p. 601).

gennembrudte stykker med frugt og bladværk omkring menneskehoveder. 
Den svejede underbaldakin, hvis vinkelknækkede ribber foroven og forneden 
ender i volutter, afsluttes med en pyntelig, skålformet knop besat med lang
strakte, rundede bosser.

Opgangen er meget smal og har panel til begge sider, det ydre, mod syd, op
rindeligt, på fire fag mellem fyldingslisener, ret bred postamentfrise, men smal 
gesimsfrise og ny håndliste; panelet afsluttes af en kanneleret pilaster; ind
vendig ses den svære trappetrinsvange med brede affasninger mellem trinene 
(fig. 37). Panelet i nord, ind mod søjlen, er fra 1843.

Himmelen, af form som underbaldakinen, har fem frie polygonsider, mens 
søjlen skærer sig skævt ind i den sjette side, et oprindeligt forhold, som har be
stemt formen af den geometriske figur af lister, der pryder loftet; fra det cen
trale, polygonformede hulrum i dette hænger en (fornyet) Helligåndsdue ned. 
Topstykker og spir, i bruskbarok, er sekundære. Baldakinens spids dannes af en 
kogleblomst.

Allerede af denne beskrivelse fremgår, at mange enkeltheder på stolen er 
ændret, ligesom dydernes placering og apostlenes forvirrede rækkefølge næppe 
afspejler de oprindelige forhold. Mens der kan sættes spørgsmålstegn ved en del 

L. L.1966
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Fig. 32—33. Kronborg slotskirke. Prædikestol. »Kærlighed« og »Håb«, 32 skåret 1585—86 af Hans 
Ganssog, 33 fornyet 1842—43 (p. 601).

Fig. 34—36. Kronborg slotskirke. Prædikestol. Apostelrelieffer i postamentfremspringene. 34. Andreas. 
35. Jakob den ældre. 36. Jakob den yngre (p. 601).

L.L. 1964

E.M. 1966 Allan Tønnesen 1966 E.M. 1966
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af 1800'rnes fornyelser, var den tilføjelse, der skete 1585—86 (men som for
mentlig har været planlagt fra første færd), af storartet virkning. Om prædike
stolen vides, at den var opstillet 1582. Thi 1579—80 havde Mikkel maler fået 
flere penge, end der tilkom ham; disse afkvitteredes 1582, da han havde over
strøget prædikestolen med fernis og forgyldte bogstaver, stafferet orgelværket, 
alle stole, bænke og paneler oven og neden i kirken92. Først 1586 fik »Hanns 
Ganssow bilttsnider bethalt effter Giert Randtzovs (slotsherrens) fortegnelse for 
IIII Billeder Fland haffr skorit oc indsett paa Predickestolen her paa Slotitt, 
stk. 1111 dl. = XVI dl.«93. Som påvist af Astrid Tønnesen må disse lire »Billeder« 
have været fire dyderelieffer, hvoraf de tre, Kærlighed, Retfærd og Mådehold, er 
bevaret; thi der kan ikke være tale om relieffet af rigsvåbenet, som ved sin tørre, 
noget gnidrede skæremåde skiller sig stærkt ud fra de smidige og elegante dyde- 
skikkelser. Det fjerde grove og plumpe relief, »Håbet« (fig. 33), er fornyet 1842 
—43. Hele dette felt94 består af blødt træ, muligvis lind, og bunden savner de 
gamle relieffers virkningsfulde baggrundsprikning samt de under forgyldningen 
liggende farvelag og kridtgrunderinger.

Ganssog har naturligvis ikke selv »opfundet« sine relieffer, men har skåret dem 
efter et kobberstik i den samling, som ethvert velforsynet snedker- og billed
huggerværksted lå inde med. Det er ikke lykkedes at finde de benyttede forlæg, 
men den »Kærlighed«, der står som hjørneherme på den skånske Stora Köpinge 
kirkes prædikestol fra 159795 er, omend plumpere i sin udførelse, ganske til
svarende og bekræfter, at der er tale om stikforlæg. Men selv om Ganssog ikke 
har skabt figurmotiverne, er hans udførelse af en så sjælden elegance, at man 
skal henvende sig til hans yngre kollega, Statius Otte, for at finde en jævnbyrdig 
kunstner.

Såvel rigsvåbenet som apostelfigurerne er skåret af andre knap så fremragende 
billedskærere. Måske er rigsvåbenet udført af en af de snedkere, der havde 
inventaret i enterprise, apostelfigurerne af en anden. Blandt disse figurer ad
skiller den spidsnæsede Johannes sig fra de øvrige ved en noget større elegance i 
holdning (dette kan dog skyldes forlægget) og ved de skarpt mandelformede 
øjeæbler, som er helt forskellige fra de andre småfigurers, der er indbyrdes ens, 
men hvor Jakob den ældre dog har tydeligt angivne pupiller. Måske er ulig
heden først fremkommet 1843(?).

Gangen i prædikestolens tilblivelse ligger imidlertid klar: en maler har først 
givet et udkast (patron), der er blevet approberet af majestæten, som derefter 
har overgivet sagen i den ledende snedker, Jesper Matthiesens, hånd. Denne 
har fordelt arbejdet mellem de talrige snedkere, billedsnidere og malere, som 
slottet disponerede over — sikkert under stadig konference med kongen, der 
fulgte hele slottets indretning med den største interesse — og med slotsherren, 
der optrådte som kongens »konduktør«. Selv har Jesper snedker formentlig kun 
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L.L.1964
Fig. 37. Kronborg slotskirke. Interiør mod prædikestolsopgang og marskalkstolens panel (p. 602).
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fungeret som inspicerende og koordinerende. Om han selv har fået stunder til 
at skære og save, må anses for tvivlsomt. — Den store forskel, der er mellem 
hans egen prædikestol fra 1567 i Helsingør S. Olai (jfr. p. 170) og den 15 år 
yngre Kronborgstol er ikke kun stilbestemt, men også mesterbestemt. Der er 
derfor intet grundlag for at knytte Kronborgstolen til Jespers hånd. Som slots- 
snedker (fra 1575) var det hans pligt at sørge for, at stolen blev færdig.

I stafferingen, der fornyedes 1843 på gammelt grundlag, er guldet stærkt 
dominerende: storfelternes dydeskikkelser, apostelreliefferne, hængestykkerne, 
alle fremtrædende partier af ornamenterne samt dele af alle lister er forgyldt. 
På underbaldakinen veksler felter med guldgrund og med grøn bundfarve. På 
guldgrunden er der med ret tynde, brune streger malet bladornamenter, og på 
samme måde er bunden punkteret med brunt; tilsvarende er ornamentikken i 
de grønne felter udført i guld. På ribberne er der blåt, hvidt og guld. Stafferin
gen af selve prædikestolens korpus er kun partiel, og oprindelig har egetræet 
stået blankt mellem de stafferede flader; nu skimtes træet her gennem et tyndt 
lag mørkbrun maling. Hjørnepilastrene har sort farve i kannelurerne, mens 
arkadernes pilastre er malet med hvide arabesker, der vel efterligner intarsia. 
En prøveafdækning har konstateret, at der under disse arabesker og på de til
svarende på opgangspanelet og indvendig i stolen ligger ældre, vistnok skablon- 
malede, gullige, hvis form og forløb restaureringen nøje har fulgt. Selve arkaden 
over dyderne har blåt i felternes beslagværk, mens de (fornyede) diamantbosser 
er grønne. Himmelen er stafferet som underbaldakinen.

Indskrifterne er alle med en fed fraktur af sen karakter på blå eller sort bund 
med guld, der i postamentfelterne er »skygget« med sort. Indskrifterne har 
følgende ordlyd, i stolens frise: »Des HERREN Wort ist warhaftig, vnd was er zu- 
saget, das Helt er gewiss, der 33 psalm.«. I postamentfelterne: »Das gesetz des 
HHERrn / ist on wandel, vnd erquickt die seele. XIX psalm. Das zeugniss des 
herrn ist gewiss vnd macht die al- / bern weise. Die befehl des herren / sind 
richtig, vnd erfrewen das hertz. Die gebot des HERren / sind lauter, vnd erluchten 
/ die augen. Die furcht des herrn / ist rein vnd bleibt ewig- / lich. psal. XIX.«. På 
himmelen: »Jes. am xlviii. Ich bin der Herr dein Gott / Der dich Leret was 
Nutzlich ist / vnd Leite dich auff dem / Wege den du gehest / M. D. LXXXIIII.«

Vedrørende stolens historie kan videre følgende oplyses: 1582, se p. 607. 1584 
fik Peter de Meyer 10 dl. for at staffere en »hemling« med guld over prædike
stolen96. 1587—88 fik Peter de Meyer og Claus Jansen betaling for maler- og 
ferniseringsarbejde i kirken, hvori også indgik prædikestolen97. 1635 skulle 
Caspar Keilhau »aftoe« prædikestolen24. Om stolen blev nedtaget i slutningen 
af 1700’rne, da kirken blev benyttet til krudtmagasin (p. 570), eller først noget 
senere, kan ikke afgøres med sikkerhed; Friis nøjes med at notere, at den var 
nedbrudt før 180 7 98. 1836 omtales den som meget beskadiget63.
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Stolestader og panelværk. Stolestaderne er sikkert fra 1582, samtidige med 
kirkens øvrige inventar, idet Mikkel maler dette år fik betaling for bl.a. over- 
strygning af staderne (jfr. p. 604). Men de dekorative enkeltheder på de rigt ud
skårne gavle er først blevet færdige 1586—88, udført af billedskærerne Henrik 
Kønneman og Albrit Gysse (andre steder kaldet Kies, Gise eller Giese, jfr. 
pulpitur p. 620), der 1587—88 fik 35½ daler og 1 ort for adskilligt arbejde at 
have gjort og udskåret på de »Poste« (gavlstykker) for stolene samt »paa thett 

Fig. 38—40. Kronborg slotskirke. Stolestadegavle (p. 609). L.L.1964
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Fig. 41—42. Kronborg slotskirke. Stolestadegavlenes topstykker. 41. Norges løve. 42. Hovedskjoldets 
delende kors i rigsvåbnet (p. 609 f.).

Paneel for vdj Kon. May. Staell (stol) her paa Kronneborigh«99. 1587—88 fik 
Peter de Meyer og Claus [Jansen] maler betaling for at fernisere og staffere 24 
stolerum og stolene udi kirken, og det fremgår, at malerarbejdet også havde 
stået på 158697. Foruden disse snedker- og malerudgifter i forbindelse med 
stolenes opstilling foreligger der følgende regnskabsnotits fra 1588100: Betalt 
Hans Ganssov billedsnider for et hoved og en arm og ben101, han har gjort på 
en stol her på Kronborg udi kirken, som var sønderbrudt, 2 mk. Det kan dog 
ikke nærmere bestemmes, hvad her hentydes til.

Stolestaderne fordeler sig nu med 13 gavle i syd, 12 i nord samt tre lange 
bænke med (nyt) udskåret forpanel under orgelpulpituret i vest; de er med nogle 
få undtagelser, opstillet efter Bindesbølls plan102 (fig. 6). Oprindelig må der til 
24 stolerum (jfr. ovenfor) have været 26 gavle. Det forreste stade i syd, lige 
neden for prædikestolen, finere udført end de andre103, har vel oprindelig været 
beregnet for de medlemmer af kongehuset, som ikke havde adgang til kongens og 
dronningens stole på nordpulpituret. Formentlig er det det stade, der 1618 
kaldes stolen, som de unge herrer står udi, når prædiken er104. Dette stade og det 
næstfølgende, der vel også har haft tilknytning til kongehuset, er de eneste, 
som har bevaret deres døre. I syd står, som nr. 13, en forskudt gavl uden top
stykke og mod nord, på kvindesiden, er der en ligeledes topløs (gammel) gavl 
anbragt forskudt (nr. 6).

Gulvarealets møblering har været afstemt smukt og harmonisk, dengang 
staderne endnu stod på deres oprindelige plads. Langs alle væggene løber panel
værk, på vest- og nordsiden nu i to etager, op til pulpiturloftet. Ved sin vand
rette opdeling i retkantede fyldinger eller i arkader mellem postament og 
gesims indgår panelet i intim forbindelse med stolepaneler og ryglæn, der har 
samme vandrette opdeling og de samme skillende pilastre, mens de forsvundne 

E. M.1966 E. M. 1966
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E.M. 1966 E.M. 1966
Fig. 43—44. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle. 43. Holstens nældeblad. 44. Vendens 

kronede oksehoved i profil (p. 609 f.).

døre formodentlig har haft kvaderarkader svarende til vægpanelets, over et smal
felt. Selv om gulvpanelet ikke er udstyret med egentligt frisefelt, gør det brede, 
glatte rammestykke foroven det ud for denne detalje. Det har dog været stole
gavlene, der fuldendte harmonien og samtidig med deres variationer, som 
næsten må have udtømt en helt ornamentbog, skabte liv i rummet. Også de 
har den klassiske opbygning med et hovedlegeme, her en påsat pilaster, mellem 
postament og gesims, alle dele rigt udskåret og med smalle altid varierende 
»vinger« — og det hele kronet af et fornemt kartouchetopstykke.

Stolegavlene består af een eller af to svære, lodret sammensatte planker, 
hvorpå de udvendige pilastre med deres ornamenter er fæstet (fig. 38). At 
mange af plankerne er helt eller delvis oprindelige, fremgår af, at de foroven på 
indersiden har bevaret spor efter fjernede, symmetriske fladsnitsornamenter, 
og et enkelt sted er der rester af et indsnittet skjold; desuden er der flere lap
ninger og øgninger. Ingen af plankerne bærer spor efter dørhængsler. Kun et par 
af gavlplankernes fremspringende hoveder og masker er nu skåret i eet med 
pilastrene, men ellers er ansigterne pålimede og mer eller mindre opskåret eller 
fornyede, hovedsagelig sikkert ved restaureringen 1843 (et enkelt hoved er for
nyet for få år tilbage).

Også topstykkerne er mærkeligt nok skåret i to ulige store plankestumper, 
hvis sammenføjningslinje kun sjældent falder sammen med gavlplankernes. 
Topstykkerne dannes fortil af en kartouche med figurfelt, mens bagsiden er 
halvcirkulær og udfyldt med eet stort englehoved (fig. 47-48). Nr. 12 i nord, der 
er fornyet, savner det halvcirkulære bagfelt, og på nr. 11 i samme række ad
skiller både halvcirkeltopstykket og englehovedet sig fra de øvrige, så her er 
sikkert også tale om en fuldstændig fornyelse, hvor kartouchetopstykket kan 
være kopieret efter sydrækkens gavl nr. 10.

39
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E. M. 1966 E.M. 1966
Fig. 45—46. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle. 45. Mandshoved i profil (p. 609 f). 

46. Bagsiden af marskalkstolens østligste topstykke (p. 615).

Disse opskæringer og fornyelser, som ofte kan være vanskelige at konstatere, 
må ses i sammenhæng med den tilfældige orden, der præger anbringelsen af top
stykkerne, hvis hovedpart som nævnt indeholder bestanddelene af kongens og 
dronningens våbner; snart må man søge kongens insignier i nordrækken, snart 
i sydrækken, og det samme gælder dronningens; som følge heraf må det også 
henstå som tvivlsomt, hvorvidt de oprindelige topstykker altid har fundet plads 
på deres egne oprindelige gavlplanker, dengang man samlede det hele fra den 
bunke, hvor de havde ligget hulter til bulter, »som om det var en brændestabel 
til at fyre med« (jfr. note 42). Ved denne samling (1843) kom restaureringskniv, 
høvl og sandpapir i flittig brug; det siger sig selv, at der må have været nok at 
restaurere på stadernes fremspringende partier, der havde været nærmest til at 
lide overlast, både i den tid, da rummet ikke benyttedes som kirke og siden da 
staderne blev revet op med rode og stillet eller smidt til side. Restaureringen er 
foregået efter de principper, der er omtalt p. 579 f., nye ansigter kom til, hvor de 
gamle var for medtagne; hvor der kun var gået fliser af, nøjedes man med at 
glatte og udhule. Tydeligst fremgår denne op- og indskæring af et hoved på 
toppen af gavl nr. 12 i sydrækken, hvor restaurators kniv har udhulet ansigts- 
og især øjenpartiet for at skabe et »nyt« ansigt. Formentlig har man i mange til
fælde skåret ansigterne op af æstetiske grunde - for at bringe dem i overens
stemmelse med tidens idealer. Dette mål er stort set nået.

De enkelte våben-detaljer er taget fra kongens og dronningens våbner i den 
form, disse har på altertavlen. Rigsvåbnet indeholder i hoved-, midt- og 
hjerteskjold 11 motiver samt hovedskjoldets delende kors, der også er benyttet 
i et topstykke, mens dronningens våben kun har fem motiver, i alt 17 til de 24 
stole (d.v.s. 26 gavle), der nævnes i de ældre regnskaber. De resterende top
stykker er blevet udfyldt med masker eller lignende. Det kan nu ikke afgøres, 
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Fig. 47—48. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle, bagsiden (p. 609 f).

om de to østligste gavle på sydsiden, »marskalkstolens«, indgik her i denne 
motivrække; thi den østligste gavls topstykke har som motiv en profet eller 
apostel(?), mens det næste topstykke indeholder et Gudslam, der formelt kunne 
være Gotlands mærke; men det må sikkert opfattes som en »bibelsk« pendant til 
den første gavls motiv. I øvrigt er rigsvåbnet i sin helhed afbildet på »mar
skalkstolens« dør. Om motivernes oprindelige ordning kan kun gisnes, men det 
er vel naturligt at tænke sig, at kongevåbnets motiver var forbeholdt syd
rækkens stole (mandssiden), mens dronningens sattes på nordsiden. Nu er 
ordenen følgende, idet det bemærkes, at alle motiver fra rigsvåbnets hoved- 
skjold er forsynet med krone:

Fra rigsvåbnet: Hovedskjoldet:
1) Hovedskjoldets delende kors................................................................... nordrækken nr. 10 fra øst
2) Danmarks tre løver (og ni hjerter).........................................................  sydrækken - 4 - -
3) Norges løve................................................................................................  - - 3- -
4) De tre unionskroner.................................................................................  - - 8- -
5) De Gothers løve (over ni hjerter)............................................................ nordrækken -    1 - -
6) De Venders lindorm (drage)...................................................................  sydrækken -  10 - -

Midtskjoldet:
7) Slesvigs to løver......................................................................................... sydrækken - 7 -
8) Holstens nældeblad..................................................................................  nordrækken - 9 -
9) Stormarns svane (med halskrone).......................................................... - - 3- -

10) Ditmarskens rytter...................................................................................  mangler nu
Hjerteskjoldet:

11) Oldenborgs bjælker.................................................................................. mangler nu
12) Delmenhorsts kors.................................................................................... sydrækken - 9 - -

E.M. 1966 E. M.1966
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Fra det mecklenborgske våben:

1) Mecklenborgs kronede tyrehoved, forfra..............................................  sydrækken — 5 - -
2) Rostocks grif..............................................................................................  nordrækken — 2 - -
3) Schwerins arm med ring.......................................................................... sydrækken —    6 - -
4) Vendens kronede oksehoved i profil....................................................... nordrækken — 5 - -
5) Hjerteskjoldet (Stargard)........................................................................  — — 4- -

Andre motiver:
1) Mandshoved i profil.................................................................................. nordrækken — 7 - -
2) Fantasimaske.............................................................................................  — — 8- -
3) - ........................................................................................ .............  — —  11- -
4) Løvemaske.................................................................................................  — —   12- -
5) Kvindemaske.............................................................................................  sydrækken — 11- -
6) Tom oval....................................................................................................  — — 12- -

Ligesom gavlplankernes pilastre er alle topstykkerne forskellige både i 
kartouchernes udformning og i side- og topfigurer; oftest er sidefigurerne to 
nøgne drenge i hel- eller halvfigur, stående eller siddende i forskellige stillinger. 
Et enkelt topstykke viser to langkjortlede damer med palmegren(?), et andet 
har Petrus med nøglen som pendant til en anden apostel med bog, nogle smyk
ker sig med engle, andre med fugle. Visse topstykker har ikke sidefigurer, men 
en skikkelse foroven, der kan være en nøgen, hvilende dreng eller en syngende 
dreng med bog. De fleste af disse småfigurer er så hårdt opskåret at deres stilpræg 
er forsvundet, (et par meget naturalistiske ørne er sikkert helt nye).

Stoleværkets rygpaneler er delvis gamle, adskillige med lapper og øgninger, men 
største parten er formentlig fra 1843; man har brugt det, der var anvendeligt, og 
fornyet resten. Bortset fra rygpanelet i »marskalkstolen« og den tilhørende 
bagved er de øvrige paneler ens udformet. På østsiden fagdeles de af syv kanne- 
lerede lisener med cirkelhul over hver kannelure, og midt i de således afdelte seks 
felter er der et »spejl«, der med sine karnisprofilerede kanter springer ligeså 
meget frem som lisenerne. Vest- eller bagsiden har tilsvarende seks arkade
felter, hvor bueslaget og de omløbende pilastre er udformet med fyldinger, og i 
sviklerne er der tomme »perspektivhuller«. Buefagene flankeres af syv kannele- 
rede pilastre. Nedadtil er der et hængestykke udsavet med vekslende liljer og 
tunger, midtpå og til siderne støttet af et fladt, ligeledes udsavet ben med balus- 
terform. I alt fald eet af disse hængestykker synes oprindeligt.

Sydrækkens (ydre) østpanel tilhører »marskalkstolen« og beskrives under 
denne; mod vest i denne række er der intet panel, og det lange panel foran 
bænkerækkerne under orgelpulpituret er nyt (fra 1843) ligesom bænkene. Nord
rækken har derimod panel både for øst- og vestenden. Østpanelet består af 
fem fag afdelt af svære, kannelerede halspilastre på høje postamenter og med 
fremspringende bryst, hvis tre sider bærer en stor ædelstensbosse.
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Arkaderne er dekoreret med vekslende ædelstensbosser og beslagværksfelter 
og en ligeledes beslagværksprydet »slutsten«; i sviklerne er der fladsnittede 
ornamenter. Frisen er gennemløbende. Det korte indgangspanel i vest har kun 
tre arkadefag, hvoraf det ene er omdannet til dør ind til kirketjenerens stol. 
Arkaderne svarer til østpanelets, men halspilastrene er dekoreret med fladsnit 
under et stort, udsavet ornament ved brystbossens underside, (det er den pilas
ter, der er efterlignet på det nye panel under orgelpulpituret).

Stafferingen på stolegavlenes udvendige sider svarer på det nærmeste til 
»marskalkstolens« (se denne). Indvendig står de alle i træets farve, der dog nu er 
noget sløret af et mørknet fernislag. Gavlene har sikkert kun haft farve på de 
fladsnitsornamenter, der var under topstykkerne, mens rygpanelerne på alle 
spejle og i alle arkader har en sort, skabloneret arabeskagtig dekoration; med 
et par enkelte undtagelser er det de samme to skabloner, der idelig gentages i 
henholdsvis spejl og arkade. Østpanelet i nordrækken har hvidmalede skablon- 
arabesker i arkaderne, mens bosserne er afvekslende røde og grønne, beslag
værket forgyldt på blå bund, sviklernes dog på sort bund. Pilastrene har sort- 
malet hals, røde og grønne bosser, gyldne kannelurer med hvide kanter. Også
i postament og frise er der hvide (ens) skablonmønstre. Samme farvevalg går 
igen på indgangspanelet.

»Marskalkstolem (fig. 46, 51-53) — for at beholde denne sene betegnelse — er 
(jfr. p. 608) den forreste stol i sydrækken, umiddelbart neden for prædikestolen; 
sammen med den sikkert tilhørende stol bagved har den bevaret sin dør; dens 
gavle er en smule fornemmere end de andre, men mærkeligt nok ikke højere 
(oprindeligt?), og forpanelet er rigt udskåret, ligesom den også har indvendige 

E.M. 1966 E.M.1966
Fig. 49—50. Kronborg slotskirke. Fremspringende hoveder på stolegavlenes pilastre (p. 609).
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skæringer; det er det eneste møbel i kirken, der nu har »rigtig«intarsia. — For
panelet består af fem fag med arkader adskilt af hermer med joniske kapitæler, 
postamentfelter og gennemløbende frise. Arkaderne, med profilkapitæler og 
ædelstensbosser vekslende med fladsnittet beslagværk og med maskeprydet 
»slutsten« i buernes issepunkter, fyldes næsten helt af store, varieret skårne 
kartoucher, der danner ramme om fem dyderelieffer; i kunstnerisk henseende 
måler de sig ikke med prædikestolens dyder og heller ikke med »marskalksto- 

Fig. 51. Kronborg slotskirke. Hermer på marskalkstolens to gavle (p. 614).
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Fig. 52. Kronborg slotskirke. Marskalkstolen (p. 613).

lens« gavl-hermer, hvorimod de står visse af småligurerne på de små pulpitur
søjler nær. De forestiller ifølge de underskrevne navne: »Spes« (»håb«) med anker 
og fugl, »Fides« (»tro«) med kors og bog, »Caritas« (»kærlighed«) med barn på 
arm og ved fod, »Iusticia« (»retfærdighed«) med sværd og vægt, samt »Pacien- 
cia« (»tålmodighed«) med lam. Hermerne er nøgne, vekslende mandlige og kvin
delige, med klæde eller halssmykke (fig. 53).

L. L.1964
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De to gavle er opbygget som kirkens øvrige, og som nævnt, af samme højde, 

men pilastrene har her en mandlig og en kvindelig herme (fig. 51), der i ud
førelse kappes med Ganssogs prædikestolsdyder. Begge har nøgne kroppe, men 
et hovedklæde falder ned bag ryggen og lægger sig på skaftets overkant, og en 
pude på hovedet mildner trykket fra det joniske kapitæl. Det er den »skønne« 
hermetype, der noget varieret genfindes på Christian IV.s kongestol i Roskilde 
domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1724), på Syv kirkes alterbordspanel (smst. p. 
1144), på den fine prædikestol i Herfølge (DK. Præstø p. 281), på Tikøbs præ
dikestol (Lynge-Kronborg hrd.) og andre udmærkede arbejder. Topstykkerne, 
der er ubehageligt opskåret 1843, holder ikke kvalitativt mål med disse hermer; 
det østligste viser en siddende, skægget mand med bog (profet, apostel?) ind
fattet i en oval ramme, det andet et klumpet Gudslam (jfr. p. 611) i kartouche. 
Dette sidste har, som de øvrige gavle, på bagsiden af kartouchen et halvrundt 
gavlfelt med et stort, næsten fornyet englehoved, mens det østligste smykkes 
med en laurbærkrans omkring et englehoved (fig. 46). Dørens arkade omslutter 
rigsvåbnet i samme form som på altertavlen, med nye eller opskårne engle- 
hoveder i svikler og på bue. En tilsvarende, tom arkade findes på nabodøren.

Indvendig er stolen rigere udstyret end de andre stole og har et højere ryg
panel. Forpanelets arkader har her »slutsten« med små hoveder eller masker, og 
de skillende elementer er halspilastre, hvis skafter dog ikke er »indlagt« med 
lysere træ som rygpanelets; men det er troligt, at de har været det. Sandsynlig
vis har hele partiet over det tynde bueslag også været belagt med en finérplade. 
Rygpanelet er af samme højde som vægpanelet, med gennembrudt frise for
oven under æggestav-tandsnitgesims; når de kongelige personer sad ned, var 
de skjult for bagved siddende. Også på dette panel har arkadernes »slutsten« 
hoveder eller masker, og halspilastrene, der har en yderst diminutiv ægge- 
stavkapitæl, har indlagte skafter med lyst træ, hvori atter er indlagt symme
triske intarsia-ornamenter i mørkt træ. Derimod er »indlægningen« på brystet 
nu kun malet. Rygpanelet har på bagsiden arkader over kvadratiske fyldinger 
med »spejl«. De enkelte arkadefag skilles og flankeres af kannelerede pilastre 
med beslagværksprydbælte, og i arkaderne veksler på bueslaget bosser med 
beslagværksfelter (slutsten med hoved), mens de på pilastrene veksler med 
kannelerede felter. De kvadratiske fyldinger skilles af korte, svære kannelerede 
halspilastre, hvis kapitæler støder op til det øvre fags pilasterbaser.

Stafferingen såvel af »marskalkstolen« som af det øvrige stoleværk, har op
rindelig kun været partiel, men nu — det gælder især marskalkstolen — er der 
ikke meget bart træ synligt; guld dominerer, og marskalkstolens farver går igen 
på de andre stader. Forpanelet har sort bund bag figurerne, vekslende blå og 
hvide kartoucher, mens arkaderne veksler med blå og hvide felter, hvori der er 
forgyldt beslagværk, røde og grønne bosser. Dyderne er skiftevis klædt i rødt 
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Fig. 53. Kronborg slotskirke. Marskalkstolens forpanel (p. 613).

og grønt, tålmod f. eks. i rød dragt med grønt slag, skriftkartoucherne hvide 
vekslende med røde, hermeskafterne forgyldt med sorte ornamenter samt lidt 
rødt og grønt. I postamentfelter og -fremspring er der gyldne skablonornamenter 
på brun (oprindelig bar) bund, mens frisen har tilsvarende ornamenter på sort. 
Indvendig går de samme farver igen, men her har de glatte felter malede in- 
tarsiaefterligninger med skablonranker og vekslende træfarver — alt opmalet 
ved restaureringen o. 1843.

Den oprindelige, partielle staffering skyldtes, som nævnt, Peter de Meyer og 
Claus maler. 1635 renoverede Caspar Keilhau alle stolene neden i kirken med 
lim og fernis, og guld, hvor behov gjordes (14 rdl.). Det fremgår, at Keilhau 
måtte anskaffe en svamp og seks »Kradh bøster« til stolene at rengøre24.

Vægpanelerne strækker sig for gulvpanelets vedkommende over alle rummets 
fire vægge, og under vest-og nordpulpiturerne er der i nyere tid indskudt et panel 
mellem fodpanelet og pulpituret. Det omløbende gulvpanel består af portal
felter over postamentfyldinger, flankeret af kannelerede halspilastre med bryst
bosser fremad og til siderne, altså svarende til nordre stolerækkes østpanel. 
Pilastrenes rygbrædt har flade, udsavede vinger med rovfuglehoved foroven og 
harmonerer derved med stolegavlenes pilastre. Portalen eller arkaden er bosse- 
ret med vekslende lodrette og vandrette diamantbosser på pilastrene og i bue
slagets bosser, der følger buen, afbrudt af to oventil spidse bosser, der bryder 
buen, samt en karnissvunget »slutsten« med perlestav. I sviklerne er der ind

L. L.1964
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skåret murstensskifter. På nordvæggen (arkade nr. 7 og 8 fra øst) findes de to 
eneste varianter, hvor bosserne både i bueslag og på pilastre veksler med flad- 
snitsfelter (jfr. »marskalkstolens« rygpanel, bagside). Mange fornyelser. Over
panelet har kun fyldinger, hvorover frise. Såvel i denne som i gulvpanelets frise 
løber lange indskrifter, der består af forskellige bibelsprog, især fra Jesu Sirachs 
bog, som Frederik II. selv havde samlet og ladet trykke, og som Christian VIII. 
ifølge slotspræst Fischer 1841 approberede som anvendelige til inskriptioner i 
kirken42 (jfr. også indskrifterne ud- og indvendig på pulpituret). Hvorledes 
disse udtalelser af slotspræsten end skal forstås, er det givet, at friserne har inde
holdt indskrifter før de nuværende, der er opmalet med 1800’rnes fede fraktur, 
og at disse snarest med deres typiske »afskriverfejl« (ældre og moderne ortografi, 
udeladelser og et enkelt sted rent kludder) giver indtryk af at være rekonstruk- 
tionsforsøg af ældre mer eller mindre udslidte indskrifter.

På det nederste panel, begyndende til venstre på østvæggen (ved trappen): 
»Sehet an die Exempel der Alten, vnd mercket sie, Wer ist jemals zu schanden 
worden — ingen indskrift bag alteret — der auff jn (d.v.s. ihn) gehoffet hat. 
Wer ist jemals verlassen, der in der Furcht Gottes blieben ist. (Sydvæg): Oder 
wer ist jemals von jm verschmehet, der jn angeruffen hat; Denn der Herr ist 
gnedig vnd barmherzig, vnd vergibt Sünde, vnd hilfft in der Not. Iesus Sirach 
Cap. 2, v. 10—13105. Meine Kindlein, solches schrei — »marskalkstolens« ryglæn 
— be ich euch, das ihr nicht sündiget, Vnd ob jemand sündiget so haben wir 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Iesum Christ, der gerecht ist, Vnd derselbige 
ist die Versöhnung für vnsere Sünde nicht allein aber für die unsere, sondern 
auch für der gantzen Welt. Vnd an dem mercken wir, dass wir ihn kennen, so wir 
seine Gebot halten. Iohan(n) is [1. brev] 2. Cap. (Vestvæg): Die augen des Herrn 
sehen auff die so jn lieb haben. Er ist ein gewaltiger Schutz, eine grosse Stercke. 
Ein schirm wider die hitze, Eine hutte wider den heissen Mittag, Eine Hut 
wider das straucheln, Eine hülffe wider den fall, der das Hertz erfrewet, vnd 
(Nordvæg): das Angesicht frölich macht vnd gibt gesundheit, Leben vnd Segen. 
Sirach 34 Capt. (I dørrummet): Höre gern Gottes Wort, vnd mercke die guten 
Spruche der Weisheit. Sirach 6 Capittel 35 v. (Videre på nordvæggen): Viele so 
vnter der erden schlaffen ligen werden auffwachen Etliche zum ewigen leben, 
etliche zu ewiger schmach vnde schande. Die lerer aber werden leuchten, wie 
des Himels glantz, vnd die, so viel zur Gerechticheit weisen, wie die Sterne 
imer vnde ewiglich Danielis, 12 Capt. Betrachtet im [her et vanskeligt læseligt 
ord (Gleich?) med gammel, prøveafdækket skrift] Gottes Gebot vnd gedencke 
stets an sein Wort der wird dein Hertz volkomen machen, Sirach 6 Ct.«106.

På frisen over det (nye) øvre panel, vest- og nordvæg, begyndende på vest
væggen (skriften er her lidt spinklere end i gulvpanelet): »Zureisset eure Hertzen 
und nicht eure kleider, und bekehret euch zu dem Herrn eurem Gott denn er ist 
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Fig. 54—57. Kronborg slotskirke. Figurer i søjlernes prydbælter på nordpulpituret. 54. Lucretia. 

55. Retfærd. 56. Judith. 57. Caliope? (p. 620 f.).

gnedig barmherzig gedultig vnd von grosser gvte vnd rewet in bald der straffe, 
ioel, am, 2. Gap. Ynd zwar Gott hatt die zeit der vnwissenheyt vbersehen, Nnh 
aber gebeüt er allen (nordvæg) menschen an allen enden bvsse zvthun. Darumb 
dassz er einen tag gesetzt hat auff welchen er richten wil den Kreisz, des erdboden, 
mit gerechtigkeit, durch einen Man, In welchen ers beschlossen hat vnd leder
man furhelt den glauben, nach dem er in hat von den todten aufferwecket. acto. 
am. 17. So spricht der Herr, Wen ich zum Gottlosen spreche, er sol sterben Vnd 
er bekehret sich von seiner sünde vnd thut was recht vnd gut ist also das der 
Gottlose das pfand wider gibt vnd bezahlet was er geraubt hat vnd nach dem 
wort dess lebenss wandelt, dass er kein bosess thut So sol er leben, vnd nicht 
sterben Vnd alle seiner Sunden die er gethan hat sollen nicht gedacht werden107. 
Den er thut nuh wass recht vnd gut ist. Ezech. 33 C.«

Dørfløje. 1) Rester af kirkens oprindelige fløje i indgangsdøren fra o. 1582, 
er bevaret. I de to fløjes ydre beklædning, der for største delen stammer 
fra restaureringen 1843, er i alt fald de to hermer, den midterste og den vestre, 
gamle, mens den østre ser ud til at være en efterligning. Det renæssanceagtige 
topstykke (af syv lodrette planker), med bedende og musicerende engle, er for
nyet med tydelig inspiration af Kønnemann-Giese; da også de to gamle her
mer står de to billedskæreres øvrige arbejder i kirken nær, tør man formentlig 
antage, at det er dem, der har skåret dørenes prydværk, og at topstykket må
ske er en ret tro kopi efter det oprindelige. Af den indvendige beklædning, de 
egentlige dørfløje, synes hele den østre gammel, med to fyldinger, et højt rekt
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angel over et bredt, begge med fremspringende, kantprofileret spejl. Om ægge- 
stavlisten, der i en kurvehanksbue følger topstykkets form, og gesimsen her
under, er gammel eller ny, kan ikke afgøres uden afdækning. Bukkehornshængs- 
lerne og den store, firkantede jernlås er fornyelser. Materialet er eg både i de 
gamle og de nye dele.

10. maj 1587 blev der givet ordre til, at kirkedørene skulle »udstafferes« med 
maling71, og samme eller næste år fik Peter de Meyer og Claus maler betaling 
for staffering og forgyldning5. Nu står fløjene udvendig i træets farve, mens de 
indvendig har de fra stolestaderne kendte sorte skablonmønstre. Topstykket 
har røde skablonblomster på guldgrund.

2—3) Til de to spindeltrapper i rummets nordøst- og vesthjørne er der to ens 
døre med arkade foroven og kvadratfylding med omløbende, kanneleret liste 
forneden; den østligste er gammel, med stor, sekundær baroklås og nyere bukke- 
hornshængsler, den vestligste en efterligning efter denne.

†Dørfløj. 1635 skulle Caspar Keilhau renovere den dør for muren ved præ
dikestolen, antagelig døren for trappen op til »piberstolen«24 (jfr. p. 624).

Pulpiturer. 1577 leverede stenhugger Gert Fadder trappetrin til den lille 
vindeltrappe i kirken, som gik op til orgelet (jfr. p. 563), og 1578 leverede samme 
trappesten til en vindeltrappe, som skulle opsættes i kirken, »som Dronningen 
opgaaer i Kirken og siden fremdeles til det Galleri der foroven« (jfr. p. 564). — 
1586 betalte tolderen efter Gert Rantzaus fortegnelse penge til billedsniderne 
Henrik Kønnemann og Albrit Giese (jfr. stolestader p. 607) for 26 runde piller 
med deres forsiring oven og neden, de havde udskåret i kirken på Kronborg à
2 dl., endvidere leverede de 12 oksehoveder og 6 »Schortoess« (d. e. kartoucher), 
de på deres egen omkostning havde udskåret i 21 paneler i kirken, for i alt 59 dl. 
Som ledende slotssnedker har Jesper Matthiessen kvitteret1073.1587 malede Peter 
de Meyer og Claus maler galleriet og dækket derunder samt dronningens gang 
på pulpituret og stolene sammesteds97.

De to bevarede pulpiturer — om †»piberpulpitur« se p. 624 — strækker sig 
langs kirkens nord- og vestvægge. Der er 21 fag i nord, 6+6+6+3 mellem de 
fire hvælvingssøjler, og fem i vest med 2 og 3 på hver side af et sekundært, 
gennembrudt felt under orgelet, med ialt 34 små søjler. Bortset fra det gennem
brudte fag under orgelet løber pulpiturerne ensartet igennem, også under 
kongestolen. Hvert fag flankeres af Kønnemanns og Gieses korintiske søjler, i 
hvis kartoucheprydbælter der er skåret forskellige småfigurer, der tilsammen 
giver et helt program. Hvert felt optages af en portal med flade bosser på 
pilastre og bueslag, med postament, gesims og spinkle ornamentvinger. Forne
den deles pulpiturerne i felter af postamentfremspringene, der afsluttes med 
en hængeblomst, mens den smalle frise er gennemløbende under kronlistens 
æggestav.
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Fig. 58—61. Kronborg slotskirke. Figurer i søjlernes prydbælter på nord- og vestpulpituret. 58. Astro

logia. 59. Salomon?. 60. Profet. 61. Kriger (p. 621).

Figurerne i søjlernes prydbælter viser, nordpulpituret, fra øst: 1) (fig. 56) 
Judith med Holofernes’ hoved, 2) (fig. 57) Caliope?3) Kvinde med nøgen overkrop, 
i kontrapostisk stilling, afbrudte attributter (Dialectica?) 4) langkjortlet kvinde 
med bue og pil (Artemis?), 5) (fig. 54) Lucretia, 6) Eva, højre hånd med æblet 
afbrudt, 7) Adam (hovedet, hele højre, uformelige arm og venstre arm fornyet), 
8) gevandtklædt kvinde (nøgent venstre ben) med bog108, 9) klarinetblæsende, 
gevandtklædt kvinde (?), 10) kvinde med fugl og anker (Håbet), 11) gevandt
klædt kvinde med harpe (Musica?), 12) gevandtklædt kvinde med nøgen over
krop, trædende på stregdelt kugle og med passer og måleinstrument i hænderne 
(Geometria eller Astronomia), 13) gevandtklædt kvinde med tavle og †griffel 
(Arithmetica), 14) kvinde i kortærmet gevandt med afbrudt nøgle(?) og bog 
(Grammatica), 15) kvinde i kortærmet dragt skænkende vand i en vinskål 
(Mådehold), 16) gevandtklædt kvinde med søjleskaft i højre og -kapitæl i venstre 
hånd (Styrke), 17) (fig. 58) gevandtklædt kvinde med genstand, der ligner et 
håndspejl, men snarest oprindelig er et solbillede (Astrologia) — næppe Klog
skaben, da slangen mangler —, 18) gevandtklædt kvinde op ad hvem et lam 
springer (Tålmodighed), 19) (fig. 55) Retfærdighed, højre hånd med sværdet 
afbrudt, 20) kvinde i kortærmet dragt med barn på venstre arm og hjerte(?) i 
højre hånd (Kærlighed), 21) kvinde i kortærmet dragt, med hænderne sammen
lagt i bøn (Tro eller Fromhed), 22) gevandtklædt konge med krone på hovedet, 
bog og harpe i hænderne (David), 23) gevandtklædt mand med blød tophue,
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bog i højre og hævet venstre hånd (profet), 24) kortkjortlet, gevandtklædt, bar
hovedet mand med bog eller flad bakke i hænderne (profet?), 25) gevandtklædt, 
barhovedet mand med bog i venstre og lang, tynd pind i højre hånd (profet).

Vestpulpituret, fra nord: 26) Kriger — alle krigerne er i de »romerske« fantasi
dragter, der var gængse blandt renæssancens malere og billedskærere — med 
stor hjelm, sværd og standard (gammeltestamentlig feltherre), 27) kriger med 
hellebard (som nr. 26), 28) (fig. 61) kriger med sværd (som nr. 26), 29) (fig. 59) 
konge med scepter (Salomon?), 30) ung mand med slangestav og bevingede sko 
(Merkur), 31) kortkjortlet, barhovedet mand med defekt attribut i højre hånd 
(som nr. 26?), 31) nøgen kvinde med smalt klæde om underlivet, nedhæng
ende højre arm, den venstre, opadrakte hånd afslået(Fortuna?), 32) (fig. 60)lang- 
kjortlet mand med blød tophue og bog i hænderne (profet), 33) kvinde i om- 
snoet gevandt med bar højre arm nedad mod venstre, ved hendes fødder en 
åben bog (Rhetorica?).

Løber man dette tilsyneladende tilfældige og ejendommeligt anbragte person
galleri igennem, vil det vise sig, at det indeholder et smukt afrundet »program« 
(jfr. Frederiksborg slotskirke). I regentens kirke bevæger man sig fra vore synde
fulde urforældre, Adam og Eva, over de tugtende og formanende, gammeltesta
mentlige profeter — der er fire, så det må være »de store«, Esajas, Jeremias, 
Ezekiel og Daniel — sammen med samme bogs tapre og vise konger — da den 
ene er David, må den anden være Salomon (jfr. portalens figurer p. 578) — 
dydens og tapperhedens romerske og gammeltestamentlige kvinder, Lucretia, 
der dræbte sig selv af skam over at være blevet voldtaget, hvorved hun gav an
ledning til, at det forhadte kongedømme blev styrtet, og Judith, der slagtede 
Holofernes. Herfra kommer vi til dyderne og repræsentanterne for de frie 
kunster, måske også et par muser(?). I denne forsamling optræder så Hermes 
som gud for den driftige handel og Artemis, der vel må betragtes som jagtens 
gudinde samt endelig — om tolkningen er rigtig — Fortuna, den gode lykke.

Til nordpulpituret og herfra til orgelpulpituret i vest er der adgang ad de 
p. 576 nævnte spindeltrapper i øst og vest samt fra østfløjen (nu Søfartsmuseet) 
ad en bred åbning med en moderne jerndør umiddelbart over spindeltrappen her. 
Desuden er der brudt en lille, smal åbning i pulpiturets vestende gennem muren 
ind til sydfløjens herværende sal (nu også optaget af Søfartsmuseet). Bryst- 
værnspanelet har her profilindrammede fyldinger med kantprofileret »spejl«, 
hvis nederste 3—4 cm dækkes af fvrretræsgulvet, der ligger i højde med baserne 
på forsidens arkader.

Under pulpiturerne er der et pragtfuldt kassetteloft med et ophøjet fladsnit- 
smykket felt om en midtbosse og varierende ornamenter på kanterne anbragt i 
et dybt, ligeledes kvadratisk felt. I rammeværkets skæringer er der rosetter og 
mellem dem pålimet fladsnit om en langstrakt bosse.
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Mens den udvendige, partielle staffering er polykrom som på kirkens øvrige 
(ydre) træværk, er indersidens fyldinger malet med hvide, røde og sorte skablon-

Fig. 62. Kronborg slotskirke. Kongestolen (p. 624). L. L.1964



624 HELSINGØR 64

mønstre, i frisefyldingerne uden om spejlet og i det mellemfaldende rammeværk 
er der derimod sorte skabloner — alt på træets bund. Kassetteloftets farver er 
rødt, blåt, hvidt og guld samt træets toner.

Også pulpiturfriserne bærer lange, helt opmalede indskrifter med gylden 
fraktur, både ud- og indvendig, vestpulpituret kun udvendig; da dette sidste 
pulpiturs indskrifter ikke indholdsmæssigt skiller sig fra kirkens øvrige ind
skrifter og ikke tager særligt hensyn til det herpå stående orgel, citeres dets 
indskrifter her i sammenhæng med nordpulpiturets. Vestpulpituret: »Lobet den 
Herrn in seinem Heiligthumb. Psalm. 150« — »Wer des Herrn namen anruffen 
wird. Der sol errettet werden. ioel 2. Alles was ihr thvt mit worten und wercken 
das thut alles im namen Ihesv col. 3.« — Nordpulpitur: »Befile dem Herrn deine 
werck, so werden deine anschlage fort gehen, proverbiorum. am 16. Capitel.« — 
»Furchte dich nicht Liebes Land, sondern sey frolich und getrost, Denn der 
Herr kan auch grossz ding tun. Ioel. am 2 Capittel. Ich habe den Herrn alzeit 
für augen, denn er ist mir zur rechten, darumb werde ich wol bleiben. Darumb 
freuet sich mein Hertz, und meine Ehre ist frölich. Auch mein fleisch wird sicher 
liegen. Denn du wirst meine seele nicht in der hölle lassen. Er kennet meinen 
Namen darumb will ich ihn schutzen. Er ruffet mich an, so will ich ihn erhören. 
Ich bin bei ihm in der not ich wil in heraus reissen vnd zu ehren machen. Ich 
wil in settigen mit langem leben, vnd wil im zeigen mein heil.« [Salme 16]. Nord
pulpitur indvendig, partiet i kongestolen medregnet: »Also muste Christus 
leiden, vnd aufferstehen von den todten am dritten tage vnd predigen lassen 
in seinem Namen, busse vnd vergebung der Sünden Luc. 24. (inde i konge
stolen:) Wilt du Gott dienen, so lasz dirss ernst sein, auff dass du Gott (her 
skillevæg i kongestol dækkende: nich)t versuchest, Gedenck an den Zorn, der 
am ende kom(m)en wird, vnd an die rache, wenn du davon must. Sirach 18. 
Capt. (kongestolen slut) Wenn ein vernunftiger eine gute Lehre horet, so lobet 
er sie, und breitet sie ausz, Horet sie aber ein mutwilliger, so misfelt sie im, vnd 
wirfft sie hinder sich. Sirach am 21 Capt. Neige deine ohren, vnd Hore die wort 
der weisen, und nim zu Hertzen meine lehre. prouerb. 22.«

†Pulpitur. »Piberstolen« omtales i regnskaberne kun 163524, da Caspar 
Keilhau fik besked om at reparere en pille under den med fernis og oliefarve. 
Det må være det pulpitur, der ses på Bindesbølls tegning (fig. 7); i dette til
fælde har man altså ikke fulgt hans opstillingsplan, men har fjernet det.

Kongestolen, Christian IV.s og Frederik II.s (†) stol er indrettet i nordpulpi
turets midterste fag. Som foran nævnt løber det egentlige pulpiturpanel uændret 
igennem på hele nordsiden, og kongestolens fag har ikke rigere udstyr her end 
de andre. Markeringen af Majestætens stol viser sig først i panelets overbygning, 
et mellemstykke med tre rundbuede åbninger samt et rigt skåret topstykke, der 
fylder hele hvælvingsbuen og i midten har Christian IV.s rigsvåben og titler. 
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At Frederik II. har ladet indrette en »kongestol« på pulpituret, fremgår af de 
ovenfor p. 620 citerede regnskaber fra 1578 vedrørende dronningens trappe. 

40

Fig. 63. Kronborg slotskirke. Kongestolen, detalje af mellemstykket (p. 626).
L. L.1966
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Når det derfor 1585 hedder, at Anders snedker for 44 dl. har panelet kongelig 
Majestæts stol her på Kronborg med noget andet udi samme stol109, tør man 
antage, at det drejer sig om kongestolen i kirken. Og det samme gælder be
talingen 1587 på 8 dl. til Hans Ganssog for han udi træværk udsnidede et 
»kompostument«, (felt, her topstykke med kartouche eller lign.) oven på »stee- 
derne« (stolestaderne) udi kongelig Majestæts stol her på Kronborg, og lige
ledes et andet til 10 dl. som blev indsat i kgl. Maj.s stol110. Om Kønnemans 
og Gieses bidrag, se p. 620. 1587 fik Peter de Meyer og Claus maler betaling for 
dronningens gang udi kirken på pulpituret og for tre skillerum med døre og 
bænke og stolene sammesteds. Kongens stol, et rygstykke bag den og to døre 
blev forgyldt og stafferet95.

Disse de eneste bevarede regnskabsposter om den sag viser, at kong Frederiks 
stol har været paneleret, har haft udskæringer og fint stoleværk, hvis billed
skærerarbejde var udført af mesteren Hans Ganssog.

Der foreligger intet om, hvornår Christian IV. har ændret eller fornyet sin 
faders stol, og ved en tidsbestemmelse må man derfor holde sig til façadens stil
historiske træk. Der er en slående forskel mellem dens mellempanel med dets 
fine, livlige frise (arkadeåbningerne er nye) og det lidt bombastiske topstykke. 
Skyldes dette forskellige, men samtidige billedskærere, eller er der en tidsforskel 
mellem de to partier?

Mellemstykkets stilbestemmelse vanskeliggøres af de mange opskæringer 
(engle- og småansigter) og fornyelser (nichernes figurer); kun de flankerende 
hermer synes ikke at have været berørt af 1840’rnes restaureringsraseri, og det 
samme gælder den fine ornamentik i frisen. De ornamentale udtryksformer f. 
eks. på Hans thor Brügges altertavle fra 1593 i Søborg (oprindelig i Helsingør 
S. Marie, jfr. p. 375) virker som ældre slægtninge af Kronborgstolens mellem
panel, og hermeskafterne her er af samme type som skafterne på Søborg præ
dikestol, fra årene omkring 1600. Disse forhold sandsynliggør en datering af 
kongestolspanelet til 1600’rnes første tiår, og det kan i så tilfælde ikke hidrøre fra 
Frederik II.s stol, der ifølge de omtalte regnskabsposter må have været opført 
1585 og have stået færdig 1587, samtidig med det nedre, gennemløbende panel.

Da topstykket i ånd og skæring er vidt forskelligt fra mellempanelet, må det 
være udført af en anden snedker (også kongestolen i Roskilde domkirke var for
delt til to snedkere), og det er vel muligt, at det er opsat nogle få år senere.

Ud mod kirken fremtræder kongestolen over det gennemløbende brystnings- 
værk med et af tre (fornyede) arkader gennembrudt panel. I de oprindelige 
åbninger har der sikkert siddet skydevinduer. Partierne mellem arkaderne er 
udformet som selvstændige fag (fig. 63) bestående af storfelt med nichefigur 
flankeret af mandlig og kvindelig herme, med postament og rigt skåret frisefelt. 
Skikkelserne i muslingeskal-nicherne er vistnok helt fornyede; de forestiller 



67 KRONBORG SLOTSKIRKE 627

dyder, fra øst: Håbet med anker og due, Troen med kalk og palmegren, From- 
hed(?) med bog og moderne palmegren, samt Retfærdighed med sværd og skål
vægt. De flankerende kvindelige hermer har nøgen overkrop og — i forhold til 
kirkens ældre snitværker — svulmende former (vingerne) og teatralske stillinger 
(hermerne); mændene er iført fantasidragter med krone, turban eller hjælm, den 
kronede har scepter, turbanmanden en langskaftet økse. Der er gjort meget ud 
af frisen, hvor livlige småfigurer vokser op af blomsterkalke, og især restaura
torerne har gjort meget ud af frisens fremspringende bøjler.

I topstykkets tætte ornamentik hersker den største trængsel af store, nøgne 
mer eller mindre fede figurer, store havuhyrer, små, påklædte kvinder, vase- og 
blomsterarrangementer uden om det sammenstillede rigsvåben, der støttes af 
to lidt slappe vildmænd. At sætte Statius Otto fra Lüneburg i forbindelse med 
dette morsomme, men ikke mesterlige arbejde111, betegner en underkendelse af 
denne billedskærers dygtighed og stringens. Man sammenligne blot med de ham 
med mere sandsynlighed tilskrevne skikkelser i Frederik Leiels epitaf i S. Olai 
kirke (p. 237).

Til kongestolen, som den ses oppe på pulpituret, må også regnes det til
stødende vestfag, da dette er afskilret mod vest med et lavt, rigt stafferet 
fyrrepanel med dør. Den egentlige stol eller loge, der er bygget op af ege-panel- 
værk lige til hvælvingerne, måler 615 cm i længden øst-vest og ca. 180 i dybden 
syd-nord, således at der er en smal, kun 100 cm bred gang bag stolen med døre 
i øst og vest. Herover, strækkende sig over stolens panelværk og en gennem
løbende gesims, er der halvrunde topstykker, som slutter sig til hvælvings- 
kapperne. I panelet mod øst er en bred tofyldingsdør med rigellås i gammel stil, 
mod vest et lidt bredere tofyldingspanel. Mod nord dannes stolens bagside af et 
panel med tre rækker fyldinger (otte i hver række), og herover er der en række 
skævtbuede åbninger i fyldingernes bredde, hvis overside er afpasset efter 
hvælvets form. To fyldinger forneden (nr. 5 fra øst) er omdannet til en smal, 
knap 180 cm høj dør med vippelås i gammel stil og bukkehornshængsler. Inde 
i stolen ligger et nyere gulv (1843) to trin højere end pulpiturgulvet, og over de 
fornyede arkadeåbninger ud til kirkerummet løber en bred frise med ægge- 
stavgesims. Dydefigurernes udadtil konkave nicher fremtræder inde i stolen som 
flade fremspring med bred karniskant, mens smalfelterne under nicherne ind
vendig viser sig som små, dybe fyldinger med bred kant-rundstav af den art, 
der først bliver almindelig i baroktiden. Under arkadeåbningernes underkant 
er der opsat en nyere, tarvelig hylde, hvis knægte dækker bogstaver i frise- 
indskriften. Over æggestavsgesimsen står topstykkets rå, skruphøvlede, smud
sigbrunt overstrøgne bagside og bidrager til det forstemmende, fattige indtryk 
af en skrabet fornem stol, hvis indre står i skærende modsætning til den ydre 
pragt. Det er vanskeligt at afgøre, om panelet rummer rester af Frederik II.s stol. 

40*
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Ved et firefyldingspanel, hvis profiler svarer til yderpanelets, er stolen nu 
delt i to ulige store rum, det ene mod vest med to, det andet med een arkade
åbning. Denne skillevæg løber umotiveret ind midt bag på »Troens« niche og 
dækker eet af friseindskriftens ord. I vestafdelingen står nu fire fabriksstole, 
østafdelingen tjener som magasinrum.

Ifølge inventariet 160065 var der et rødt, blomstret fløjeistapet med silke- 
frynser og to lange, røde, blomstrede fløjelsbænkedyner til kgl. Majestæts stol, 
og »på kirken, som dronningen står« tre små stole omdragne med rødt klæde og 
beslagen med messingsøm; syv små stole, som jomfruerne bruger, var gult an- 
strøgne, og der var bænke og skamler trindt omkring. Endvidere nævnes et rødt, 
blomstret fløjels tapet med silkefrynser til dronningens stol, et rødt tapet af 
klæde med uldne frynser til dronningens jomfruer, en lang, rød, blomstret bæn
kedyne, ligeledes til dronningestolen. Disse tøjer opbevaredes vistnok i en 
fyrrekiste i fadebursstuen.

Den udvendige staffering svarer til den på kirkens øvrige træværk, men guldet 
florerer betydelig mere i topstykket. Omkring rigsvåbenet læses kongens titler 
med malede versaler: »Christianvs qvartvs dei gratia daniæ, norwegiæ, van- 
dalorvm, gottorvmq(ve) rex / dvx schleswici, holsatiæ, stormariæ et ditmarciæ, 
comes in oldenb(vr)g et delmenhorst.« Panelernes fyldinger har de vanlige 
sort skablonerede mønstre på træets bund, fyldingsprofilerne er malet med hvidt, 
blåt, guld og rødt. På øst- og vestsidernes topstykker står et kronet C 4 på rød 
grund omgivet af blomsterkrans og herudenom skablonmønstre. Det lave 
fyrrepanel med dør, der afskilrer faget vest for stolen har hårdt opmalede tætte, 
hvide og sorte skablonmønstre om rødbundede felter hvori dels kronet F S, dels 
kronet Jesumonogram, og på rammestykkerne slyngbånd.

Orgler. Den nuværende orgelfaçade — med værk112 fra Marcussen og Reuter 
1843 — er fra 1636 og har hørt til det værk, Johan Lorentz leverede dette år, 
et instrument hvis musikalske egenskaber ikke kendes, eftersom kontrakten 
med orgelbyggeren vel er bevaret113, men ikke bilaget. Det blev »ruineret« under 
svenskekrigen66. Niels Friis skriver følgende: »Af Lorentz-orglet var endnu i 
1842, da det nye skulle bygges, vindladerne — pibeværkets »fundament« — til
bage. De var, svarende til 1600-tallets orgelbygningsstil, trange, og materia
lerne ikke særlig gode. Men de viste ifølge en undersøgelse, som den køben
havnske orgelbygger, Jens Gregersen, havde foretaget for den i sagen råd
spurgte Frue-organist, C. E. F. Weyse, at 1636-instrumentet havde haft 24 stem
mer (nogle steder angives tallet til 27) fordelt med 9 i hovedværket (i det gamle 
orgelhus), 7 i overværket (tilbage i nichen) og 8 i pedalet (midterst). De indice
rede også, at orglet havde været spillet fra siden, hvorimod der ikke fandtes 
angivelser med hensyn til dispositionen«115.

Lorentz leverede også façaden, men ikke efter egen tegning; kontrakten lyder
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nemlig på, at han skulle udføre et 
orgelværk af nyt »efter afridsen, som 
hannem forseglet er leveret« med 
undtagelse af staffering og maling, 
som han ikke skulle have noget at 
gøre med.

Façaden er af normal baroktype, 
med tre lave tårne, det midterste 
bredest og højest, og to mellemfal
dende pibefelter; både disse og tår
nene er kronet af spir, hvoraf midt
tårnets er en gennembrudt kartou
che med C 4. På postamentfrisen, der forkrøbber sig om tårnene, er der en smuk 
ornamentrække med småfigurer, som vokser op af bladværk, og masker. Vin
gernes åbne, spinkle ornamentik grupperer sig om to kvindeskikkelser på go- 
dronnerede konsoller, i nord Retfærdighed med sværd og skålvægt, i syd 
(Troen?, Fromheden?) med bog.

Orgelhuset har over en barok kordongesims i højde med pulpiturbrystningens 
overkant to fyldinger over hinanden med oprindelige malerier såvel på syd
som på nordsiden, halvfigurer af syngende eller musicerende damer; i syd 
øverst: turbanklædt, med nodebog, nederst luthspillende, med blottet venstre 
skulder og bagudflagrende rødt klæde. På nordsiden har den øverste kvinde en 
lyre, mens den nederste spiller på tværfløjte.

Organisten sidder nu med ryggen til det gamle orgelhus — piberne her er 
stumme —, idet de to manualer og pedalet er anbragt foran et bag orgelhuset 
placeret nyt hus, egentlig kun en panelvæg, bag hvilken værket befinder sig112.

Orglet står på vestpulpituret, hvis ydre er beskrevet i forbindelse med det 
andet pulpitur (p. 622); men orglets tilstedeværelse manifesterer sig ved et i 
pulpiturpanelet indskudt, gennembrudt barokfelt med horn- og fløjteblæsende 
engle blandt viltre ornamenter. I frisens indskrift mærker man derimod ikke 
noget til hverken musik eller sang. Indvendig i pulpituret er der talrige ind- 
skårne navne, årstal og tegninger bl.a. to små hestekøretøjer (jfr. fig. 64).

†Orgel. Kirken har haft et orgel fra sin første indvielse og planlagt fra forste 
færd (jfr. p. 579). 1582 fik Hans Brebus orgelmester 300 dl. for forfærdigelse og 
opsætning af et orgel i »kirken her på Kronborg«116; det var kun halvt så meget, 
som det orgel kostede, han leverede til S. Olai (p. 202), så det kan ikke have 
været noget særlig stort instrument; 10. maj 1587 gav kongen på forespørgsel 
Rantzau besked71 om, at han selv måtte bestemme, hvilke malerier der skulle 
anbringes på orglets fløje72. Da Lorentz’s orgel senere opsattes, blev resterne af 
Brebus’ skænket til tyske kirke i København117 (jfr. DK. Kbh. By I, 267).

E. M.1966

Fig. 64. Kronborg slotskirke. Ridsning på orgelpulpi
turets inderside (p. 629).
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Salmenummertavler. I kirken hænger fem store, klodsede tavler med skyde- 
numre, vel fra 1843, en sjette ligger i kongestolen.

Maleri, 1843, på kobber. To engle med palmegrene holdende rødt klæde med 
»C VIII R« foran elefantordenskæde under krone på pude. De to engle står på 
en lys rød trappeopsats med sort baggrund. 95 x 122 cm inden for den brede 
rundstavramme117a. I et smalfelt forneden er med versaler malet følgende ind
skrift: »Det oedelagte guds huus reistes paa kongens bud / ham, som beskiærmer 
kirken, beskiærmer gud!«. Vestligt på sydvæggen. Vedrørende dette maleri 
foreligger et brev fra kommandant I. H. Rothe af 6. december 1843, hvori han 
skriver: »Kongen er . . . blevet opmærksom på, at i en inskription under hans 
navneciffer, der hænger over for den kgl. stol ... er ordet »ødelagt« skrevet med 
oe. Det er ingen malerfejl, men digteren Andersen, der har forfattet den, har 
bogstaveret netop på denne måde«42.

*Maleri. 1841. Kristus velsigner de små børn, af Heinr. Eddelien, opbevares 
andetsteds på Kronborg. 1843 tillod Christian VIII., at der til ophængning i 
Kronborg kirke anskaffedes et af historiemaler Eddelien forfærdiget maleri med 
det nævnte emne42; ifølge Kornerup118 var det ophængt på væggen til højre for 
alteret, dvs. hvor messehagelen nu hænger. Maleriet ses på ældre fotografi.

(†)Malerier. 1634, 3. nov. anvistes der ifølge vurderingsseddel penge til kon- 
trafejeren Adrian Muiltges119 for otte malede stykker forfærdiget til Kronborg 
kirke »så og befaling at contentere en maler for et stykke fra Holland i lige måde 
til kirken.«120 Af Muiltges kvittering fremgår, at betalingen for de otte malerier, 
der synedes og vurderedes af Villum Hornboldt, var 320 rdl.; det fremgår end
videre af regnskaberne, at disse malerier havde vakt den udvalgte prins’ inter
esse, således at de 22. juli 1634 sendtes til København, hvor de »8 store, malede 
stykker med ramme« . . . »bleve brugte i fyrstelig nåde, prinsens bilager, på Kø
benhavns slot«. Næste år, 25. sept., akkorderede man med Caspar Keilhau om at 
tage dem ud af de der benyttede rammer, spænde dem på andre, afto dem og 
imod solen tørre dem igen, opsætte dem i kirken og staffere rammerne24.

Det første inventarium, der medtager kirkens malerier, er fra 167766. Her 
nævnes: »Et stort, ottekantet skilderi om Moeses slaar paa klippen«, samt fire 
skilderier på øst- og på vestvæggen. E. J. Jessen optegnede i midten af 1700’- 
rne121 også fem malerier: »i koret på den ene væg Moses, der slår på klippen122, 
på samme side på kirkens væg fire mindre skilderier: Abraham vandrende, 
havende for sig en engel i en lys og klar sky, Simeons historie i templet, Hagars 
historie med hendes vansmægtende søn, samt Loths historie, der han går ud af 
Sodoma«. Hvorvidt disse sidstnævnte malerier eller nogle af dem er identiske 
med Muiltges’, fremgår ikke af akterne.

Lysekroner. To ens, i barokform, fra 184342.
Ur- eller sejerværket er i »Trompetertårnet« ved kirkens vestende, med skive
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(malet årstal 1863) mod gården. På værkets jernramme indslåede versaler: 
»A. Funch, Kjøbenhavn. Patent 1855«.

†Sejerværker. På Kronborg har der samtidig været flere sejerværker, hvad der 
bl.a. fremgår af Jørgen Brenners kontrakt, da han 11. juli 1585 fik bestalling 
som sejermager; her nævnes nemlig, at han foruden daglig at stille det store 
sejerværk, så det altid går efter solen, også har pligt til at holde de små i stand71. 
Her behandles kun »det store«, skønt det fra begyndelsen sikkert har haft 
plads i »det store tårn«, jfr. nedenfor, —1582 arbejdede Jep tømmermand selv- 
tredie på et nyt sejerværk123. Samme år modtog Poul sejermager til lod og til 
sejerværket på Kronborg fire lispund og halvandet skålpund bly samt 140 
favne grove tove124. 8. februar 1583 rykkede kongen for værket, der skulle 
»sendes hid«, hvis det var færdigt; dersom sejermageren manglede guld til for
gyldning, skulle tolderne levere det71. Uret må være leveret, før Poul sejer
mager døde i juni 1584, thi hans enke fik 1584 og 1585 betaling for at lade det 
passe125. Man skulle derfor ikke synes, at det var dette ur, der allerede måtte 
fornyes, da tolderne i Helsingør 3. okt. 1587 fik befaling om i henhold til den 
fortingning, kongen havde gjort med Hans Matzen, sejermager, at betale ham 
200 dl. for det sejerværk, han havde lavet til Kronborg71. Om det så er dette 
urs skive eller hint, Peter de Meyer og Claus maler stafferer og forgylder 1587— 
88, får stå hen97. 1629 brændte Kronborg. 1632 renoverede og opsatte Hans 
[Mesger], sejermager i Helsingør, et sejerværk i det store tårn (60 favne line)126, 
og samme år blev der leveret to små slagklokker, »som hænger over sejervær
ket på Kronborg«. Det er uvisst, hvor det sejerværk til 400 enkende rdl., som 
Hans Mesger 1637 skulle opsætte på Kronborg, fik plads127. 18. jan. 1638 be- 
tingedes to klokker hos mester Hans [Mesger] urmager at skulle forfærdiges, 
den ene en timeklokke, den anden en kvarters (185 rdl.)128. 1640 er der tale om 
to sejerværker, et, som Josias sejermager i København skulle levere, og som 
vistnok afleveredes 1641129, et andet, stort, som kongen akkorderede med Hans 
Steinbuck om 11. august; af den udførlige kontrakt130 fremgår, at værket skulle 
slå kvarter og fuldslag og vise på trende sider; sejermageren skulle også levere 
tre store »solskiver« af egeplanker og lade dem male og staffere. Pris 800 rdl., 
færdigt »med Guds hjælp« til påske 1641. — 1779 nedtoges den ved lynbranden 
1775 ødelagte gamle urskive på Kronborg klokketårn og afleveredes til kobber
møllen. Allerede 1775 havde I. H. Petersen gjort en ny, ligeledes af kobber63.

Klokker. Som nævnt p. 563 hang klokkerne oprindelig i det store tårn og blev 
først nogen tid efter branden 1629 overflyttet til det ved kirkens vestende stå
ende »Trompetertårn«. De nuværende to klokker er begge støbt af Friderich 
Holtzmann i København 1721.

1—2) 1721, den ene 59,5 cm i tvm., den anden 65, begge med samme udstyr 
og indskrift, versaler: »Gloria in excelsis deo anno 1721« (»ære være Gud i det
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højeste«) mellem øvre akantusbladbort og nedre frise af blade og frugter. På 
legemet et stort, kronet spejlmonogram: F 4. Begge klokker er slagklokker til 
urværket, den ene slår hvert kvarter, den anden ude af brug.

Klokkestol fra 1800’rne, af eg, til to klokker. I Trompetertårnet.
†Klokker. Om anbringelsen, se ovenfor. 1577, 27. jan. modtog Gert [van Mer- 

velt] bøssestøbers svende drikkepenge for de to klokker, de havde hjulpet deres 
mester at støbe af den Lundske klokke131; hermed hentydes til den berømte 
storklokke i Lunds domkirke, der var blevet sprængt ved dårlig ringning. 1582 
fik Chr. Walkendorff ordre til at købe to faldbudne klokker, en på 9 skippund,
2 alen 1½ kvarter vid og en på 8½ skippund, 2 alen og 1 kvarter vid, og sende 
dem til Kronborg. Samme år malede Mikkel maler jernfang og aksler til de fire 
klokker i det store tårn røde. 1629 smeltede alle klokkerne under den store ilde
brand22 og 17 skippund klokkemalm sendtes til gethuset134 og leveredes til me
ster Felix [Fuchs] stykkestøber i København »til nogle klokker i et sangværk 
(Frederiksborg slots?) at bruge«135. Om den nye store klokke findes der en vidt
løftig korrespondance fra Christian IV.s hånd, både angående selve klokken, 
dens indskrift og ophængning; heraf fremgår levende, hvorledes kongen tog del 
i alle (betydningsfulde) enkeltheder, og at han ikke uden videre tog sine lederes 
bestemmelser for gode varer: Den ledende tømrer, Hans Anemøller, får besked 
om at tage Caspar Fincke til hjælp ved ophængningen og får i øvrigt at vide, 
at han først skal sørge for at få de nederste lofter i det store tårn lagt, før han 
snakker om det loft »som klokkerne kommer at stå på«136. 23. juli 1636 fik Hans 
[Kemmer] Rotgeter i Helsingør besked om, hvorledes indskriften på de store 
klokker skulle lyde137: »Ut moneantur homines, Corda sursum Levare, me Chri- 
stianus 4 fieri fecit Anno Christi 1636, Ætatis 60, Regiminis 48, Coro. 40« (»for 
at påminde menneskene om at vende deres hjerter opad har Chr. IV. ladet mig 
gøre i Kristi år 1636, i sin alders 60., regerings 48. og 40 år efter sin kroning«); 
klokkestøberen »er befalet« straks at påbegynde formningen af den største. Midt 
på klokken skulle det »ganske våben ganske stort« sættes på den ene side, på 
den anden et hjerte under en sky, »hvorudi Jehova kommer med hebraiske bog
staver, og skal der ingen andre ord mere komme på siden af hjertet uden dirige 
på den ene og meum på den anden side« dvs. den fra Rundetårn bekendte rebus, 
at opløse: Jehova, styr mit hjerte — skitse og størrelse på bogstaverne med
fulgte. Den store klokke vejede noget over 165½ centner138. Først 1640 kom 
klokken på plads, da det bl.a. havde trukket ud med fuldførelsen af klokke
stolen139. Samme år leveredes fire kobberskiver til svinghjulet, hvormed den 
store klokke skulle ringes, og samtidig nævnes tre klokker støbt på gethuset i 
Helsingør, som indkom på det store tårn på Kronborg130. Også på den anden 
store klokke, måske den der ved svenskernes beskydning af Kronborg 1658 
blev »gantz verderbet«140, og som 1674 siges at være omstøbt141, kendes ind
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skriften: »Ut moneantur homines corda sursum levare me Christianus IIII Dei 
gratia Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum, Gothorumq(ve) Rex, Dux Schlesvici, 
Holsatiæ, Stormariæ et Ditmarsiæ, comes in Oldenburg et Delmenhorst fieri 
fecit anno Christi 1639 ætatis 63, Regiminis 57, Coro. 43.«, og forneden: »Avs 
dem fever bin ich geflossen, M. Hans Meyer Ihr Königl. Majestät Stück- und 
Klocken gieser ihm Helsingør hat mich gegossen Anno 1639. Soli Deo gloria In 
Excelsis Deo« samt på den ene side hjertet flankeret af Dirige og meum, og på 
den anden 133 —137. De hebraiske bogstaver er i afskriften gengivet med en 
bølgelinie. Ifølge en sen meddelelse, skulle svenskerne 1658 have fjernet alle 
Kronborgs klokker og bragt dem til Sverige142.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
R A .  Sundtoldrgsk. Visse år (1577—80, 1586—89, 1600—03), hvor man kunne forvente 

at finde oplysninger af særlig interesse for Kronborg, er gennemgået. — Lensrgsk. Kron- 
borg len. Div. kvittantiariumsbilag og inventarielister 1595—1658. — Rgsk. 1617—18 
og 1637—39. — Rygningsrgsk. med bilag 1630—39. — Rtk. 214.28. Skoder, inventarier 
og div. dokumenter vedk. kgl. slotte og ejendomme. II. Frederiksborg og Kronborg in
ventarium 1677. — 215.13. Div. dokumenter 1660—79. — Slotsrgsk. Rev. rgsk. Kron
borg slots inventariergsk. 1765—1843. — Hofmarskallatets arkiv. F. Samlingspakke II. 
Div. inventariefortegnelser 1788—1864, læg 17: Kronborg slots inventarium 1796—1845.
— Sager vedr. Kronborg slot, Frederiksborg slot og S. Johannes kirken 1843—64, læg 
vedr. Kronborg slotskirkes indvielse.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger af Otto Norn 1955 (inventar) og Erik Moltke 
1966 (inventar), samt N. J. Termansen 1966 (altertavle og prædikestol). Et stort kilde
materiale bestående af udskrifter vedr. Kronborg er venligst stillet til rådighed af Otto 
Norn.

Tegninger i NM: Portal opmålt af M. Nyrop 1876—77. — Søjle opmålt af V. Koeh 
1878. — Tegning af alterskranke, panel og orgelfaçade, af W. Schneider. — Akvarel af 
font og salmenummertavle. — Opmåling af J. Magdahl Nielsen, tryk i NM. — Op
måling af Charles Christensen 1935. — Kunstakademiets samling af arkitekturtegnin
ger: opmåling 1838 af G. Rindesbøll. A 2066 a—ø og aa—ac (30 blade), samme, aftryk: 
H 2064 a—ø, aa—aø og ba—bs (74 stk.), samme, forarbejder: H 2065 a—o (15 stk.). - 
Opmåling 1876—77 af M. Nyrop (og A. Berg (1) og A. Krog (2)) A 2068, ce—cg og cx, 
cy, cz, cø, da, db, de, df, dg og dh (13 blade).

Notesbog i NM: Jacob Kornerup: 1895—96. VIII. — På Rosenborg: N. L. Høyen: 1835 
—36 (rids af altertavle).

Litteratur. M. C. von Arnholtz: Cronborg Slots og Fæstnings Historie. Helsingør 1836 
(Arnholtz). — P. E. Plscher: Beretning om Kronborg Slotskirkes Indvielse. Helsingør 
1844 (Fischer). — A. Petersen: Bidrag til Kronborg Slots Historie 1560—1663, særtryk 
af DaSaml. V, p. 133f. — F. R. Friis: Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie. 
1872—78 (Friis: Samlinger). — F. R. Friis: Ridrag til dansk Kunsthistorie. 1890—1901 
(Friis: Ridrag). — E. F. S. Lund: Kronborg. Kaserne eller fredet Mindesmærke. 1921.
— Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426- 1857. 1926. Heri: Kronborg, ved 
Fr. Weilbach p. 251—326. — Frederik Weilbach: Det gamle Krogen Slot. 1926, særtryk 
af ÅrbOldkHist 1926. — Samme: Kronborgs Restaurering og det gamle Krogen 
Slot. Helsingør 1934, særtryk af Frederiksborg Amts historiske Samfunds Aarbog 
1934. — Vilhelm Wanscher: Kronborgs Historie. 1939. — Charles Christensen: Kron
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borg. Frederik II.s Renæssanceslot og dets senere Skæbne. 1950. Af samme forfatter lig
ger i Nationalmuseet et fuldt udarbejdet manuskript fra 1934, dog med nogle afvigelser.
— Otto Norn: Kronborg. 1954.

1 Wans cher doc 1. 2 Wanscher doc 3. 3 Wanscher doc 4, 5 og 6. 4 Påskrift på 
von Discows plan. 5 RA. Sundtoldrgsk. 6 Wanscher doc 10. 7 Wanscher doc 28. 
8 Wanscher doc 42. 9 Wanscher doc 52. 10 Wanscher doc 49. 11 Wanscher doc 47.
12 Wanscher doc 44. Den, der handlede mod denne kgl. bestemmelse, skulle bøde med 
en god okse. 13 Wanscher doc 48. 14 Wanscher doc 55. 15 Wanscher doc 75. Den 
i afregningen nævnte sandsten må være identisk med den sorte kalksten. 16 Wanscher 
doc 76 og Fischer p. 5. 17 Wanscher doc 69 og 80. 18 Wanscher doc 112 og 113. 
19 Wanscher doc 60 og Friis: Samlinger p. 303. 20 Wanscher doc 61. 20a DaSaml. V, 
148f. og 152. 21 Wanscher doc 131. Murmester Rastian Kroll, der rømte samme nat, 
og Moritz stenhugger, som havnede i stadens kælder. 22 Wanscher doc 130. 23 Wan
scher doc 132. 24 RA. Lensrgsk. Kronborg len, a. 2. Bygningsrgsk. 1630—39 med bi
lag. 25 Wanscher doc 133. 26 Wanscher doc 137. 27 Wanscher doc 125. 28 Kong 
Christian den Fjerdes egenhændige Breve IV, 199, 360. 29 Friis: Bidrag, p. 191f. 
30 Wanscher doc 155. 31 RA. Rtk. 215.13 Div. dokumenter etc. 1660—79, året 1662. 
32 Arnholtz p. 29, 30. 33 Friis: Bidrag p. 359ff. 34 Wanscher p. 84, hvor begge spir 
er gengivet. 35 Slotspræst P. E. Fischer nævner i Beretning om Kronborg Slotskirkes 
Indvielse p. 7 et dokument [LA. Helsingør S. Marie sognekaldsarkiv. Indkomne breve 
m.m. sognepræsteembedet vedk. 1645—1894] fra o. 1740, hvoraf det ses, at der ikke var 
holdt fuldstændig gudstjeneste på Kronborg i 70 år. 36 LA. Liber daticus for S. Marie 
sognekald 1813—45. 37 Arnholtz p. 35. 38 Arnholtz p. 42f. 39 Arnholtz p. 56, 
sml. tillige note 42. 40 Fischer p. 7. 41 Arnholtz p. 68. 42 RA. Overhofmarskallatets 
arkiv. Sager vedr. Kronborg slotskirkes indvielse 1843—64. 43 Det store, og vist for 
sin tid enestående grundige materiale, findes i Kunstakademiets samling af arkitektur
tegninger. 44 Weilbach: Kronborgs Restaurering og det gamle Krogen Slot. 45 For
modningen om at der i Erik af Pommerns tid skal have været et borgkapel i østenden 
af Kongelig Majestæts hus, der hvor rundvinduet med malede våben findes (jfr. F. Weil
bach: Kronborgs rest. etc. p. 45 og Charles Christensen: Kronborg p. 11) er forkastet 
af M. Mackeprang (En skjoldefrise fra Erik af Pommerns tid på Krogen slot, i Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark 1932, p. 78 f.) med tilslutning af V. Wanscher p. 7. 46 Man 
tør næppe ud fra denne skiftegang slutte noget bindende om husets alder, men det kan 
nævnes, at forbandtet, foruden på Krogen, findes i S. Olai kirkes tårn fra omtrent samme 
tid (p. 60) og de dele af S. Marie kirke, der formodes at stamme fra tiden før branden 
1450 (p. 311). 47 Wanscher doc 42. 48 Selv om det ældste efterreformatoriske kirke
byggeri i almindelighed er meget traditionsbundet, kan man ikke se bort fra, at fore
komsten af den spidse vinduesform her på Kronborg kan skyldes en direkte påvirkning 
fra vinduesformerne i det ældre hus, man tog i brug. 49 Wanscher doc 45. 50 Wan
scher doc 112. 51 Wanscher p. 60 og Charles Christensen: Kronborg, p. 78. 52 Mange ori
ginale og yngre stykker samt flere gipsafstøbninger findes i Kronborgs bygningshistori- 
ske samling. 53 Friis: Bidrag p. 366. 54 Problemerne omkring det sammenslyngede 
F S er behandlet af H. D. Schepelern i Våbenhistoriske Årbøger 1959, Xa p. 135 ff. 
55 Wanscher oplyser p. 60, at figurerne David og Salomon hentyder til prins Christians 
hylding på landstingene 1584, ved hvilke festligheder der i Viborg opførtes et skuespil 
af Hieronymus Justesen Ranch »Salomons Hylding«. 56 Gengivet efter Fischer p. 38. 
57 Wanscher doc 119. 58 Wanscher doc 124. 59 Når sammet forekommer i 15— 
1600’rnes kirkeregnskaber, betyder det fløjl. I den her benyttede sammenhæng dre
jer det sig dog snarest om brokade med dekoration i fløjlsagtig luv. 60 En malende 
beskrivelse af rummet og dets indhold o. 1826 findes hos William Rae Wilson: Tra
vels in Norway, Sweden, Denmark etc., London 1826, p. 365. Den rejsende forfatter
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skriver her om kirken: »On leaving the tower, a chapel was pointed out to me, on the 
same side of the court, which is in a state of dilapidation from neglect, and at present 
appears to be applied to various purposes. For instance, in one part of it images, or
naments, decorations, and altar-pieces were huddled together in the greatest confusion, 
in a corner, as if they had been reserved for the supply of fuel; in another, stood a num- 
ber of poles and ladders for gymnastic exercises; and in a third, quantities of military 
stores were laid up. Yet even in its present state there are exhibited some signs of its 
former grandeur, such as a gallery supported by four columns, and the remains of an ele
gant organ ... Over the principal entrance is a figure representing Moses holding the ten 
commandments; also paintings of David with the harp, etc.; and an inscription from the 
30th and 103d Psalms.« 61 Friis: Samlinger p. 309. 62 RA. Particulærkammeret nr. 87, 
bilag til bygningsrgsk. 1737. Sml. Friis: Bidrag p. 378. 63 RA. Rtk. Slotsrgsk. Kronborg 
slots inventariergsk. 1765—1843. 64 RA. Hofmarskallatets arkiv. Samlingspakke. Div. 
inventariefortegnelser 1788—1864. 65 RA. Lensrgsk. Kronborg len. Div. kvittantiarium- 
bilag 1595—1627. 66 RA. Rtk. 214.28. 1660—79. Skøder, inventarier og diverse doku
menter vedr. kgl. slotte og ejendomme I—V. Frederiksborg og Kronborg inventarium 
1677. 67 Ifølge konservator N. J. Termansen. 68 Men sådanne tanker om materialernes 
egne virkemidler havde man i Europa, f.eks. ønskede Frederik II.s svigerfader, kurfyrst 
August af Sachsen, at det gravmæle, han o. 1563 lod opføre i Freiberg domkirke, skulle 
virke alene ved sine materialer, marmor og alabast. »Das man an den bildern nur die 
augen und meuler mit ihren naturlichen farben anstreichen und sonst gar nichts mit farben 
daran schmieren solle ausserhalb was vorguldet werden mus« da ellers » . . .  das ganze 
werck vorstellt und verunadelt würde«. Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs 
Sachsen. Freiberg 1884, p. 41. 69 Den ligner meget soldaterhjelmene på Sønderborg 
portalepitaf. 70 Nye Danske Magasin VI, 161 og KancBrevb. 71 KancBrevb. 72 Friis: 
Bidrag p. 168. 73 C. A. Jensen: Gravsten. Københavns Alabastmester p. 13ff. 
74 Gregor Paulsson: Skånes dekorative Konst. Stockholm 1915, p. 55ff. 75 Opbygningen 
efterlignedes nøje i S. Marie kirkes altertavle fra 1637, sml. p. 354. 76 Se Otto Norn, i 
Fra Als og Sundeved, 1958, p. 29. 77 Ifølge brev af 8. juli 1966 fra licentiat Lars Olof 
Larsson, Stockholm. 78 Hans van Paeschens kontrakt om portaler på Kronborg 1577, 
Wanscher doc 45, og Gert von Egens om gravmælet i Roskilde domkirke 1594 meddelt i 
Kunstmus Aarsskr. XXVIII, 1941, p. 140f. 79 Wanscher doc 104. 80 Laurits Peder
sen: Kronborg Have p. 42. 81 Friis: Samlinger p. 347. 82 Friis: Bidrag p. 246. 83 En 
sådan patron er bevaret fra Cornelis Floris’ hånd, gengivet i DK. Kbh. Amt p. 1838. 
84 Jfr. også V. Thorlacius-Ussings hypotese i Holland-Danmark II, 87. 85 Ifølge C. A. 
Jensen: Gravsten II, 26 om Hans Paaskes kontrakt 1577 vedr. portaler til Kronborg, som 
han selv havde givet tegning til: ».. . der var saa mange Stenhuggere paa Kronborg, at en 
Entreprenørkontrakt absolut ikke behøver at betyde egenhændig Udførelse«. 86 Se 
farveplanchen ved p. 88 hos Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964. 87 Danske Kancelli. Inden
landske Breve. 88 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Helsingør 1700—1820. 
89 Det er uvisst, til hvem monogrammet henviser, da stagernes oprindelige tilhørsforhold 
er ukendt. Ifølge en skrivelse af 14. jan. 1843 fra rentekammeret til hofmarskal Levetzau 
var der ved en registreringsforretning i dødsboet efter amtsforvalter Lytz »forefundet« to 
sølvalterstager, der formodedes at stamme fra Hirschholm slot; de afleveredes til hof
marskallatet og gik derfra 1843 til Kronborg kirke, hvis præst [Fischer] i skrivelse af 23. 
febr. 1843 til hofmarskallatet meddelte, at der behøvedes to store lysestager på alteret, 
jfr. note 42. — På Rosenborg findes to stager (inv. nr. 12—319) af lignende type, med 
dobbelt sammenslynget C og SM; de blev i sin tid skænket til Vajsenhusets kapel af 
direktøren for Vajsenhuset etatsråd Holmblad, ifølge P. Brock: Historisk realregister 
over Rosenborg-samlingens Forøgelse 1851—1903, 1903, p. 64. Redaktionen takker 
museumsinspektor Niels Jessen for henvisningen hertil. 90 Jfr. note 5 og inventarium 
1600 (note 65). 91 Note 42, jfr. note 63. 92 Friis: Samlinger p. 304. 93 Jfr. note 5, 
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Sundtoldrgsk. p. 1308. Dette kildested er fremdraget af Astrid Tønnesen, jfr. samme: 
»Billedskæreren Johannes Ganssog og Kronborg«, i Kulturminder (under trykning) nyrk. 
VI. 94 Jfr. beretn. 1966 ved N. J. Termansen. 95 Monica Rydbeck: Renässansskulptur 
i Skåne p. 92 fig. 36 I. 96 Friis: Samlinger p. 336. 97 Friis: Saml. p. 342. Sundtoldrgsk. 
p. 67. Om Claus Jansen (Claus Johansen, Claes Jansz van Utrecht) se Francis Beckett: 
Kristian IV og Malerkunsten, 1937, p. 18. 98 Friis: Bidrag p. 204. 99 Friis: Samlinger 
p. 342. 100 Astrid Tønnesen i Kulturminder jfr. note 93. Sml. også Sundtoldrgsk. p. 111. 
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11—13. 106 Skriftstedet kap. 6,37 lyder: »Betrachte immer dar Gottes Gebot und ge- 
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nederste række: Noli me tangere, Calcantenwecker, Subbass 10 Fuszton, Principal 8 Fusz. 
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K I R K E R  I  H I L L E R Ø D

Præstevang kirke, der ligger i Hillerøds østlige del, på hjørnet af Tamsborgvej og 
Københavnsvej, er opført på en 1945 erhvervet grund, som hørte til lystejendommen 
»Krogen«. Kirken, der indgår i et firfløjet anlæg og er tegnet af arkitekt Holger Jensen, 
blev indviet 16. september 1962. Samme dag blev sognet i kirkelig henseende udskilt fra 
Hillerød.

H. D. Schepelern: Hillerøds kirker gennem tiderne, i Kultur og folkeminder XV, p. 34f., 
udgivet af Nordsjællands museumsforening 1963.

Frederiksborg Slotskirke og kirkegårdene (sml. ndf.) behandles under Lynge-Frederiksborg 
herred.

† H I L L E R Ø D  K I R K E

Før 1585 hørte Hillerød1 til Grønholt (Lynge-Kronborg hrd.), men dette år henvistes 
beboerne i Hillerød og Ølskøb til kirkerne i Herlev (Lynge-Frederiksborg hrd.) eller Tjære
by (Strø hrd.), forsåvidt de ikke var i kongens tjeneste2 og havde adgang til Frederik II.s 
o. 1562 fuldendte slotskirke (Lynge-Frederiksborg hrd.). 1602 billigede Christian IV., at 
menigheden i Hillerød kaldte en egen præst og udnævnte samtidig denne til slotspræst; 
først 1621 opførtes en kirke (p. 638). Den stod imidlertid kun til november 1624, da den 
ødelagdes af stormen, og foråret 1625 indrettedes et kirkerum i slotsstalden »Sparepenge«3 
(p. 640); fra 1629—30 fik menigheden Christian IV.s tilladelse til at benytte slotskirken, 
idet forskellige planer om genopførelse af den ødelagte kirke ikke blev realiseret (p. 640). 
1650 var der på kirkegården opført en lille bygning, et såkaldt kapel (p. 641).

Hillerøds ældste kirkegård blev anlagt samtidig med den første kirke 1621, 
og selv om kirken forsvandt tre år senere, forblev kirkegården i brug til 1804; 
1830 blev den helt nedlagt, fortrængt af rådhus og torv. Endnu 17994 havde man 
planer om at udvide den, men de blev opgivet, og året efter5 indhegnedes en 
ny kirkegård på Vibekevang, mens man 1802 gik i gang med forberedelser til 
Nyhuse kirkegård. Disse to kirkegårde, som stadig er i brug, beskrives efter 
Slotskirken (Lynge-Frederiksborg hrd.).

Den forsvundne kirkegård havde plads i vejgaflen mellem Helsingørgade- 
Kannikegade, jfr. Resens plan (fig. 1). Mod øst lå 1622 Johan Bøgvads gård og 
den »gamle« præstegård, den sidste med indgang fra Østergade. I skødet på 
Bøgvads ejendom nævnes kirkeporten [i syd]6, og i kirkeregnskaberne 1633—34 
den nye store port og den anden port (samt den nedre låge), hvilket formentlig 
vil sige, at kirkegården i de mellemliggende år havde fået en ny, muret indgang, 
der antagelig førte til Helsingørgade. Ved 1700’rnes begyndelse var kirkegården 
i syd og nord hegnet med hvidtet, teglhængt kampestensmur, men før den tid 
var en del af indhegningen muligvis kun markstensdiger. Mod de to gårde i øst 
var der et plankeværk5.

Klokketårne og andre bygninger på kirkegården. Da den 1621 opførte kirke 
blæste omkuld 1624, blev klokketårnet stående (p. 640), men også her må kva
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liteten have været ringe, for 1637 afløstes det af en klokkestabel og 1662—63 
af et nyt klokketårn, der blev nedrevet allerede 20 år senere. Derpå rejstes et 
tårn af udmuret bindingsværk med to kobberfløje og tre klokker; dette blev 
Hillerøds fjerde og vistnok sidste klokketårn på den gamle kirkegård. Den onde 
skæbne i form af dårligt håndværk, som hvilede over Hillerødboernes forsøg på 
at få en egen kirke, prægede også dette tårn. Året efter dets opførelse gennem
gik det en stor reparation; 1709 fulgte en ny og 1717 en opretning5, til hvilken 
stenene synes taget fra »kirkegrundvoldene«7. 1765 var det faldefærdigt.

Om andre bygninger på kirkegården sml. kirkegårdskapel p. 641.
Forholdene omkring de Hillerød’ske kirkebygninger kan næsten ikke skildres 

kortere eller kraftigere, end Henrik Gerner i sidste del af 1600-tallet har 
gjort det i sin utrykte »Den Vidt-berømte Friderichsborgs Beskrivelse«8:

»Som Slottet var i Værk, han (kongen) lod en kirke sætte 
i Hillerød, at Folk ej skulde Gud forgjætte; 
men den om to Aars tid9 omblæste meget brat, 
da Stormen Skade stor forvoldt’ St. Karens Nat.
Da lod Kong Christian paany en Grundvold lægge; 
men endnu intet blev fuldkommen ud af begge:
Den første blæstes om, den anden blev ej bygt, 
saa bliver meget godt ved onde Hænder stygt.
Vel er der ofte gjort Undsætning til en Kirke, 
og Penge samled ind, det kan dog intet virke; 
thi faa her mindes kan, som det vel Kirken men’, 
derfor er Bygningen saa langsom, tung og sen.
Nu Kirken borte var og Slottet ikke færdig, 
da fandtes intet Hus til Herrens Dyrkning værdig; 
man måtte i en Stald behjælpe sig i Nød, 
til Slottet færdigt blev, og Kongen andet bød.«

Vinteren 1619—20 tog man fat på kirkebyggeriet, og 23. marts 1620 hævede 
voldmester Jørgen Jensen betaling for at have »forlignet og udjævnet et bjerg 
i Hillerød, som kirken skal stå på«; i august opmuredes grunden til kirkens fod
stykke under tilsyn af bygmester Jørgen Friborg. Samtidig var tømmermand 
og indvåner i København, Galne (Galde) Troels, i færd med at omhugge et bold
hus til »en kirke, som kommer at stande ved Frederiksborg«; betalingen for æn
dringen af boldhuset, der var tilhugget i Tønsberg len, modtog Troels 26. juni 
1620, og derefter rejste han huset på den murede grund. Februar 1621 gav kon
gen besked om, at den mand i København, der havde forstand på at forblænde 
tømmerhuse, skulle bese kirken, og 9. marts sluttedes der på kongens vegne 
kontrakt med to murmestre fra Amsterdam, Dirch og Thønnis Peitersen Mül- 
ler, om formuringen. De fik deres betaling i november samme år, og ved samme 
tid modtog to tømmermænd i Hillerød, Jacob Karker og Jochum Westfalen, et 
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Fig. 1. Hillerød, efter Resens Atlas o. 1670. 10. Slotskirken. 12. Sparepenge. 33. Hillerød hospital. 
29. Byens kirkegård med klokketårn og kapel.

ret stort beløb for arbejde på kirken. Det var fordelt på tre poster: lægtning 
af taget, 12 bjælker til et pulpitur og noget ved kordøren samt opretning af 
kirken (bindingsværkskonstruktionen), »som havde over given sig til den ene 
side« og »forbundet« den med nye bånd. Dette tømrerarbejde, der må være ud
ført inden murmestrene gik i gang, er det første hårde vidne mod kvaliteten i
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det arbejde, Troels havde udført, det andet var kirkens omblæsning S. Karens 
nat (25. november) 1624.

Ud fra den nævnte kontrakt og afregningerne med håndværkerne kan man 
danne sig et billede af kirken. Det har været en langhusbygning, af bindings
værk, 34 fag lang og 8 bred ved den hele [øst]gavl; hvert fag var 5 tavl højt 
og udmuringen 1½ sten tyk. Midt på vestgavlen var der planlagt et muret tårn, 
8 alen i kvadrat og 28 alen højt, men senere fortingede man i stedet om en pille 
ved gavlen, af 5 alens bredde, 2 alens fremspring og en så stor højde over taget, 
at to klokker kunne have deres fulde udsving. Denne klokkebærende pille, der 
altid senere kaldes kirketårnet, var tækket med bly, langhuset med tegl. Øst
gavlen var tilsyneladende udført i fuld mur og afsluttet med en kam, som var 
dækket med stenhuggerarbejde udført af de hollandske stenhuggere, der havde 
været med til at opsætte galleriet på slottet. En tilsvarende, færdighugget sten
afdækning til vestgavlen blev — formentlig på grund af ændringen i tårnpla
nerne — først opsat senere. Muligvis var der på tagryggen over kirken en lille 
tagrytter; kort efter 9. maj 1624 blev der i hvert fald betalt for en kæde til den 
liden klokke i »spidsen«, som gik gennem hvælvingen. Der kan muligvis i stedet 
være tale om »spidsen« over tårnpillen, og »hvælvingen« kan være betegnelse 
for en muret bue eller arkade, som har udgjort en del af tårnpillen10.

Det indre, hvor koret var udskilt ved et gitter, havde murstensgulv, pudsede 
vægge og — såfremt den netop givne oplysning går på en tagrytter — en hvæl
vet overdækning af træ.

Da kirken blæste om 25. november, blev, som nævnt, »tårnet« stående, og på 
kirkegården rejstes der et lille skur til præsten at stå i (formodentlig til begra
velser). Menigheden fik midlertidigt overladt stalden på Sparepenge, hvor der i 
løbet af foråret 1625 blev indrettet et kirkerum; murmestre lagde altergulv og 
pudsede vægge, glarmesteren indsatte 11 vinduer, og tre tømrere fik betaling 
for »bænke og rækker«. Her blev menigheden kun til 1629, da den fik adgang til 
slotskirken, et privilegium, der stadfæstedes ved kongens befaling til lensman
den om at »ordinere enhver [borger i Hillerød] efter sin Condition og Vilkaar 
Stolestader i [slots]kirken«.

Men tanken om en selvstændig kirke for byen var ikke skrinlagt. Sommeren 
1629 hentedes kalk i Malmö til Hillerød kirkebygnings behov, og inden 1. maj 
1630 havde murmester Jørgen Beber (Bebber, Bewer) muret den nye grund til 
kirken; materialerne var skænket af kongen, der 25. marts 1630 tilskrev lens
manden Frederik Urne, at der af lenets kirker skulle afkræves penge til arbejds
løn, alter, prædikestol, stole m.m. til kirken i Hillerød, som kongen havde for
ordnet skulle bygges11. Hermed synes sagen imidlertid at være gået i stå, og 
det var vel i konsekvens heraf, at kongen 1631 »legaliserede« menighedens ad
gang til slotskirken.
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Der har ikke været udelt tilfredshed med dette forhold, og 1632 lød det: Gud 
bevæge hans kongelige Majestæt at lade en kirke her opbygge, hvorpå de fat
tiges blok kunne sættes og i synderlighed og fornemmeligen anden gudstjeneste 
kunne holdes. Først 1655 kom der atter liv i kirkeplanerne, hvad der sikkert 
skal ses i sammenhæng med borgernes midlertidige udelukkelse fra slotskirken 
i anledning af den grasserende pest12; for årene 1654—56 nævner kirkeregnskabs
bogen perioder på 10—14 uger, hvor gudstjenesterne måtte holdes i skolen5. 
Den 28. februar 1655 befalede Frederik III. bygmester Albertus Mathiesen at 
gøre overslag til en bykirke og fortinge med arbejdsfolk, så arbejdet kunne sæt
tes i gang; men heller ikke dette førte til noget resultat; de indsamlede penge 
blev brugt til en ny præstegård 1671, og dermed synes tanken skrinlagt i næ
sten 300 år.

Kirkegårdskapel. Det har sikkert været de primitive forhold omkring borger
nes begravelser, der har samlet dem til at fremskaffe midler til opførelsen på 
kirkegården af det lerklinede, fem bindingers hus med bræddeklædte gavle, 
tegltag og to døre, der omtales i Hillerød kirkebogs regnskaber for 1649—50, 
hvortil kom 16½ dl. for en prædikestol til samme hus5. Dette hus, der åbenbart 
også har huset ligbårerne og materialer til begravelser, og som 1668 kaldtes 
»det gamle hus på kirkegården« eller »huset, som ligbørerne sættes udi«, lå et 
andet sted (jfr. fig. 1) end den omblæste kirke, hvorfra man 1717—18 tog mur
sten, »dobbelt så store og gode« som vor tids, til ringmurens reparation. Det har 
åbenbart været vaklende 1665, eftersom man da måtte sætte tre støtter mod 
»kirkehuset«. 1668 »ryddedes« det og blev erstattet af et nyt »ligbørhus«, ophug
get og udmuret med tegl, og ligeledes udstyret med prædikestol. 1713—14 fik 
det »et nyt våbenhus«, også det af udmuret bindingsværk og hængt med tegl5. 
Endnu 1755 omtales »Capellet paa Kirkegaarden«13. Hverken det eller dets for
gænger har formentlig nogensinde været brugt til den egentlige gudstjeneste, 
der var henlagt til slotskirken.

Vindfløje. 1629 forgyldte Poul maler fløjen fra det gamle tårn efter to male
res vurdering5, og denne fløj har formentlig også siddet på tårnets to efterføl
gere. Det fjerde tårn på kirkegården (p. 638) havde to kobberfløje.

INVENTAR
Om det nu forsvundne inventar i den 1621 opførte kirke er den vigtigste op

lysning, at det (meste af det) oprindelig har tilhørt Frederik II.s slotskirke, som 
var blevet nedrevet i århundredets første tiår, og hvorfra det eneste større in
ventarstykke, der er bevaret, er den klumpede døbefont af træ, som muligvis 
har haft plads i Hillerød-kirken (jfr. nærmere under slotskirken), samt muligvis 
et panel fra 1567 (p. 642).

41
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At arkivalierne ikke omtaler altertavlen, behøver ikke at betyde, at der ikke 
har været nogen. Om det øvrige inventar hedder det hos Victor Hermansen: 
»Alterbordet var muret, og vistnok i Skibets Vestende var der et Pulpitur . . . 
Snedkeren Christian Fredemacher, Indvaaner i Hillerød, havde Arbejde med 
Kirkens Stole og Prædikestol ... iøvrigt har der været en rød Stol med tre Trin 
og Guldbogstaver paa, det er muligvis den samme, som kaldes Kongens Stol, 
og som var omhængt med sorte Fløjlstapeter, en Stol ved Alteret, som Skole
mesteren stod i, en Kiste, som Kirkens Klæder laa i, en Bogstol med Ryg
stykke, et Timeglas og et lille sølvforgyldt Kompas. I Taarnet hang to Klok
ker, en lille og en større ...«. Den lille klokke omstøbtes 165810; den store er 
(delvis) bevaret og hænger i rådhusspiret, jfr. nedenfor. Desuden har der måske 
været en tredie klokke, der muligvis har været anbragt over østpartiet (jfr. p. 
640); men først 1682 nævnes tre klokker. 1724 nævnes femklokken5. Til inven
tarets videre skæbne kan henvises til slotspræsten Tileman Willadsens forteg
nelse over »Inventar der blev sønderslaget og en Del bortkom og blev aldeles 
fordærvet og forraadnet, der Hillerøds Kirke nederfaldt«. Til den 1629—30 
planlagte kirke, der aldrig blev opført, befalede kongen, som ovenfor nævnt, at 
lenets kirker bl.a. skulle skyde penge til anskaffelse af alter, prædikestol og 
stole m.v.11.

* Panelstykke, 1567, af umalet fyr, 96 x 157,5 cm, med tre varierende folde- 
værksfyldinger, der på alle fire sider er omgivet af udladende profillister. Folde
værket ender foroven og forneden i spidse akantusblade; det smalle ramme- 
værk omkring og imellem fyldingerne er glat, men i det øvre smalfelt er der til 
venstre pyntelige reliefskårne renæssanceversaler, bomærker og årstal: »1567 
H (bomærke) N, A (bomærke) I, H (bomærke) S«. Kron- og fodlisten er profi
lerede, sidelisterne (den ene mangler) skråkantede. Stykket, der 1887 blev af
givet til Nationalmuseet (Inv. nr. D 2359) fra Dansk Folkemuseum, hidrører 
fra Hillerød og skal stamme fra byens kirke. Hvis dette er rigtigt, kan det være 
kommet fra Frederik II.s slotskirke på Frederiksborg. Her (og i bykirken) kan 
det efter sin form have tjent som alterbordsforside (næppe forside fra degnestol).

* Klokke, (den store), nu i spiret på Hillerød rådhus, 1621, støbt af Hans 
Kemmer. Største delen af dens indskrift, med reliefversaler, er borthugget, til
bage står kun: »Anno 1621 Hans Kemmer støbt mich«; på legemet tre laurbær
blade. Da klokkerne 1865 blev fremdraget fra byens sprøjtehus, afskrev man 
indskriften således: »Si Deus pro nobis, quis contra nos (»hvis Gud er med os, 
hvem kan da være mod os«). Anno 1621 støb mich Hans Kemmer«. Desuden 
nævnes, at der var et krucifiks samt Christian IV.s kronede navneciffer og ini
tialerne til hans valgsprog på latin på klokken. Tvm. 70 cm14.

På den lille †klokke, der 1867 blev solgt for metalværdien, 50 rdl., læstes: 
»Soli Deo Gloria in Excelsis Deo. Otto Powisch, Slodtzherre paa Frederichborg. 
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Me fecit Hans Meyer Anno 1658« (»ære være Gud i det højeste — II. M. gjorde 
mig år 1658«)14.

Hvad angår inventaret i stald-kirken, der kun var i brug fra 1625—29(31) 
(jfr. p. 640), vides det, at der 1625 blev opsat »bænke og rækker«, at alterklæ
det blev udflikket og omhængt, og at en krydsfod forfærdigedes til at sætte 
døbefonten på, ligesom en ligbåre anskaffedes.

Når der i Hillerød kirkes regnskabs- og kirkebøger efter 1631 omtales inven
tar, må det være slotskirkens. Da man således 1716 overvejede, om man i den 
»trouble« tid skulle nedtage alteret, for at det ikke skulle falde i svenskernes 
hænder, er det slotskirkens fine altertavle, der tales om5.

Om menigheden havde (medbragt) eget altersølv, vides ikke; fra regnska
berne5 kan anføres: 1627 flyede Hans guldsmed kalk og disk. 1650 fik Peder 
Jacobsen guldsmed betaling for kalk og disk, som blev omstøbt og at forgylde 
— vog 60 lod. — 1635 flyede Peder guldsmed sølvkanden, der vog 34 lod; om 
den meddeles det, at den fandtes »i Slottenns forseiglede Inventarium«. — Med 
hensyn til berettelsessættet blev sygeflasken 1723 repareret af guldsmed Klit- 
gaard, København, og 1735 blev kalk, disk og flaske repareret i Helsingør. — 
Endelig nævnes en pengeblok. 1735 betaltes Christian snedker for en egeblok 
til aftensangspengene, da den gamle var uduelig. Blokken blev beslået og for
synedes med to låse. Nicolay maler anstrøg den.

Angående inventaret i kapellet på kirkegården, se p. 641.
K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

1 Byen indtager såvel i kirkelig som i andre henseender en særstilling blandt danske køb
stæder. Den har aldrig officielt fået købstadsprivilegier, men er alligevel gennem mere end 
300 år regnet for kobstad, og bortset fra et par år i 1620’rne har den først 1962 fået en 
kirke. 2Der henvises i almindelighed til Victor Hermansen: Hillerød Bys Historie indtil 
1864, i Hillerødbogen, 1948, samt H. D. Schepelern: Hillerøds kirker gennem tiderne, i 
Kultur og folkeminder XV, 3-38, udgivet af Nordsjællands museumsforening 1963, og 
de hos begge anførte kilder. 3 Kgl. Bibl. Kallske samling 48, fol. E. J. Jessens saml. til 
Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse [1743ff.]. 4 LA. Frederiksborg og Kron
borg amter. Breve og dokumenter vedr. kgl. kirker og skoler 1799—1800. 5 LA. Kirke
inspektionens arkiv. Hillerød kirkes rgsk.bøger 1624—1817. Jan Steenbergs udskrifter af 
regnskabsbøgerne 1624—74 har været stillet til rådighed for redaktionen. 6 Jan Steen- 
berg: Vange, Veje og Huse, i Hillerødbogen p. 369. 7 Må referere til sylden fra 1620 og 
fra 1630. 8 Jfr. Gigas: Katalog I, 161; de citerede vers er trykt i Mester Anders Chris
tensen Arrebos Levnet og Skrifter, ved Holger Fr. Rordam I, 1857, p. 64f. 9 Jfr. Hille
rødbogen p. 511 note 63. 10 Se i øvrigt Hermansens note 57 i Hillerødbogen. 11 Kanc- 
Brevb. og Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve II, 257 noten. 12 O. C. 
Andersen: Det gamle Hillerød, i ÅrbFrborg. 1939, p. 154. 13 NM. Hans de Hoffman: 
Siellands Sogners Beskrivelse 1755—73. Tom 1. 14 Illustreret Tidende VI, nr. 300, 1865, 
og Gribsø: Kirkeklokker, i ÅrbFrborg 1934, p. 82.

41*
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Fig. 9. Kronborg slotskirke. Portalen efter opmåling af M. Nyrop 1876—77, i Kunstakademiet. 
Tegningen viser 1585-portalen i den skikkelse, der blev resultatet af Didrik Gerckens arbejde o. 1730. 
Den venstre sidefigur bærer endnu initialet »D« (p. 578). 

37 
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skal samt figuren David øst for døråbningen. Under Meldahls restaurering af 
slottets façader forblev portalen antagelig urørt, men 1922—24 gennemgik den 
under I. Magdahl Nielsens ledelse44 en stor istandsættelse med fornyelse af 
bl.a. søjler (med riller), frise og de to andre figurer, Salomon vest for døren og 
Moses i topstykket; det var ved denne lejlighed bogstavet »D« i plinten under 
David (svarende til S under Salomon) ændredes til F, hvorefter de to initialer 
tydes som Frederik (II.) og Sophie55. I plinterne under David og Salomon er 
der indhugget religiøse indskrifter, henholdsvis: »Psalm. 103. Barmhertzig und 
Genedig ist der Herr. . .« og »2 buch der cronica, Ezechia 30 Cap. Seit nicht 
halstarrich, sondern...«56. Disse to indskriftplader blev måske allerede for- 
nyet, — og i hvert fald malet af Steenwinckel (jfr. p. 568), og det er muligvis 
et stykke af de originale, ligeledes med tysk indskrift, som ved sidste restau- 
rering fandtes indmuret med bagsiden udad (nu i bygningshistorisk samling). 

Var end kirken ved indvielsen påskedag 1582 udstyret med tilsyneladende 
komplet og stafferet inventar, fortsatte man dog arbejdet på udsmykningen 
så længe der i øvrigt arbejdedes på slottets ombygning. Det fremgår ikke blot 
af portal og altertavle, men også af den nystaffering, der blev hele interiøret 
til del 1586—88; heri var indbefattet hvælv og vindueslysninger. Efter van 
Opbergens aftakning efteråret 15855, optrådte lensmanden Gert Rantzau til- 
syneladende som daglig leder; en forespørgsel til kongen om hvælvenes bema- 
ling besvaredes 18. december 158757 med den besked, at de ikke skulle »for- 
males«, da kirken derved kunne formørkes, men på den allersirligste måde 
gøres hvide. Af malerregningen fremgår, at der også blev pålagt guld5, for- 
mentlig langs graterne som i Sønderborg slotskapel (DK. Sønderjylland p. 2132). 

Bortset fra disse guldstriber på hvælvingerne, søjlernes marmorering, der er 
omtalt i en beskrivelse af Kronborg 1589—9058, og et lille »piber-pulpitur« i 
rummets sydøsthjørne står interiøret i Kronborg slotskapel omtrent som ved 
arbejdets afslutning 1588. Det bør dog bemærkes, at den nævnte beskrivelse 
også anfører, at kirken var overordentlig statelig udsmykket med »guldenen und 
Sammaten tappeten«59. På planen p. 573 ses en (nu tilmuret) dør i sydmuren, 
udfor prædikestolen, formentlig den, som blev malet af Keilhau 163526; den er 
muligvis blevet benyttet af »piberne«. 

I den slotskirke, Frederik II. skabte 1577—88, er der en vis uoverensstem- 
melse mellem det ydre og det indre, som kan skyldes de ældre bygninger og 
de skiftende bygmestre. I det indre afsløres uoverensstemmelse egentlig kun 
gennem hvælvingernes afskæring af toppene på østgavlens vinduer. Både hvæl- 
vene og interiørets indretning må som allerede nævnt antages at være van Op- 
bergens værk. De store, toskanske søjler bærer ikke blot overdækningen, men 
også pulpiturerne i nord og vest, der rummer fyrstestol og orgel, som sammen 
med prædikestol og alter danner henholdsvis nord—syd og øst—vest akse. At 
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orgelpulpituret var planlagt allerede i Hans Paaskes Lid, fremgår klart, hvor- 
imod nordpulpituret måske er kommet med van Opbergen; de små hvælvkon- 
soller (sml. p. 573) viser under alle omstændigheder, at man ved rummets over- 
dækning tog hensyn til et kommende nordpulpitur. 

Slotskirken på Kronborg skiller sig gennem dets kun to pulpiturer og disses 
assymetriske anbringelse ud fra de kendte samtidige og senere fyrstekapeller 
landet over. Nærmest i tid (1568—70) er dronning Dorotheas på Sønderborg 
slot, men dette kapel er helt anderledes. Rummets fire grathvælv bæres her af 
een eneste søjle, og det omløbende, søjlebårne galleri eller pulpitur er uden 
tektonisk forbindelse med rummets arkitektur. Også på Kronborg er pulpitu- 
rerne ganske vist endnu inventarstykker, men de bæres af hvælvsøjlerne og 
har derved fået en større indflydelse på rumarkitekturen. I de yngre fyrste- 
kapeller, Frederiksborg og det ødelagte Koldinghus, fra 1600’rnes begyndelse 
har pulpiturerne mistet enhver forbindelse med inventarstykkerne og er ind- 
gået som et helt nødvendigt led i den arkitektoniske opbygning af rummet. 
Linien herfra kan følges i Gråsten og Augustenborg fra 1700’rne (DK. SJyll. p. 
1918 og 2161). Den nærmeste parallel til Kronborg har muligvis været at finde 
i landets ældste lutherske fyrstekapel, der 1566 indviedes på Haderslevhus 
(Hansborg, DK. SJyll. p. 237). Det var formentlig opført efter sachsisk møn- 
ster og forsynet med kostbart udstyr, blandt hvilket man 1570 fremhævede 
»templets pryd, de høje, glatte søjler af huggen sten skinner« samt det strålende 
flisegulv, det høje loft og de klare ruders smukke figurer. Frederik II., der var 
født på Haderslevhus 1534 og som arvede det 1580, må have kendt kapellet ud 
og ind. Han fuldførte dette slots ombygning sideløbende med Kronborgs; snart 
sad han på Kronborg og gav direktiver for arbejdet i Haderslev — snart om- 
vendt: det var således fra Haderslev, han tilskrev Rantzau om malingen af 
Kronborgkapellets hvælv og vinduer. 

INVENTAR 
Inventaret60, der bortset fra Christian IV.s orgel og tildels kongestolen stammer fra kir- 

kens indvielse 1582 og de følgende år, bærer stærkt præg af senere restaureringer, tydeligst 
af istandsættelserne i årene for 1843, da rummet atter indrettedes til gudstjeneste, efter at 
det i over en menneskealder — ryddet for alt sit gulv-inventar — havde været brugt til 
gymnastik- og fægtesal. Den store altertavle af marmor og alabast, med fløje af træ har 
været nedtaget og skilt i sine bestanddele to gange, 1733 og 1836, og begge gange var 
der sket »noget« med den, da den atter stod rejst. Prædikestolen nedtoges 1807, og som 
den står i dag, er den ene af storfelternes relieffigurer fornyet sammen med hængestyk- 
kerne og himmelens topstykker, og de små apostelrelieffer i postamentfremspringene er 
kastet rundt i forvirrende orden. De fine — og morsomme — stolestader står nu og strit- 
ter med deres smalle gavle uden de oprindelige døre, og går man dem efter i enkeltheder, 
opdager man, at det er meget få ansigter, der har bevaret deres oprindelige træk; næsten 
alle de små og store hoveder har nu modefrisure à la 1840. Som det gik o. 1730 med slot- 

37 ' 
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tets ydre sandstensbeklædning og murværkets skulpturer: alt hvad der blot var en smule 
medtaget, fornyedes eller blev opskåret, for at det kunne komme til at se ud som nyt. 
Samtidig er der bragt fuldstændig forvirring i stolegavlenes placering, fordi man ikke 
synes at have været opmærksom på, at topstykkerne stort set har hentet deres motiver 
fra enkelthederne i Frederik II.s (danske) og dronning Sophies (mecklenborgske) våbner. 
Stafferingen af alt træinventar er helt opmalet 1843, men man har gjort sit bedste for at 
følge de oprindelige farver og ornamenter så nøje som muligt. Selv om restaureringens 
rene oliefarver er falmet på en noget anden måde end renæssancens mere temperalignende 
kulorer, er den samlede farvevirkning stort set næppe meget forskellig fra den oprindelige. 

Alterbord, muret o. 1582, men omsat 1733 og 1836. For alterpladen, 260 x 127 
cm, fik Anton bygmester (van Opbergen) 1582 25 dl. Den er af sort, poleret 
»thuett-sten« (andetsteds kaldet tudsten, egentlig Theux-sten (Belgien), men 
også brugt om den sorte marmor, der blev brudt i Skåne)61. Det fritstående, i 
alt 106 cm høje bord, er opført af svære (gotlandske), sortmalede kalk- og sand- 
sten; flere af bagsidens sten har skrå riffelhugning fra 1700’ernes restaurering. 
Bagpå er der tre trælåger ind til det hule indre, hvor stenene står med deres 
naturlige farve. Alteret hviler på en høj, profileret »tudstens« sokkel. Først 1737 
fik billedhuggeren Didrik Gercken betaling for sin reparering og genopstilling af 
alter og alterbord (sml. p. 592) »nachdem ein neuer grundt darunter gemauret 
worden«62. Ifølge regnskaberne 1836 var alterbordet atter nedtaget sammen 
med altertavlen, medens kirken benyttedes til verdslige formål63. 

Alterklæde, sikkert fra omkring 1843, af falmet, rødt fløjl med påsyede guld- 
bånd i mønster, samt pailletter. Formentlig identisk med et alterklæde i inven- 
tariet fra 1844 »af rødt silkefløjl med brede og smalle guldtresser, broderede 
rosetter og lærredsfoer«64. 

*Alterklæde, 1719, skænket til S. Marie kirke 1752, se p. 353 og 393. 
†Alterklæder. 1600-inventariet65 nævner tre alterklæder og messehageler (p. 

599) syet af samme stof: et rødt, karmoisin af fløjl, et rødt sølver bliant med søl- 
ver- og silkefrynser og et af grøngyldent bliant med frynser. Inventariet 1677 
oplyser, at omhænget om alteret er af hvidt, blomstret atlask med det danske 
våben og »en historie om nadveren« broderet66. 

†Alterduge. 1600 fandtes to duge af hollandsk lærred65. 1719 havde Frederik 
IV. skænket en dug af fint, hollandsk lærred med kniplinger til Kronborg, 1752 
blev den givet til S. Marie kirke (se p. 354). Til kirkens genindvielse syede 
Konsul Dreiers fire døtre sammen med nogle veninder42 en ny alterdug af 
»cambridge« med kniplinger64. 

Fløjaltertavle (fig. 7, 10—23) 1587, nedtaget og genopsat 1733 og 1836—41, 
af sort marmor, sortmalet sand- og kalksten, alabast og fløje af træ. Stor- 
stykket, der er opbygget af et storfelt med alabastrelief flankeret af marmor- 
pilastre, hviler på et smalt postamentfelt i storstykkets bredde. Over den 
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Fig. 10. Kronborg slotskirke. Altertavlens storfelt med alabastrelief forestillende Golgatha (p. 582). 

kraftige gesims rejser sig et højt topstykke med en nicheopbygning, foroven 
afsluttet af et højt cirkelfelt. Dette gavlagtige topstykke minder meget om 
kirkeportalens øvre afslutning (fig. 9). Til storstykket er fastgjort to fløje med 
trærelieffer og malerier på ydersiden. 

Det smalle postamentfelt af sort kalksten smykkes af to rektangulære 
alabast-kartoucher med Frederik II.s og dronning Sophies valgsprog i fordybet 
fraktur: »Mein Hoffnungh zu Gott allein. Trew ist wiltbratt«, dronningens, der 
kun dårligt udfylder skriftfeltet: »Gott verlest die seinen nicht«. Mellem kartou- 
cherne er en liggende ovalmedaljon med en elefant, som på ryggen bærer et 

L.L.  1 9 6 6  
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tårn og en elefantdriver, formentlig henvisende til elefantordenen. Yderst til 
siderne på postamentet er der to stående ovaler med hårløse kvindemasker om- 
rammet af en bred, rillet kant, alt dette ligeledes i alabast. 

Storstykket har til siderne pilastre med rødflammet marmorskaft og korin- 
tiske kapitæler af alabast ligesom baserne. Storfeltets alabastrelief indrammes 
på de tre sider af en profileret kalkstensramme, hvori der er indfældet en frise af 
alabast. Den består af tætstillede ovaler, som på den hulede midte har ind- 
tappede knopper. I de to øvre hjørner er blade. 

Storfeltets alabastrelief, 153x149 cm, forestiller de tre korsfæstede på 
Golgatha (fig. 10). Figurerne er som friskulpturer mod det flade landskab og 

Fig. 11. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af gavlens topfigur, smertensmanden (p. 587). 
L.  L . 1966 
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den glatte himmelbaggrund. De to rovere og deres kors er trods det høje relief 
hugget i eet med reliefbunden; den onde røvers hoved rager 17,5 cm ud fra 
baggrunden. Intet er tilsat i andet materiale, også tovene, hvormed røvernes 
arme er bundet, er af alabast. Kristusfiguren er derimod en »ægte« friskulptur, 
idet hans kors er af træ — øjensynlig oprindeligt — og armene er tilføjet ved 
skuldrene af en anden blok; hans hoved rager i alt 18 cm frem. I baggrunden ses 
i lavt relief et eroderet bjerglandskab med Jerusalems rundbygninger og tårne 
mod syd, og mod nord to gående bødler med redskaber; de bærer klassisk klæ- 
dedragt med frygerhuer (jødehatte). Mellem den gode røvers kors og Kristus 
ses en gruppe soldater på vej hen mod et par træer. To af soldaterne er til 

Fig. 12. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af Kristus på korset i midtfeltets relief (p. 585). 
L.L.  1 9 6 6 
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hest, tre til fods, alle er i antikke dragter og rustninger. Figurerne og de pragt- 
fulde heste er som gjort efter et antikt forbillede (fig. 19). 

Kristus hænger med vandrette arme på et T-formet kors. Hovedet er bøjet 
mod højre, øjnene lukkede og ansigtet roligt, som i søvne. Lændeklædet sidder 
lavt og stramt på hofterne, benene er tæt samlede og fødderne lagt over hin- 
anden. Kroppen er anatomisk korrekt — efter klassiske forbilleder, slank, men 
muskuløs. Den gode røver hænger på en træstamme, hvorpå der er sat et tvær- 
brædt. Hans fødder er naglede til stammen og armene bundet til brædtet, så- 
ledes at den højre arm hænger i albuen og underarmen delvis skjules bag tvær- 
stangen, mens den venstre arm er vandret. Det krøllede og skæggede hoved er 

Fig. 13. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den gode røver i midtfeltets relief (p. 584). 
L.L.1966 
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vendt opad mod venstre, d.v.s. mod Kristus. Det højre ben er helt strakt med 
tydelig spænding af musklerne, det venstre bøjet i knæleddet. Røverens lænde- 
klæde flagrer ud bagtil og er løst hængt om hans næsten bryderagtige, spændte 
krop. Den onde røver hænger på et tilsvarende korstræ, blot er hans venstre ben 
naglet til en sidegren ret højt oppe, således at det er skarpt bøjet i knæleddet. 
Han vender sit skægløse hoved bort fra Kristus nedad mod venstre. 

Kristi hoved (fig. 12) er langt og med en glat hud, som er spændt ud over et 
rundet kranium, hans hår er glat og kun skægget let krøllet, derimod har den 
gode røver en helt anden hovedtype (fig. 13). Hans hoved er bredt med spil- 
lende muskler, øjnene er åbne med tykke øjenlåg, skarpt kantede over hvæl- 

Fig. 14. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den onde røver i midtfeltets relief (p. 585). 
L. L .  1 9 6 6  
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vede øjeæbler med udboret pupil. Håret er kraftigt krøllet i store, udborede 
lokker. Den onde røver (fig. 14) er en skægløs, yngre mand med lokket hår 
over en høj, rynket pande. Ansigtet er bredt med kraftige muskler, som spiller 
om den sammenpressede mund. Smerten og fortvivlelsen er vist herved og i de 
hårdt tillukkede øjne. Kristi ro, som allerede i hovedtype og udtryk er væsens- 
forskellig fra røvernes, fremhæves yderligere af forskellen mellem røvernes sik- 
sakbevægede lemmer og Kristi lodret-vandrette stilling. 

Storstykkets pilastre bærer en kraftig gesims af sort marmor. Frisen er af 
alabast og dekoreret med en (tom) midtkartouche flankeret af båndværk med 
frugtbundter imellem fire stående, små medaljoner med fremspringende midt- 
roset. Under den øvre profil er der en konsolrække af alabast. To træfløje 
flankerer storstykket, reliefferne, 144x56,5 cm, er skåret i to egeplanker, syd- 
fløjen har dog yderst en oprindelig øgning i fløjens fulde højde. Rammerne er 
profilerede, det nederste rammestykke med fylding er bredere end de øvrige. 
Fløjene er påhæftede i rammens øverste bagkant med et påskruet jern, for- 
neden hviler de på postamentets ovre udkragning. Begge relieffer har en tydelig 
øvre forhøjelse på 15 cm (se nedenfor). En Bindesbøllskitse og en skitse i Høyens 
notesbog fra 1835-36 viser fløjene anbragt således: Isaks ofring i syd, kobber- 
slangen i nord. 

Nordre fløjrelief forestiller Isaks ofring. Abraham står med sværdet højt 
løftet i højre arm, med venstre holder han på Isaks ryg, mens denne knæler 
på det lave, murede alter. En engel styrtdykker fra himlen og holder afværgende 
arm og hånd om sværdklingen. Abraham er i klassisk romersk dragt med kort 
kjortel og højtbundne sandaler. Det skæggede, Laokoon-agtige hoved er jødisk 
ligesom Isaks. Figurerne er i højt relief, landskabet i lavt (fig. 15, 17). 

Søndre fløj har en figurrig fremstilling af kobberslangen i ørkenen. I for- 
grunden står Moses og peger med sin stav op mod slangen på korset, mens en 
skægget mand knæler foran ham. Mellem de to figurer ligger to mænd bidt af 
slanger, i baggrunden ses flere stærkt forvredne mennesker i kamp med slanger. 
Scenerne udspilles også inde i lejrens åbne telte. Alle figurerne bærer klassiske 
dragter, og Moses er fremstillet som jøde (fig. 16, 18). 

Det høje topstykke består af en nicheopbygning hvilende på et postament, 
hvori en rektangulær, tom indskrifttavle er flankeret af to stående medaljoner 
med masker. Over nichen en indskrifttavle med fordybet »Anno 1587«. Herover 
afsluttes altertavlen af et kartoucheagtigt gavlstykke bestående af et cirkulært 
midtfelt, som foroven ender i en spydformet spids. I midtfeltet ses et kronet 
skjold med Frederik II.s og dronning Sophies sammenslyngede initialer FS54. 
Topstykket flankeres forneden af volutter dekoreret med alabastrelieffer: spi- 
ralsnoede blomsterstængler, fra hvis centrum en blomst med stort støvfang 
springer frem i højt relief. 
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Fig. 15—16. Kronborg slotskirke. 15. Altertavlens nordre fløj, trærelief med Isaks ofring. 16. Alter- 
tavlens søndre fløj, trærelief med kobberslangen i ørkenen (p. 586). 

Kristusfiguren af alabast i topstykkets niche (fig. 11) er meget velbevaret. 
Figuren minder i type om Kristus i midtrelieffet. Han står roligt med vægten 
hvilende på det ene ben, mens det andet støtter let på et kranium. Hovedet er 
svagt bøjet væk fra det store kors, som han holder i venstre hånd, mens han med 
højre berører sin sidevunde. Smertensmandens ansigt har samme ideale ro og 
glathed som den korsfæstede Kristus på midtrelieffet (fig. 12). 

På en lille plint på hver side af topstykket står to kvindelige skjoldholdere, 

L.  L . 1966 L .L.1966 
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K I R K E R  I  H I L L E R Ø D

Præstevang kirke, der ligger i Hillerøds østlige del, på hjørnet af Tamsborgvej og 
Københavnsvej, er opført på en 1945 erhvervet grund, som hørte til lystejendommen 
»Krogen«. Kirken, der indgår i et firfløjet anlæg og er tegnet af arkitekt Holger Jensen, 
blev indviet 16. september 1962. Samme dag blev sognet i kirkelig henseende udskilt fra 
Hillerød.

H. D. Schepelern: Hillerøds kirker gennem tiderne, i Kultur og folkeminder XV, p. 34f., 
udgivet af Nordsjællands museumsforening 1963.

Frederiksborg Slotskirke og kirkegårdene (sml. ndf.) behandles under Lynge-Frederiksborg 
herred.

† H I L L E R Ø D  K I R K E

Før 1585 hørte Hillerød1 til Grønholt (Lynge-Kronborg hrd.), men dette år henvistes 
beboerne i Hillerød og Ølskøb til kirkerne i Herlev (Lynge-Frederiksborg hrd.) eller Tjære
by (Strø hrd.), forsåvidt de ikke var i kongens tjeneste2 og havde adgang til Frederik II.s 
o. 1562 fuldendte slotskirke (Lynge-Frederiksborg hrd.). 1602 billigede Christian IV., at 
menigheden i Hillerød kaldte en egen præst og udnævnte samtidig denne til slotspræst; 
først 1621 opførtes en kirke (p. 638). Den stod imidlertid kun til november 1624, da den 
ødelagdes af stormen, og foråret 1625 indrettedes et kirkerum i slotsstalden »Sparepenge«3 
(p. 640); fra 1629—30 fik menigheden Christian IV.s tilladelse til at benytte slotskirken, 
idet forskellige planer om genopførelse af den ødelagte kirke ikke blev realiseret (p. 640). 
1650 var der på kirkegården opført en lille bygning, et såkaldt kapel (p. 641).

Hillerøds ældste kirkegård blev anlagt samtidig med den første kirke 1621, 
og selv om kirken forsvandt tre år senere, forblev kirkegården i brug til 1804; 
1830 blev den helt nedlagt, fortrængt af rådhus og torv. Endnu 17994 havde man 
planer om at udvide den, men de blev opgivet, og året efter5 indhegnedes en 
ny kirkegård på Vibekevang, mens man 1802 gik i gang med forberedelser til 
Nyhuse kirkegård. Disse to kirkegårde, som stadig er i brug, beskrives efter 
Slotskirken (Lynge-Frederiksborg hrd.).

Den forsvundne kirkegård havde plads i vejgaflen mellem Helsingørgade- 
Kannikegade, jfr. Resens plan (fig. 1). Mod øst lå 1622 Johan Bøgvads gård og 
den »gamle« præstegård, den sidste med indgang fra Østergade. I skødet på 
Bøgvads ejendom nævnes kirkeporten [i syd]6, og i kirkeregnskaberne 1633—34 
den nye store port og den anden port (samt den nedre låge), hvilket formentlig 
vil sige, at kirkegården i de mellemliggende år havde fået en ny, muret indgang, 
der antagelig førte til Helsingørgade. Ved 1700’rnes begyndelse var kirkegården 
i syd og nord hegnet med hvidtet, teglhængt kampestensmur, men før den tid 
var en del af indhegningen muligvis kun markstensdiger. Mod de to gårde i øst 
var der et plankeværk5.

Klokketårne og andre bygninger på kirkegården. Da den 1621 opførte kirke 
blæste omkuld 1624, blev klokketårnet stående (p. 640), men også her må kva
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liteten have været ringe, for 1637 afløstes det af en klokkestabel og 1662—63 
af et nyt klokketårn, der blev nedrevet allerede 20 år senere. Derpå rejstes et 
tårn af udmuret bindingsværk med to kobberfløje og tre klokker; dette blev 
Hillerøds fjerde og vistnok sidste klokketårn på den gamle kirkegård. Den onde 
skæbne i form af dårligt håndværk, som hvilede over Hillerødboernes forsøg på 
at få en egen kirke, prægede også dette tårn. Året efter dets opførelse gennem
gik det en stor reparation; 1709 fulgte en ny og 1717 en opretning5, til hvilken 
stenene synes taget fra »kirkegrundvoldene«7. 1765 var det faldefærdigt.

Om andre bygninger på kirkegården sml. kirkegårdskapel p. 641.
Forholdene omkring de Hillerød’ske kirkebygninger kan næsten ikke skildres 

kortere eller kraftigere, end Henrik Gerner i sidste del af 1600-tallet har 
gjort det i sin utrykte »Den Vidt-berømte Friderichsborgs Beskrivelse«8:

»Som Slottet var i Værk, han (kongen) lod en kirke sætte 
i Hillerød, at Folk ej skulde Gud forgjætte; 
men den om to Aars tid9 omblæste meget brat, 
da Stormen Skade stor forvoldt’ St. Karens Nat.
Da lod Kong Christian paany en Grundvold lægge; 
men endnu intet blev fuldkommen ud af begge:
Den første blæstes om, den anden blev ej bygt, 
saa bliver meget godt ved onde Hænder stygt.
Vel er der ofte gjort Undsætning til en Kirke, 
og Penge samled ind, det kan dog intet virke; 
thi faa her mindes kan, som det vel Kirken men’, 
derfor er Bygningen saa langsom, tung og sen.
Nu Kirken borte var og Slottet ikke færdig, 
da fandtes intet Hus til Herrens Dyrkning værdig; 
man måtte i en Stald behjælpe sig i Nød, 
til Slottet færdigt blev, og Kongen andet bød.«

Vinteren 1619—20 tog man fat på kirkebyggeriet, og 23. marts 1620 hævede 
voldmester Jørgen Jensen betaling for at have »forlignet og udjævnet et bjerg 
i Hillerød, som kirken skal stå på«; i august opmuredes grunden til kirkens fod
stykke under tilsyn af bygmester Jørgen Friborg. Samtidig var tømmermand 
og indvåner i København, Galne (Galde) Troels, i færd med at omhugge et bold
hus til »en kirke, som kommer at stande ved Frederiksborg«; betalingen for æn
dringen af boldhuset, der var tilhugget i Tønsberg len, modtog Troels 26. juni 
1620, og derefter rejste han huset på den murede grund. Februar 1621 gav kon
gen besked om, at den mand i København, der havde forstand på at forblænde 
tømmerhuse, skulle bese kirken, og 9. marts sluttedes der på kongens vegne 
kontrakt med to murmestre fra Amsterdam, Dirch og Thønnis Peitersen Mül- 
ler, om formuringen. De fik deres betaling i november samme år, og ved samme 
tid modtog to tømmermænd i Hillerød, Jacob Karker og Jochum Westfalen, et 
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Fig. 1. Hillerød, efter Resens Atlas o. 1670. 10. Slotskirken. 12. Sparepenge. 33. Hillerød hospital. 
29. Byens kirkegård med klokketårn og kapel.

ret stort beløb for arbejde på kirken. Det var fordelt på tre poster: lægtning 
af taget, 12 bjælker til et pulpitur og noget ved kordøren samt opretning af 
kirken (bindingsværkskonstruktionen), »som havde over given sig til den ene 
side« og »forbundet« den med nye bånd. Dette tømrerarbejde, der må være ud
ført inden murmestrene gik i gang, er det første hårde vidne mod kvaliteten i
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det arbejde, Troels havde udført, det andet var kirkens omblæsning S. Karens 
nat (25. november) 1624.

Ud fra den nævnte kontrakt og afregningerne med håndværkerne kan man 
danne sig et billede af kirken. Det har været en langhusbygning, af bindings
værk, 34 fag lang og 8 bred ved den hele [øst]gavl; hvert fag var 5 tavl højt 
og udmuringen 1½ sten tyk. Midt på vestgavlen var der planlagt et muret tårn, 
8 alen i kvadrat og 28 alen højt, men senere fortingede man i stedet om en pille 
ved gavlen, af 5 alens bredde, 2 alens fremspring og en så stor højde over taget, 
at to klokker kunne have deres fulde udsving. Denne klokkebærende pille, der 
altid senere kaldes kirketårnet, var tækket med bly, langhuset med tegl. Øst
gavlen var tilsyneladende udført i fuld mur og afsluttet med en kam, som var 
dækket med stenhuggerarbejde udført af de hollandske stenhuggere, der havde 
været med til at opsætte galleriet på slottet. En tilsvarende, færdighugget sten
afdækning til vestgavlen blev — formentlig på grund af ændringen i tårnpla
nerne — først opsat senere. Muligvis var der på tagryggen over kirken en lille 
tagrytter; kort efter 9. maj 1624 blev der i hvert fald betalt for en kæde til den 
liden klokke i »spidsen«, som gik gennem hvælvingen. Der kan muligvis i stedet 
være tale om »spidsen« over tårnpillen, og »hvælvingen« kan være betegnelse 
for en muret bue eller arkade, som har udgjort en del af tårnpillen10.

Det indre, hvor koret var udskilt ved et gitter, havde murstensgulv, pudsede 
vægge og — såfremt den netop givne oplysning går på en tagrytter — en hvæl
vet overdækning af træ.

Da kirken blæste om 25. november, blev, som nævnt, »tårnet« stående, og på 
kirkegården rejstes der et lille skur til præsten at stå i (formodentlig til begra
velser). Menigheden fik midlertidigt overladt stalden på Sparepenge, hvor der i 
løbet af foråret 1625 blev indrettet et kirkerum; murmestre lagde altergulv og 
pudsede vægge, glarmesteren indsatte 11 vinduer, og tre tømrere fik betaling 
for »bænke og rækker«. Her blev menigheden kun til 1629, da den fik adgang til 
slotskirken, et privilegium, der stadfæstedes ved kongens befaling til lensman
den om at »ordinere enhver [borger i Hillerød] efter sin Condition og Vilkaar 
Stolestader i [slots]kirken«.

Men tanken om en selvstændig kirke for byen var ikke skrinlagt. Sommeren 
1629 hentedes kalk i Malmö til Hillerød kirkebygnings behov, og inden 1. maj 
1630 havde murmester Jørgen Beber (Bebber, Bewer) muret den nye grund til 
kirken; materialerne var skænket af kongen, der 25. marts 1630 tilskrev lens
manden Frederik Urne, at der af lenets kirker skulle afkræves penge til arbejds
løn, alter, prædikestol, stole m.m. til kirken i Hillerød, som kongen havde for
ordnet skulle bygges11. Hermed synes sagen imidlertid at være gået i stå, og 
det var vel i konsekvens heraf, at kongen 1631 »legaliserede« menighedens ad
gang til slotskirken.
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Der har ikke været udelt tilfredshed med dette forhold, og 1632 lød det: Gud 
bevæge hans kongelige Majestæt at lade en kirke her opbygge, hvorpå de fat
tiges blok kunne sættes og i synderlighed og fornemmeligen anden gudstjeneste 
kunne holdes. Først 1655 kom der atter liv i kirkeplanerne, hvad der sikkert 
skal ses i sammenhæng med borgernes midlertidige udelukkelse fra slotskirken 
i anledning af den grasserende pest12; for årene 1654—56 nævner kirkeregnskabs
bogen perioder på 10—14 uger, hvor gudstjenesterne måtte holdes i skolen5. 
Den 28. februar 1655 befalede Frederik III. bygmester Albertus Mathiesen at 
gøre overslag til en bykirke og fortinge med arbejdsfolk, så arbejdet kunne sæt
tes i gang; men heller ikke dette førte til noget resultat; de indsamlede penge 
blev brugt til en ny præstegård 1671, og dermed synes tanken skrinlagt i næ
sten 300 år.

Kirkegårdskapel. Det har sikkert været de primitive forhold omkring borger
nes begravelser, der har samlet dem til at fremskaffe midler til opførelsen på 
kirkegården af det lerklinede, fem bindingers hus med bræddeklædte gavle, 
tegltag og to døre, der omtales i Hillerød kirkebogs regnskaber for 1649—50, 
hvortil kom 16½ dl. for en prædikestol til samme hus5. Dette hus, der åbenbart 
også har huset ligbårerne og materialer til begravelser, og som 1668 kaldtes 
»det gamle hus på kirkegården« eller »huset, som ligbørerne sættes udi«, lå et 
andet sted (jfr. fig. 1) end den omblæste kirke, hvorfra man 1717—18 tog mur
sten, »dobbelt så store og gode« som vor tids, til ringmurens reparation. Det har 
åbenbart været vaklende 1665, eftersom man da måtte sætte tre støtter mod 
»kirkehuset«. 1668 »ryddedes« det og blev erstattet af et nyt »ligbørhus«, ophug
get og udmuret med tegl, og ligeledes udstyret med prædikestol. 1713—14 fik 
det »et nyt våbenhus«, også det af udmuret bindingsværk og hængt med tegl5. 
Endnu 1755 omtales »Capellet paa Kirkegaarden«13. Hverken det eller dets for
gænger har formentlig nogensinde været brugt til den egentlige gudstjeneste, 
der var henlagt til slotskirken.

Vindfløje. 1629 forgyldte Poul maler fløjen fra det gamle tårn efter to male
res vurdering5, og denne fløj har formentlig også siddet på tårnets to efterføl
gere. Det fjerde tårn på kirkegården (p. 638) havde to kobberfløje.

INVENTAR
Om det nu forsvundne inventar i den 1621 opførte kirke er den vigtigste op

lysning, at det (meste af det) oprindelig har tilhørt Frederik II.s slotskirke, som 
var blevet nedrevet i århundredets første tiår, og hvorfra det eneste større in
ventarstykke, der er bevaret, er den klumpede døbefont af træ, som muligvis 
har haft plads i Hillerød-kirken (jfr. nærmere under slotskirken), samt muligvis 
et panel fra 1567 (p. 642).

41
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At arkivalierne ikke omtaler altertavlen, behøver ikke at betyde, at der ikke 
har været nogen. Om det øvrige inventar hedder det hos Victor Hermansen: 
»Alterbordet var muret, og vistnok i Skibets Vestende var der et Pulpitur . . . 
Snedkeren Christian Fredemacher, Indvaaner i Hillerød, havde Arbejde med 
Kirkens Stole og Prædikestol ... iøvrigt har der været en rød Stol med tre Trin 
og Guldbogstaver paa, det er muligvis den samme, som kaldes Kongens Stol, 
og som var omhængt med sorte Fløjlstapeter, en Stol ved Alteret, som Skole
mesteren stod i, en Kiste, som Kirkens Klæder laa i, en Bogstol med Ryg
stykke, et Timeglas og et lille sølvforgyldt Kompas. I Taarnet hang to Klok
ker, en lille og en større ...«. Den lille klokke omstøbtes 165810; den store er 
(delvis) bevaret og hænger i rådhusspiret, jfr. nedenfor. Desuden har der måske 
været en tredie klokke, der muligvis har været anbragt over østpartiet (jfr. p. 
640); men først 1682 nævnes tre klokker. 1724 nævnes femklokken5. Til inven
tarets videre skæbne kan henvises til slotspræsten Tileman Willadsens forteg
nelse over »Inventar der blev sønderslaget og en Del bortkom og blev aldeles 
fordærvet og forraadnet, der Hillerøds Kirke nederfaldt«. Til den 1629—30 
planlagte kirke, der aldrig blev opført, befalede kongen, som ovenfor nævnt, at 
lenets kirker bl.a. skulle skyde penge til anskaffelse af alter, prædikestol og 
stole m.v.11.

* Panelstykke, 1567, af umalet fyr, 96 x 157,5 cm, med tre varierende folde- 
værksfyldinger, der på alle fire sider er omgivet af udladende profillister. Folde
værket ender foroven og forneden i spidse akantusblade; det smalle ramme- 
værk omkring og imellem fyldingerne er glat, men i det øvre smalfelt er der til 
venstre pyntelige reliefskårne renæssanceversaler, bomærker og årstal: »1567 
H (bomærke) N, A (bomærke) I, H (bomærke) S«. Kron- og fodlisten er profi
lerede, sidelisterne (den ene mangler) skråkantede. Stykket, der 1887 blev af
givet til Nationalmuseet (Inv. nr. D 2359) fra Dansk Folkemuseum, hidrører 
fra Hillerød og skal stamme fra byens kirke. Hvis dette er rigtigt, kan det være 
kommet fra Frederik II.s slotskirke på Frederiksborg. Her (og i bykirken) kan 
det efter sin form have tjent som alterbordsforside (næppe forside fra degnestol).

* Klokke, (den store), nu i spiret på Hillerød rådhus, 1621, støbt af Hans 
Kemmer. Største delen af dens indskrift, med reliefversaler, er borthugget, til
bage står kun: »Anno 1621 Hans Kemmer støbt mich«; på legemet tre laurbær
blade. Da klokkerne 1865 blev fremdraget fra byens sprøjtehus, afskrev man 
indskriften således: »Si Deus pro nobis, quis contra nos (»hvis Gud er med os, 
hvem kan da være mod os«). Anno 1621 støb mich Hans Kemmer«. Desuden 
nævnes, at der var et krucifiks samt Christian IV.s kronede navneciffer og ini
tialerne til hans valgsprog på latin på klokken. Tvm. 70 cm14.

På den lille †klokke, der 1867 blev solgt for metalværdien, 50 rdl., læstes: 
»Soli Deo Gloria in Excelsis Deo. Otto Powisch, Slodtzherre paa Frederichborg. 
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Me fecit Hans Meyer Anno 1658« (»ære være Gud i det højeste — II. M. gjorde 
mig år 1658«)14.

Hvad angår inventaret i stald-kirken, der kun var i brug fra 1625—29(31) 
(jfr. p. 640), vides det, at der 1625 blev opsat »bænke og rækker«, at alterklæ
det blev udflikket og omhængt, og at en krydsfod forfærdigedes til at sætte 
døbefonten på, ligesom en ligbåre anskaffedes.

Når der i Hillerød kirkes regnskabs- og kirkebøger efter 1631 omtales inven
tar, må det være slotskirkens. Da man således 1716 overvejede, om man i den 
»trouble« tid skulle nedtage alteret, for at det ikke skulle falde i svenskernes 
hænder, er det slotskirkens fine altertavle, der tales om5.

Om menigheden havde (medbragt) eget altersølv, vides ikke; fra regnska
berne5 kan anføres: 1627 flyede Hans guldsmed kalk og disk. 1650 fik Peder 
Jacobsen guldsmed betaling for kalk og disk, som blev omstøbt og at forgylde 
— vog 60 lod. — 1635 flyede Peder guldsmed sølvkanden, der vog 34 lod; om 
den meddeles det, at den fandtes »i Slottenns forseiglede Inventarium«. — Med 
hensyn til berettelsessættet blev sygeflasken 1723 repareret af guldsmed Klit- 
gaard, København, og 1735 blev kalk, disk og flaske repareret i Helsingør. — 
Endelig nævnes en pengeblok. 1735 betaltes Christian snedker for en egeblok 
til aftensangspengene, da den gamle var uduelig. Blokken blev beslået og for
synedes med to låse. Nicolay maler anstrøg den.

Angående inventaret i kapellet på kirkegården, se p. 641.
K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

1 Byen indtager såvel i kirkelig som i andre henseender en særstilling blandt danske køb
stæder. Den har aldrig officielt fået købstadsprivilegier, men er alligevel gennem mere end 
300 år regnet for kobstad, og bortset fra et par år i 1620’rne har den først 1962 fået en 
kirke. 2Der henvises i almindelighed til Victor Hermansen: Hillerød Bys Historie indtil 
1864, i Hillerødbogen, 1948, samt H. D. Schepelern: Hillerøds kirker gennem tiderne, i 
Kultur og folkeminder XV, 3-38, udgivet af Nordsjællands museumsforening 1963, og 
de hos begge anførte kilder. 3 Kgl. Bibl. Kallske samling 48, fol. E. J. Jessens saml. til 
Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse [1743ff.]. 4 LA. Frederiksborg og Kron
borg amter. Breve og dokumenter vedr. kgl. kirker og skoler 1799—1800. 5 LA. Kirke
inspektionens arkiv. Hillerød kirkes rgsk.bøger 1624—1817. Jan Steenbergs udskrifter af 
regnskabsbøgerne 1624—74 har været stillet til rådighed for redaktionen. 6 Jan Steen- 
berg: Vange, Veje og Huse, i Hillerødbogen p. 369. 7 Må referere til sylden fra 1620 og 
fra 1630. 8 Jfr. Gigas: Katalog I, 161; de citerede vers er trykt i Mester Anders Chris
tensen Arrebos Levnet og Skrifter, ved Holger Fr. Rordam I, 1857, p. 64f. 9 Jfr. Hille
rødbogen p. 511 note 63. 10 Se i øvrigt Hermansens note 57 i Hillerødbogen. 11 Kanc- 
Brevb. og Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve II, 257 noten. 12 O. C. 
Andersen: Det gamle Hillerød, i ÅrbFrborg. 1939, p. 154. 13 NM. Hans de Hoffman: 
Siellands Sogners Beskrivelse 1755—73. Tom 1. 14 Illustreret Tidende VI, nr. 300, 1865, 
og Gribsø: Kirkeklokker, i ÅrbFrborg 1934, p. 82.
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HILLERØD HOSPITAL 
†KIRKESALE I SLOTSGADE OG I NYHUSE

Sogne- og slotspræst, senere biskop Peder Hersleb og amtmand Friedrich von Gram 
havde stor andel i oprettelsen af det hospital i Hillerød, som gennemførtes ved Frederik 
IV.s fundats af 1. januar 17261. Af denne fremgår, at hospitalet skulle rumme 30 personer, 
opledt og udsøgt blandt mennesker, der af flod, kræft eller anden udvortes skade var så 
ilde tilredt, at de kunne være folk vederstyggelige (jfr. mindeplade nr. 1, p. 645). Disse 
såkaldte spectaculøse blev anbragt i det samme år opførte hospital, som placeredes på en 
af kongen skænket grund Slotsgade nr. 25. 1731 udvidedes hospitalets areal ved grund
køb (Slotsgade 23), og her rejstes et fem fags hus med bolig for forstanderen og fire-seks 
spectaculøse.

29. april 1733 raserede en brand største delen af Helsingørgade og Slotsgade; også 
hospitalet ramtes af ildsvåden, men allerede året efter var det genrejst (jfr. mindeplade nr. 
2, p. 645). 1757 restaureredes og udvidedes forstanderboligen, men arbejdet formåede ikke 
at standse det store forfald, som var følgen af hospitalets dårlige økonomiske forhold. 
1780 rejstes den endnu bevarede forstanderbolig og samtidig gennemførtes en om
fattende istandsættelse af hospitalsbygningen (jfr. mindeplade nr. 3, p. 645). En stadig 
kamp med økonomiske vanskeligheder og deraf følgende forfald medførte lukning af 
hospitalet 1866 og hjemsendelse af de sidste indvånere. På det tidspunkt havde hospitalet 
gennem en årrække ikke tjent sit oprindelige formål, at huse spectaculøse, men var i 
stedet blevet en forsørgelsesanstalt for fattige gamle. Derfor måtte det have en ny f u n 
dats, og en sådan konfirmeredes af kongen 10. oktober 1870. Allerede 1867 havde man af
hændet Slotsgadebygningerne til private og forberedt opførelsen af et nyt hospital på en 
billigere grund i Nyhuse (Grønnegade 4). I den toetages bygning, der opførtes 1869 
(arkitekt Christian Zwingmann) indrettedes en kirkesal (p. 646). Heller ikke denne 
sanering af de økonomiske forhold var holdbar; 1. april 1929 måtte hospitalsstyrelsen 
afhænde bygningen til Frederiksborg slotssogn, hvorefter den fungerer videre som Ny
huse alderdomshjem. Af den resterende kapital oprettedes »Hillerød hospitals legat«.

Ifølge den oprindelige fundats havde hospitalet andel i tavlepengene fra Fredensborg 
slotskirke (Lynge-Kronborg hrd.), og hertil kom under Christian VI. andel i tavlepengene 
fra Frederiksborg slotskirke (Lynge-Frederiksborg hrd.). Endvidere modtog hospitalet fri 
jord og begravelsesplads på Hillerød kirkegård.

Så længe hospitalet eksisterede, var hospitalspræsten med få undtagelser kapellanen i 
Hillerød, som prædikede i kirkesalen hver søn- og helligdag, katekiserede een gang ugent
lig og tog de spectaculøse til alters. Indtil 1811 besørgede et par latinskoledisciple kirke
sangen, og hver fredag, når der var prædiken i slotskirken, læste de af biblen, Luthers 
katekismus og nogle bønner, som bedst passede til de fattiges tilstand. — Slotsgades kirke
sal blev dog ikke blot benyttet af hospitalsalumnerne, men også undertiden af en menig
hed, der samledes om hospitalspræsten, således den ikke-Grundtvigianske omkring 
kateket F. C. E. Andersen i årene før flytningen til Nyhuse2.

Slotsgade hospitalets kirkesal. Bygningen, der rejstes efter branden 1733, var 
30 alen lang og 20 bred, grundmuret, i een etage og med kvist. Den havde 12 
fag blyindfattede vinduer mod Slotsgade, hvoraf kirkesalen indtog de seks 
midterste, og her var hospitalets hoveddør, der samtidig tjente som kirkedør, 
således at adgangen til mands- og kvindestuen bag kirken kun kunne ske gen
nem denne. Over døren sad mindeplade 1—2 (p. 645). Selve kirkerummet var
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hvidkalket, og heri stod foruden nogle umagelige træbænke de for kirkehand
lingerne nødvendige genstande.

Inventar. Fra 1748 foreligger et inventarium3, ført af hospitalsforstander 
Hans Madsen Bang, der giver en forestilling om rummets møblering efter bran
den. 1) Et par små messinglysestager med »pikke«, på alteret (skænket af den 
1756 afdøde Dorothea Bøgvad, se p. 648), 2) †alterdug af klosterlærred med 
brede kniplinger om, 3) en gammel, tyndslidt †drejelealterdug til daglig brug, 
4) en sølvforgyldt kalk og disk (p. 648), 5) et skilderi hængende på væggen over 
alteret, som præsenterer »Christi Nadvere med sine Discipler, hvilked har værid 
mit egid, men er nu hengived til Hospitalet . . .«(p. 646), 6) en liden †knæfalds- 
skammel, betrukket med rødt fløjl, 7) et gammelt rødt †alterklæde, som daglig 
ligger på alteret, 8) en †messinglysekrone med 16 lysearme, den ene skadet ved 
nedfald, 9) et komplet †sejerværk med kvarter og timeslag (formentlig det ur, 
dronning Sophie Magdalene 1734 skænkede til alløsning af et, der var gået til 
grunde ved branden, og som var skænket 1731 af Frederik IV.s søster, prin
sesse Sophie Hedvig), 10) †prædikestol, oven omkring klædt med rødt fløjl og 
en liden guldfryndse, 11) en liden †tavle at gå om med.

Enkelte inventarstykker kom senere til, således et par †lampetter med blik
plader (d.e. vægskjolde) skænket af Frederik IV.s datter, prinsesse Charlotte 
Amalie († 1782) og en alterkande af københavnsk porcelæn fra o. 1850—60 (p. 
646), men bortset herfra har kirkesalens møblering ikke skiftet meget i tiden 
frem til udflytningen 1869.

Mindeplader. 1) 1726. Sandstenstavle med Frederik IV.s kronede spejlmono
gram, flankeret af bladværk. Indskrift i fordybet kursiv: »Her Kand I arme 
Folck jer Sorg og Nød forgleme Og eders Uselhed for Verdens Øyne giemme 
Lad det og blive Her i evig Brug og Skik At tacke Eders Gud og fierde Fride 
rich Anno MDCCXXVI«. Tavlen blev for 6 rdl. 2 sk. udført af sten- og billed
hugger J. C. Heimbrod; som de to følgende er den indmuret i kælderen på Ny
huse alderdomshjem. Ved istandsættelsen 1780 blev den sammen med minde
plade nr. 2 malet hvid og forsynet med ægte guld på bogstaver og zirater (afb. 
Gustafsson p. 13).

2) 1734. Sandstenstavle af lignende form som foregående, men enklere. Un
der Christian VI.s kronede spejlmonogram indskrift med versaler: »Aar 1733 
dend 29de april Da dref en vaade ild, dend arme fra sit leye dend fattig fra sit 
bord, så hver gik sine veye aar 1734 loed siette Christian os denne biugning 
sette og alting meged vel, paa nye igien indrette« (sml. i øvrigt foran; afb. Gu
stafsson p. 27).

3) 1780, indskrift med versaler: »Wed kong C. 7. gavmildhed og diricteurer- 
nes forsorg er hospitalet sat i god stand (resten vedrører forstanderens nye hus, 
hvorpå tavlen opsattes) anno 1780« (sml. foran; afb. Gustafsson p. 56).
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Nyhuse hospitals †kirkesal4, der var indrettet i stueetagen, kendes kun gen
nem et fotografi (jfr. Gustafsson p. 77). Efter bygningens omdannelse til alder
domshjem 1929, blev kirkesalen indrettet til spise- og dagligstue for hjemmets 
beboere.

Inventaret i Nyhuse-salen var sammensat af genstande fra Slotsgade-salen 
(kalk, disk, alterstager etc.) og nogle møbler, hvoraf de fleste sikkert var jævn
gamle med huset. Altertavlen fra Slotsgade (nadvermaleri) udskiftedes med en 
kopi, ved H. Chr. Hansen fra 1904, efter Carl Blochs korsfæstelsesbillede i Bede- 
stolen i Frederiksborg slotskirke. Nadverbilledet blev derefter overført til kirke
salen i Hillerød Borgerstiftelse (sml. nedenfor).

Ved nedlæggelsen af Nyhuse kirkesal blev inventaret, som tilhører Hillerød 
hospitals legat, splittet. Kopien efter Carl Bloch deponeredes hos slotspræsten 
og beror nu hos hans søn, provst N. J. Rald, Frederiksberg. Den middelalder
lige kalk og disk samt Dorothea Bøgvads lysestager blev 1957 overdraget 
kirkesalen i De gamles hjem på Kirsebærbakken. Porcelænskanden findes ved 
Hillerød præsteembede, hvor også Slotsgade hospitalets gamle, jernbundne 
kiste med tre låse og tre »differente« nøgler har fundet plads. Tilbage i Nyhuse- 
bygningen, indmuret i en kældergang, sidder som et sidste minde om det gamle 
Hillerød hospital de tre omtalte mindeplader fra Slotsgade-bygningerne.

Hillerød borgerstiftelses †kirkesal. En forening, Hillerød borgerstiftelse, dan
nedes 1867 med det formål at skaffe friboliger for ældre borgere og deres enker. 
1869 erhvervedes ejendommen Helsingørgade 39, og 1882—83 opførtes på en 
dertil hørende grund en toetages bygning med 21 friboliger. I en tilbygning 
mod gården indrettedes 1904 en kirkesal, der var i brug til 1957; 1962 blev 
den nedlagt og et par år senere omdannet til beboelseslejlighed. Her havde 
sognepræsten holdt gudstjeneste een gang månedlig.

Af inventaret er den gamle altertavle med nadvermaleriet fra Slotsgade-kirke
salen (p. 645) forsvundet. Altersølvet blev overdraget kirkesalen i De gamles 
hjem på Kirsebærbakken (p. 648).

Kirkesalen i De gamles hjem på Kirsebærbakken4. I den 1919 opførte og flere 
gange udvidede bygning indrettedes 1952 en kirkesal i midtfløjens kælderetage, 
hvor der tidligere havde været spisestue. I dette hyggelige rum, der grænser 
op til et som ligkapel indrettet værelse, findes, foruden de samtidig med ind
retningen og senere anskaffede inventargenstande, de gamle altersæt fra Hillerød 
hospitals kirkesal samt fra borgerstiftelsens kirkesal; hertil kommer et i nyeste 
tid skænket krucifiks af forsølvet kobber på sort trækors og -piedestal, forment
lig fra slutningen af 1700’rne; måske stammer det fra en af hospitalskirkerne, 
måske fra slotskirken.
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Fig. 2. Hillerød. Alterkalk, nu i De gamles hjem (p. 648).
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Det middelalderlige altersæt fra Slotsgade-salen. Kalk (fig. 2), senmiddelalder
lig, o. 1400, med cirkulær, ganske lav fod (kun 4,2 cm høj i forhold til tvær
målet 11,8), der uden fodplade hviler direkte på den skrå standkant; dennes 
nedre profil er dekoreret med en række af tætsiddende »korsblomster«, egentlig 
blot fire punkter med et centralpunkt, mens standkantens øvre profil er en glat 
hulkehl. På fodens overside er der fire punslede og ciselerede felter med billeder 
på tæt skråskraveret bund, et cirkelfelt med Kristus på korset flankeret af 
Maria og Johannes, der — helt i unggotisk manér — står på to fra korsstam- 
men udgående grenstumper; dertil tre trepas, hvert omgivet af tre treblade, 
med Lukas’, Markus’ og Johannes’ tegn, alt meget udslidt ved pudsning. De 
trinde skaftled på begge sider af knoppen begrænses af tovstave og bærer føl
gende indskrift med minuskler, på hvert led udgående fra et Georgskors, øvre 
skaftled: »hilf . m« (nedre): »aria go«, måske afsluttet med et forkortelsestegn, 
men i alt fald en plattysk indskrift, forkortet af: Hjælp Maria Guds moder. 
Knoppen er udformet med seks spidse stavværkstunger i temmelig højt relief, 
og her imellem er der kraftigt fremstikkende rudebosser med een roset og fem 
gotiske majuskler: »H I L F N«, hvor N måske er fejl for M(?). Samtidigt, ret 
stort bæger, 10,2 cm i tvm., med meget smige sider. Et sjældent smukt og ho
mogent stykke, i alt 16,5 cm højt. Disk, samtidig, med glat, konkav firpasbund, 
men uden andre ornamenter end randens cirkelkors på kvadreret bund; stærkt 
overarbejdet, men korset har bevaret sin oprindelige form med stærkt tilspid
sede arme.

Borgerstiftelsens altersæt. Foruden det middelalderlige altersæt, en vinkande 
fra 1957 og en oblatdåse fra 1959 beror altersættet fra borgerstiftelsens kirke
sal her, efter testamentarisk bestemmelse fra den på vinkanden nævnte dame. 
Det overleveredes 1964 til kirkesalen i De gamles hjem af borgerstiftelsens be
styrelse. Sættet, der er af plet, består af alterkalk, disk, oblatæske og vinkande, 
de tre første med indskrift: »Hillerød Borgerstiftelse 1904«, vinkanden med: 
»Hillerød Borgerstiftelse 1903 skænket af E. Dahl«.

Dorothea Bøgvads alterstager. Som nævnt p.646 overgik også Nyhuse kirkesals 
lysestager til kirkesalen i De gamles hjem. Det drejer sig om to bordstager af mes
sing fra første halvdel af 1700’rne, med en kvadratisk, 13 cm’s fodplade, som hvi
ler på fire gennem pladen nittede, korte balusterben. Det slanke skaft med midt- 
delt midtknop er skruet på, lysepiben nærmest cylindrisk. Højden er ca. 22 cm.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Der henvises i almindelighed til Nils Gustafsson: Det gamle Hillerød hospital 1726— 

1866, udg. af Rud. Pallesen, Hillerød 1958; redaktionen skylder Nils Gustafson tak for 
værdifuld hjælp ved opsporing af inventaret fra Hillerød hospital. 2 H. D. Schepelern: 
Hillerøds kirker gennem tiderne, i Kultur og folkeminder XV, p. 34. 3 LA. Frederiks
borg lærde skole. Nr. 210.Efterretninger.



KIRKER I HILLERØD 649

4 Korrekturnote. Efter at afsnittet Hillerød hospital var gået i trykken, har redak
tionen fra kontorchef E. Andersen, Hillerød, modtaget en omfattende redegørelse ved
rørende Nyhuse hospitalets nedlæggelse og hospitalinventarets skæbne. Alterkalken og 
Dorthea Bøgvads stager skal af daværende slotspræst C. Rald være bragt til De gamles 
hjem på Kirsebærbakken, som ifolge oplysninger fra slotspræst Jon Iuul officielt har fået 
tingene overdraget 23. marts 1957. Prædikestolen er flyttet til Nyhuse kirkegårdskapel, 
mens orglet forblev i hospitalsbygningen efter dettes omdannelse til alderdomshjem. 
Kirkestolene blev 1940 benyttet i bygningens beskyttelsesrum og senere som have
bænke (indtil 1948). Lysekronen blev 1955 hensat i en kasse på loftet, men er senere 
forsvundet. — Vedr. borgerstiftelsens inventar (jfr. p. 646) har det ikke været muligt 
at skaffe yderligere oplysninger.
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Fig. 1. Frederiksværk. Efter Søren Lemche i Architekten 1912-13,

F R E D E R I K S V Æ R K  K I R K E

Byen er vokset op ved udlobet af den kanal, der 1717—19 gravedes mellem Roskilde
fjord og Arresø, hvis naturlige afløb var tilsandet. 1728 søgte man at udnytte vand

kraften til en agatslibemølle og 1751 til et kanonværk. Dette sidste blev 25. august 1756 
overdraget Just Fabritius og J. F. Classen, der samtidig gav stedet navnet Frederiks
værk. Få år senere blev Classen eneleder af værket, og det var i hans tid byen og dens 
omgivelser fik det præg, som endnu kendes1. Beboerne sognede til Vinderød, og de fik 
først deres egen kirke fire år efter, at byen 1907 var blevet købstad. Indtil 18. juni 1931 
var den nye kirke anneks til Yinderød, hvis kirkegård stadig benyttes.

1883 lod Det Classenske Fideicommis, der var ejer af Vinderød kirke, udføre en teg
ning til en ny kirke i Frederiksværk2. Enten er denne aldrig blevet forelagt kommunal
bestyrelsen, eller også har man ikke ment, at kommunen havde råd til at bygge en kirke3. 
1903 udarbejdede Thorvald Jørgensen skitse og overslag, men heller ikke den kom til 
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udførelse; han foreslog arbejdet overdraget til Søren Lemche4, der fremlagde sine teg
ninger foråret 1909. Grundstenen blev nedlagt under korets østmur 22. oktober samme 
år, og kirken indviedes 21. maj 1911.

Bygningen5, der rejstes på en del af markedspladsen, ved kanalen og hoved
gaden, er opført i nyromansk stil, af røde, håndstrøgne sten, som mange ste
der er muret i mønster. Taget er tækket med sortglaseret tegl og det meget 
høje spir med kobber. I vestportalens tympanonfelt er der en mosaik (den 
gode hyrde) efter tegning af Niels Skovgaard. Det tøndehvælvede indre er 
hvidkalket undtagen forneden i kor og apsis, hvor væggene står røde med 
mønstermuring.

Inventaret er stort set samtidigt med bygningen og udført efter arkitektens 
tegninger (sml. fig. 1). Prædikestol og korskranke er begge murede. Billedhugger 
A. J. Bundgaard har hugget fonten og skåret ornamenter på stolegavle og for
skelligt inventar, blandt andet den første alteropsats, et farvestrålende træ
kors, som 1920 overflyttedes til sakristiet, hvorfra det senere er fjernet. For
svundet er også alterskrankens to store kandelabre. Det drevne og hamrede 
dåbsfad (med tre fisk og religiøs indskrift) er et arbejde af Mogens Ballin (ini
tialmærke under bunden). Kalk, disk og oblatæske har stempel for L. Berth 
og Københavns bymærke 1910, alterkanden for L. O. Christgau og Køben
havns bymærke 1894. — Altertavlen fra 1920 er et maleri (påskemorgen ved 
graven) af Niels Skovgaard, indsat i en ramme, der er skåret af sønnen Ole 
Skovgård. Lysekroner fra 1966.

Klokke 1758. I frisen: »Me fecit Henr. Hornhaver. Soli deo gloria« (»mig 
gjorde H. H. Gud alene æren«) under bladfrise som på Frederikssund-klokken 
(p. 667); på legemet: »Friderichs Wærch anno MDCCLVIII F. C.«. Oprindelig 
støbt til krudtværket og ophængt i en stabel på Norske Bakke, hvor den brug
tes, når arbejdet på værkerne skulle begynde. Senere blev den byklokke og 
ophængtes i en stabel ved tinghuset. Indskriftens to sidste bogstaver hentyder 
til Fabritius og Classen, Krudtværkets første ejere6.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Carl Christensen: Frederiksværk, en dansk fabrikbys historie, 1926. 2 Den usig- 

nerede tegning er 1964 overdraget Nationalmuseet af det Classenske Fideicommis. 
3 Jfr. L. M. Thomassen: Frederiksværk kirke 1911—1936, Frederiksværk 1936 (i kom
mission hos boghdl. E. Ramlau, Frederiksværk), p. 8. 4 Thorvald Jørgensen måtte 
trække sig tilbage på grund af arbejdet med Christiansborg. 5 Søren Lemche: Kirken 
i Frederiksværk, i Architekten XV, 1912—13, p. 293—98 (med plan, snit og fotografi). 
6 E. Gribsø, i ÅrbFrborg 1934.
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Fig. 1. Frederikssund. Ydre, set fra vest.

F R E D E R I K S S U N D  K I R K E
UDE S U N D B Y  K I R K E

Ude Sundby omtales af Saxe, og man ved, at byen 14. maj 1315, af den senere Chri
stoffer II., blev tilskødet Sorø kloster, og at den ved reformationen kom til kronen1. 

På byens overdrev lå skibsbroen Sundby færge, der 1573 nævnes som toldsted2. 1578 fik 
Slangerup ret til at bygge en søbod (pakhus) og påny 1632, den sidste under navnet Fal- 
kenborg (heraf falken i Frederikssund byvåben). Disse Slangerup søboder, hvis beliggen
hed næppe var helt identisk med ladestedet Sundby færge, optræder første gang under 
navnet Frederikssund (efter Frederik III.) 30. april 1650 og blev året efter toldsted. 
1669 sammensluttedes Frederikssund og Slangerup til en art dobbelt-købstad, men 1809 
mistede den sidste sine rettigheder3. 1567, før Slangerup fik rettigheder ved Sundby 
færge, havde Ude Sundby sogn 33 decimantes4. Efterhånden voksede der beboelse op 
omkring pakhusene, og selv om indbyggerne dér både i verdslig og kirkelig henseende 
hørte til Slangerup sogn, er det tydeligt, at de ofte har søgt den nærliggende Ude Sundby 
kirke. Det kendes både på kirkens bygningshistorie og på de stridigheder om det kirke
lige tilhørsforhold, som opstod mellem beboerne og Slangeruppræsten. Ved overenskomst 
1646 havde folk fra søboderne fået en vis ret til at søge Ude Sundby, og et kongebrev 
1657 tillod dem at vælge frit mellem denne og Slangerup kirke under forudsætning af, 
at Slangerup sognepræsts rettigheder ikke krænkedes. Ved reskript af 22. april 1746 
gjordes Ude Sundby kirke til sognekirke også for Frederikssunds indbyggere, medens 

E.M. 1962
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sognepræsten i Slangerup nu blot fik ret til en årlig afgift på 20 sietdaler, hvilken sidste 
bortfaldt 1815. 18. aug. 1874 solgtes kirken af staten til gårdejerne i Ude Sundby, men 
i den følgende tid erhvervede particulier Carl Joh. Agerlin ene-ejendomsretten, som han
25. aug. 1899 skænkede til Frederikssund kommune5.

Den gamle Ude Sundby kirke omsluttes nu helt af den moderne by Frede
rikssund. Endnu 1870 lå kirken alene på sin bakke øst for den gamle landsby. 
Kirkegårdsterrænnet har sit højeste punkt nogle meter øst for koret, hvor den 
ældste østmur har stået. De store udvidelser af kirkegården mod vest, nord 
og øst er fremkaldt af Frederikssunds opvækst og den ældste (mod vest) gen
nemførtes muligvis allerede 16776, den yngste 1965 (mod nord, endnu ubenyt
tet). Mod syd, hvor kirkegården synes at have bevaret sin middelalderlige ud
strækning, er der en ret tyk, teglhængt mur. I sin nuværende form kan det 
stærkt flikkede teglstensmurværk, som ud for selve kirkebygningen udgør mu
rens øvre del, kun være et par århundreder gammelt, men det hviler på en 
kampestensmur, der kan være middelalderlig. Omtrent i flugt med tårnets 
vestside ændrer hegnsmuren karakter og på dens inderside ses en stærkt frem
springende kampesten, der kan være levn af kirkegårdens middelalderlige syd
vesthjørne. Det tilsvarende sydøsthjørne (nogle få meter øst for korgavlens 
flugt) er bevaret ved den moderne østudvidelse. Den ældste vestudvidelse 
(1677?) kan følges på den teglhængte kampestensmur, der strækker sig fra det 
nævnte sydvesthjørne til ligkapellet, og den yngste vestudvidelse, 1831, har

Fig. 2. Frederikssund. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935 (suppleret ved El. M. 1967).
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teglhængt kløvstensmur både mod syd og vest7. Kløv- og teglstensmur hegner 
tillige vestsiden af nordudvidelserne (den ældste vistnok 18648) og sydsiden af 
østudvidelse (1951), mens hele øst- og nordsiden har rafte- eller trådhegn. 
Kirkegården har nu seks indgange (køreporte og/eller låger), to til hver af nord
udvidelserne, en lille tremmelåge ved det gamle sydøsthjørne og i vest, ud for 
tårnet, en vældig kamtakket portal fra begyndelsen af 1930’rne; den har tre 
spidsbuede, falsede åbninger, hvoraf porten i midten krones af et granitrelief 
(engel, udført af Emanuel Nielsen, sml. døbefont). På dette sted lå en køre
port med låger fra 18317 og muligvis den 16846 nævnte port med kamtakker.

To †kirkeriste forarbejdedes af jern og træ 16306.
Et †halsjern med tilhørende kæde og hængelås nævnes i kirkens inventarier 

fra 17649 og 18047.
I forbindelse med apsidens opførelse 1866 f. gennemførtes en afgravning af 

terrænet lige syd og øst for kirkebygningen, hvor jordsmonnet 1862 siges at 
være alt for højt. Samme år blev der foran våbenhuset lagt »et for kort og for 
smalt fortov«, som i halvanden alens bredde ønskedes ført rundt om hele 
bygningen10.

Ligkapellet ved søndre hegnsmur er ifølge årstallet over døren rejst 1890, 
af røde sten, i nyromansk stil med blændingsprydede og kamtakkede gavle.

Et †kalkhus på kirkegården fik nyt fodtømmer 161711, 16506 byggedes et 
nyt i bindingsværk og med tegltag; repareret 166412.1861 omtales en kalkkule10.

Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra romansk tid, våbenhus i syd 
og tårn i vest fra senmiddelalderen, en stor nordre korsarm fra 1744 og en 
apsis fra 1866. Et sakristi fra 1744, ved korets nordside, er nedrevet 1866. 
Orienteringen har afvigelse til syd.

Kor og skib er rejst af rå og kløvet kamp med detaljer af kridtkvadre. Om den 
forsvundne apsis, se p. 658. Skibets romanske murhøjde målt over terræn i 
sydøst er 4,1 m. Bag våbenhuset kan man fastslå, at kampestensmuren er sat 
i ret jævne skifter af udsøgt materiale, det vil sige af fortrinsvis rektangulære 
eller kvadratiske sten uden behugning og kun ret sjældent kløvet. Murbehand
lingen med bredt udstrøgne fuger er kun sporadisk bevaret, og der ses ingen 
mindelser om kvaderridsning. Indvendig på overvæggene ses hist og her en 
forholdsvis jævn, men ru puds. Kirkens nuværende ydre murbehandling, der 
stammer fra istandsættelser 1866 f., har i særdeleshed for korets vedkommende 
ikke meget med den oprindelige at gøre. Korets østhjørner er nu (som murene) 
af kløvede sten, og det er muligt, at de altid har været af granit; dette er i alt 
fald tilfældet med den nedre del af skibets østhjørner, hvorimod den øvre del 
og vesthjørnerne13 er af kridtkvadre. Samme materiale er benyttet i de to 
øverste skifter indvendig i koret, hvor muren nedenunder dog synes at være af 
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Fig. 3. Frederikssund. Ydre, set fra sydøst.

rå kamp som i skibet. Kridt træffes også i det eneste bevarede vindue, skibets 
vestre i syd, som er blevet blændet ved våbenhusets opførelse (sml. fig. 4). 
Det smigede, rundbuede vindue har både karme og stik af uregelmæssigt til
dannede kvadre; udvendig måler vinduet ca. 135 cm i højden og 70 cm i bred
den, indvendig ca. 60 cm. Skibets syddør, der blev stærkt udvidet 1866 f.14, 
har mod kirken en rundbuet overdækning, der skimtes som en revne i pudsen. 
Der ses ingen spor efter loftsbjælkerne, og af gavlene er kun skibets vestre 
delvis bevaret.

Ændringer og tilføjelser. Blandt de senmiddelalderlige arbejder, som lader 
sig identificere, er det ældste vistnok en istandsættelse af skibet. Den har an
tagelig også omfattet apsis og kor, og det er muligt, at den skal ses som ind
ledning til kirkens overhvælvning, der må henføres til 1400’rne. Både fra ski
bets tagrum og fra tårnets mellemstokværk iagttages øvre del af et fladbuet, 
falset vindue med spidsbuet spejl udvendig; stikket går lidt op over den vestre 
skjoldbue i skibet, men derfor kan vinduet godt hore sammen med hvælvslag- 
ningen. Tilsyneladende er skibets vestre (og østre) taggavl ved samme lejlig
hed blevet ommuret og forsynet med kamtakker (to ses endnu i sydvest), mens 
langmurene har fået udkragende gesims, alt af munkesten (med ridsefuge); 

E. M.1962
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bag våbenhuset ses de to underste skifter af gesimsen, der svarer helt til byg
ningens nuværende nedre gesimsskifter. Til denne gesims har der svaret et sen
middelalderligt tagværk med to fodremme. Skibets to krydshvælv har ret flade 
kapper, der hviler på falsede vægpiller, svagt tilspidsede helstens skjoldbuer, 
en halvandenstens gjordbue (med falset tværsnit, sml. Tikøb, Lynge-Kronb. 
hrd.) og retkantede halvstens ribber; pillerne har ikke kragbånd, men i veder- 
lagshøjde er der anbragt een eller to tværstillede løbere, der danner basis for 
ribben. Lette halvstens overribber; i vesthvælvets søndre svikkel findes en til
muret lem, hvorigennem der har været opgang til loftsrummet forud for tår
nets opførelse.

Våbenhuset (fig. 4), der i forbindelse med tagværkets fornyelse 161911, kal
des »Vogenhuset«, er en lille, lav, sirligt udformet bygning af munkesten i mun
keskifte over en syld af ret store, fremspringende kampesten. Flankemurene 
har hver en to skifter høj båndblænding med skrå sål og mod syd afsluttet mod 
en cirkelblænding. Fire skifter over båndet sidder en falsgesims, båret af tæt
siddende konsoller, som på underkanten har en rundstav mellem platter. Tag
gavlen har små pibeblændinger ordnet gruppevis under kamtakkerne og i mid
ten et motiv, der består af to cirkelblændinger, som flankerer et udkragende, 
hagekorslignende tegn. Såvel den store, rundbuede dør (sml. indskrift 1654 p.
665) som vinduet i øst og bræddeloftet er nye. — Efter at våbenhuset 1619 
havde fået nyt tagværk (atter fornyet 179112), blev det 1624 veludstyret ind
vendig med panelværk, bænke og loft6. Under gulvet en muret begravelse fra 
1738—39 (p. 669).

Indridsninger. I flankemurene ses mange indridsede årstal og bomærker fra 
1700’rne og 1800’rne.

Tårnet, på tre stokværk og med blændingsgavle i øst-vest, er yngre end ski
bets hvælv og må sammen med våbenhuset stamme fra middelalderens sidste 
århundrede. Det er af munkesten i munkeskifte (fugen indtrykket foroven og 
i den ene kant), og østmuren står på den allerede da ommurede vestre gavl i 
skibet. Tårnrummet, der indtil 1744 benyttedes som dåbskapel (sml. p. 662), 
har i vest og nord rundbuede vinduer, som formentlig begge er indhugget 18708, 
men også før den tid har der været vinduer. Det åbner sig mod skibet med en 
svagt tilspidset arkade, brudt gennem gavlen og dens middelalderlige vindue. 
Den med murene samtidige hvælving har halvstensribber, der mødes om et 
topkvadrat. Adgangen til mellemstokværket er gennem en ofte ommuret trappe 
(p. 657), hvis anbringelse helt uden for nordmurens liv taler for, at tårnet en 
kortere periode har været forsynet med fritrappe til den fladbuede overdør i 
mellemstokværket. Dette har en lysglug i syd, rundbuet og smiget indvendig, 
retkantet udvendig, hvor den flankeres af cirkelblændinger; gennem skibets 
gavl er der brudt en fladbuet og pænt muret dør til tagrummet. Klokkestok- 
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værket har til hvert verdenshjørne to spidsbuede, falsede glamhuller. Begge 
taggavle synes oprindelige; de har over en række cirkelblændinger, fem i øst 
og fire i vest, en række aftrappede højblændinger, som er tvedelt af hængestav; 
midtblændingen har siksakmuret bund. På østgavlens inderside er der spor 
efter det oprindelige tagværks kongestolpe.

Tårnet, der er skalmuret forneden i vest og på hele sydsiden, nævnes første 
gang 1610 i forbindelse med murværkets istandsættelse og syv år senere ved 
fornyelse af klokkeloft og klokkestol6. 1664 og 1776 fornyedes tagværket, sid
ste år tillige gesimsen, og 1713 blev der i forbindelse med skalmuring indlagt 
bjælker med synlige jernankre12.

Trappehusets nuværende halvrunde form skriver sig fra en af de talrige del
vise ombygninger15, som afsnittet har gennemgået siden 16786, da det omtales 
som »udfaldet«; rundbuegesimsen hidrører formentlig fra 1860’erne. Både ten
densen til udvæltning fra tårnet og den allerede nævnte placering af selve 
trappeskakten tyder på, at der er tale om en tilbygning. På tårnmuren ses 
aftryk efter et ældre tag, muligvis det, der med en gavl fornyedes 173412.

Kirkens udvidelse 1744. Gennem møblering af kirken med pulpiturer havde
42

Fig. 4. Frederikssund. Våbenhuset (p. 656).
E. M. 1962
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man 1639 og 1736 prøvet at imødekomme det krav om plads, som øgedes i takt 
med Frederikssunds vækst; men få år efter rejsningen af det sidste pulpitur 
måtte man udvide kirken til næsten det dobbelte areal ved opførelse af et 
sideskib eller en »korskirke«, der dækker hele skibets nordside, og som straks 
fik et stort pulpitur. I hjørnet mellem denne tilbygning og koret rejstes et nyt 
sakristi, og den gamle kirke ommøbleredes; fra syd rykkedes prædikestolen 
mod nord, så den blev tilgængelig fra sakristiet, fonten overflyttedes fra tårn 
til kor, hvorfra skriftestolen rykkede til sakristiet. 1743 sluttedes der kontrakt 
med murmester Hans Engel og snedker Jens Christensen, begge af Farum, om 
arbejdet, og 1744 var korsarmen fuldført12. 1 sin udformning er den stærkt be
slægtet med de store tilbygninger, der i samme århundrede rejstes ved andre 
af rytterdistriktets kirker16. Materialet er gule Flensborgsten; murene har li
sener, profileret gesims (hulkel og rundstav under to retkantede led) og et vin
due til hver side samt en dør under det nordre; taget er afvalmet. Nordmurens 
åbninger er blændet, og vinduerne i øst og vest er spidsbuede, men de har for
mentlig ligesom de indvendige murblændinger haft fladrundbuet stik. Loftet 
og de synlige bjælker blev muligvis malet sammen med pulpituret 1746 (p.
666) og påny 182715, men er nu (efter udsættelse ved synet 18708) gipset og for
synet med stor hulkel langs væggene og en midtroset.

†Sakristier. Beliggenheden af det sakristi, hvis tag blev understrøget 16786, 
er ukendt; det kan have været indrettet i apsiden (p. 659). Sakristiet fra 1744 
var formentlig af gule sten som korsarmen, og taget var blytækt. Det havde 
to døre, een til koret og en til prædikestolen (dvs. til korsarmen). 1760 blev 
dets mure forhøjet, og 1771 synes det at være blevet inddraget under fælles 
tag med koret, hvorpå blytaget udskiftedes med sten12. Tilbygningen omtales 
sidste gang 186614, da synet foreslog sakristiet opført »i forbindelse med koret 
som en apsis« ved den allerede påbegyndte ombygning af koret og kirkens 
restaurering. Planen må omgående være bragt til udførelse, men også dette 
sakristi blev nedlagt; 190217 fjernedes skillevæggen til koret, og apsiden ind
droges som alterrum.

Ombygningen 1866—6818 omfattede i første række koret, hvis hvælv for
nyedes i sammenhæng med opførelsen af en apsis, og hvis ydre kampestens- 
beklædning blev helt omsat som kløvstensmur, men også resten af kirken blev 
istandsat. Skibets mure, der som korets synes at have været pudset og hvid- 
tet19, blev renset og forsynet med kraftigt optrukne cementfuger. Skibets øst
gavl, der 18638 truede med at styrte ned over hvælvene, blev omsat, men koret 
fik ikke den udvidelse, man ønskede 184120, thi apsiden opførtes til afløsning 
af det 1744 byggede sakristi (p. 658). Dens mure er af røde mursten og dens 
tredelte hvælving af træ og puds; til hver hvælvkappe svarer et rundbuet jern
vindue, og korets vinduer har samme form, mens skibets synes at have beva- 
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Fig. 5. Frederikssund. Indre, set mod nordøst (ind i 1744-tilbygningen) og mod øst.

ret de spidsbuede fra 183021 (vinduesrammerne i de sidste synes forandret til 
bly af H. B. Storck 190217). Kirkens oprindelige †apsis var formentlig borte 
1866, men regnskaber og andre kilder lader spørgsmålet åbent. Et stik i den 
nuværende apsisbue kan hidrøre fra den ældre apside, hvis eksistens må være 
fastslået gennem en oplysning fra 17076 om reparation af blytaget over »kir
ken, koret og alteret«.

Kirken står i blank mur, kun korsarmens gesims og nogle cirkelblændinger 
er hvidtet. Kampestensmurværket har hårdt optrukne cementfuger. De rund- 
og spidsbuede vinduer er allerede nævnt. Apsis og skib har blytag, resten tegl
tag; endnu 179112 var en del hængt med munketegl. Det indre står hvidkal
ket; gulvene er fra 190217, i apsis-kor af gotlandske fliser, i skibet af kantstil- 
lede, gule mursten hvorimellem lerfliser, der også er benyttet i korsarmen. Un
der stolestader og i tårnet er der bræddegulve.

†Kalkmalerier. På skibets overvæg, omtrent ved syddøren, ses svage røde 
farvespor på pudsen. — Ved hvidtning af kirken 1636 blev pillerne malet blå, 
og 1687 stafferedes kirken indeni med brunrødt og kønrøg6; muligvis gjaldt 
det som i 1727 kun hvælvbuerne12.

42*

E.M. 1902
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†Solskive?. 166112 blev en solskive af eg stafferet og ophængt; men da en 
solskive 16346 opsættes sammen med et sejerværk, er der snarest i begge til
fælde tale om en urskive til dette (sml. p. 667).

†Vindfløje. Ved tårntagværkets fornyelse 1664 opsattes to fløjstænger, og 
1715 blev fløjen (formentlig den sidste) nedtaget og taget lukket12.

INVENTAR
Oversigt. Inventaret ændredes og fornyedes ved opførelsen af den nordre korsarm, ved 

hvilken lejlighed skibets nordpulpitur nedtoges og tilpassedes den nybyggede fløj. Både 
dette og det gamle vestpulpitur fjernedes i 1800’rne. Nu præges det indre af en omfat
tende istandsættelse i begyndelsen af 1900’rne (stolestaderne). Fra 1600’rne hidrører kun 
prædikestolen fra o. 1606, med himmel fra 1655, en lysekrone fra 1650 og et præste- 
epitaf fra 1655. 1942 kasseredes en døbefont af kunstsandsten og erstattedes af en ny, 
skulpteret granitfont. Orgelet er fra 1959.

Alterbordet er fra 1902, da »skillerummet mellem kor og apsis blev nedta
get«17; ved denne lejlighed flyttedes alteret ud i apsiden og beklædtes med et 
fyrretræspanel (92x83x152 cm); det tidligere alterbordspanel var fra 184621.

Alterklæde, moderne. Alle de i regnskaberne nævnte †alterklæder har været 
røde; det 1616 anskaffede var af »rødt engelst«11, og herefter betegnes de som 
fløjl eller plyds og var kantet med galoner. 1760 købtes et alterklæde med kgl. 
majestæts kronede navnetræk samt årstallet broderet midtpå12, og dette bro
deri overførtes herefter til nyt fløjl, indtil alterklædet midlertidigt afskaffedes.

Altertavlen, opstillet 1840, er et maleri, Kristi bøn i Gethsemane, sign.22 
»D. C. Blunck 1839«, mørknet, i nygotisk, forgyldt ramme; i postamentfeltet 
gylden fraktur på sort: »Dog skee ikke min, men din Villie«. Luc. 22, 4121. 
Nogle planer 1870 om en mere pompøs ramme strandede8.

†Altertavle. Den første meddelelse, som fortæller om den tidligere altertav
les udseende, er fra 1746, da maler Hans Nielsen, Ganløse, for kongens regning 
restaurerede den, »som i sit træværk bestaar af 3 store fyldinger«; den var ma
let på kridt, der blev afskrabet, hvorefter tavlen blev malet og forgyldt. 1740 
havde samme maler »bag og ved siden af« tavlen trukket et gardin med blå 
og hvid limfarve12. Herefter oplyses kun, at den blev vasket 1803, og at de 
gamle zirater blev fastlimet 18277.

Altersølv. Kalk, 1676, anskaffet 1678; over den sekstungede fodplade har 
den ret flade fod, som normalt for barokkalke, en bred kantvulst, der ender i 
en platte, men foden er hamret op i en sekskantet keglestub, som når lige til 
knoppen, uden mellemliggende skaftled, fra øverst til nederst seksdelt af brede 
punselfurer. Den ganske flade knop er udformet med foldeværksagtige grater 
og har seks små, glatte rudebosser. Mellem knoppen og det store, fornyede
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bæger er der et langstrakt, sekskantet skaftled. 
På fodens overside en graveret versalindskrift: 
»denne kelck oh(!) disch horer til Udsynby 
kiercke som Andreas Mortensen kirckewerger 
haffver ladet giort paa kirkens wegne anno 
1678«. På fodpladen Københavns mærke 1676 
og utydeligt mestermærke i rektangel, to bog
staver, det første et I, det andet et M, H, N 
eller K. 23 cm høj. Disk, sikkert hørende til 
det sæt, der anskaffedes 16106, med graveret 
cirkelkors på randen, 17 cm i tvm. Under 
bunden mestermærke for Københavnerguld
smeden Jørgen Prytz († 1612. Bøje 131). Oblat
æske 1829, udført af guldsmedemester J. A. Si
vertsen »her af Staden«21, glat, oval, 12x8,5 
cm og 4,5 høj, med Frederik VI.s kronede 
monogram graveret på låget. Under bunden 
graveret skriveskrift: »Udesundbye Kirke 1829« 
samt indprikket »vog 12 1/2 Lod Prøve«. I de 
ældre regnskaber omtales ingen vinkande, kun 
den sædvanlige tinflaske til at hente vinen i.
1837 anskaffedes to †porcelænskander7.

Berettelsessæt. Sygekalk med indsat vinflaske 
og oblatskruegemme fra 1869. Kalken, 10,8 cm 
høj, har cirkulær fod, glat knop som en flad
trykt kugle og bredt ægformet bæger, hvorpå graveret skriveskrift: »Ude- 
sundby«; alle dele (disken mangler) er stemplet F. Dahl i ovalfelt (Bøje nr. 
1098) samt Københavns mærke [18]69. I samtidigt, læderbetrukket hylster 
formet efter kalken og foret med rødt filt. Hos sognepræsten.

Et ældre sæt, med Christian VI.s navn, fra 174512, gik til grunde ved bran
den i Frederikssund 15. juni 1868.

Alterstager (fig. 6) 1622, med indslået versalskrift: »dise tho stager hafver 
peder lavrissøn y wdersvnby oc hans hostrv karren lavris daater for ærit til 
wdersvnby kierche gvd til ære — anno 1622«. 44,5 cm høje. Da regnskaberne 
for 1622 meddeler, at Karen L. har foræret to lysestager på 2,5 lispund, drejer 
det sig formentlig om en gave ved mandens død. 1833 anskaffedes et par blik- 
alterlys21; det var tranlamper, som rentekammeret skænkede til denne (og 
mange andre) kirker23; 1867 hedder det i en synsforretning14: De ubrugelige 
lamper ønskes ombyttet med alterlys.

†Messehageler. I det ældste bevarede inventarium, fra 1607, opføres en blå

E.M. 1962
Fig. 6. Frederikssund. Alterstage, 

skænket 1622 (p. 661).
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messehagel af fløjl, en gammel brun af damask og en gammel syet af en blå kor- 
kåbe6; i øvrigt er der ikke altid gjort rede for farverne; men fra og med 1721, 
og formentlig længe før, er rødt blevet eneherskende24.

Alterskranke, 1926, halvrund, af smedejern, tegnet af arkitekt Maar25 (jfr. 
fig. 5). — 1692—93 bekostedes der lidt over 18 dl. på det †sprinkelværk, som 
er om alterfoden6; det er formentlig det samme, som smeden forbedrede 1740, 
som en snedker drejede fire knapper til, og som Hans Nielsen, Ganløse, 1746 
malede »ligesom i andre kirker«12. 1834 erstattedes det af et nyt, sortmalet 
jerngitter med messingknapper7.

Døbefont 1942, af granit, hugget af Emanuel Nielsen, med fire scener, fra 
Jesu liv, på kummen; lav, firkløverf ormet fordybning.

Den gamle †granitfont blev 1744 flyttet fra tårnet op i koret og formuret 
der; to år efter blev den marmoreret foroven, men foden malet som den for
hen har været12. 1866 krævede kirkesynet en ny font anskaffet (beregnet til 
50 kr.)14; det blev en romansk pastiche, af kunstsandsten. 1942 fjernedes den 
og står nu i rummet bag ligkapellet.

Dåbsfade. 1) O. 1575, sydtysk, af messing, 58 cm i tvm., med bebudelses- 
relief inden for minuskelring. For tiden ude af brug. Skal muligvis ophænges 
over døbefonten.

2) 1829, af tin, 31 cm i tvm. I bunden graveret »FR VI« under krone, på 
kanten skriveskrift: »Udesundbye Kirke 1829« vis-à-vis Københavns stempel 
med udslidt årstal 18??.

Et †håndklæde af drejl til dåben skænkedes 1724 af seigneur Henning Jacob
sen i Frederikssund, nævnt i inventariet 1764 med tilføjelsen: nok et gammelt 
dåbsklæde, i hvis sted behøves et nyt9; også inventariet 1804 nævner et dåbs- 
klæde, og i inventariet 1825 tales om et kattunsklæde med huller til fonten7.

Prædikestol, malet 1606 af Peder maler i Helsingør6, nær beslægtet med bl.a. 
prædikestolene i Tjæreby 1609 (Strø hrd.) og Slagslunde (Ølstykke hrd., malet 
1613), hvoraf Tjæreby ifølge regnskaberne er udført hos Bernt snedker i Slan
gerup. Stolen er på fire fag med vekslende mandlige og kvindelige pudebærende 
hermer på hjørnerne — ingen herme i sammenstødet med det nye opgangs- 
panel. Storfelterne opfyldes af arkader, der dannes af omløbende slyngbånd 
afbrudt af profilkapitæler. Herindenfor løber en anden arkade med vekslende 
bosseformer og uden kapitæler; den omslutter en konkav, rundbuet niche med 
en evangelistfigur på en vaseagtig konsol over en kartouche med navnet i re
liefversaler, fra opgangen: 1) »S. Matevs«, 2) (fig. 7) »S. Marcvs«, 3) (fig. 8) 
»S. Lvcas« og 4) »S. Iohannes«. De ret høje postamentfelter er dekoreret med 
beslagværk om et retkantfelt med flad ædelstensbosse; på fremspringene er der 
diademhoveder. Frisen er smal, glat og gennemløbende. Samtidig svejet under
baldakin hvilende på ottekantet baluster. Opgangen er ny med arkader, der 
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Fig. 7. Frederikssund. Prædikestol. Evangelisten Markus (p. 662).

efterligner stolens. Himmelen er bruskbarok med reliefskåret årstal 1655. I 
regnskabet for 1654—55 hedder det: Jens snedker i Slangerup for en ny him
mel, han gjorde over prædikestolen af sit eget tømmer (184 mk.); Steffen ma
ler i København fik 132 mk. for at staffere den6. Himmelen springer frem fra 
den bredere vægside som en femsidet polygon; frisen, der på hjørnerne afbry
des af bøjler med englehoveder, kantes foroven af en grov æggestav; topstyk
kerne udfyldes af store englehoveder undtagen det forreste, der indeholder 
Frederik III.s kronede monogram flankeret af 16 — 55. På hjørnerne står dyde- 
figurer, regnet fra vinduet: Styrke (med søjle), Tro (med kors) samt to til, der 
nu er forsynet med spydlignende attributter. Smalle rankehængestykker om
kring englehoved, Helligåndsdue under loftet. Ved kirkeudvidelsen 1744 flyt
tedes prædikestolen over på nordsiden i skibet, og snedker Jens Christensen, 
Farum, gjorde en ny fyldingsdør fra sakristiet til prædikestolen (jfr. p. 658)12. 
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1866 anså kirkesynet en flytning til sydsiden (beregnet til 30 rdl.) for hensigts
mæssig14. Nu har stolen plads i skibets sydøsthjørne.

Træet er brunmalet med forgyldte ornamenter; evangelisternes kapper og 
hermernes skafter flerfarvede, hermernes puder røde, en staffering der forment
lig stammer fra tiden efter flytningen; herpå tyder også de kluntede fraktur- 
bogstaver i stolens og himmelens friser, henholdsvis: »See, de forkastede Her
rens Ord« etc. Jerm. 8,9 og »Salige ere de« etc. Luc. 11,28. Bortset fra den op
rindelige staffering 1606 ved Peder maler fra Helsingør, er stolen ifølge regn
skaberne blevet malet og forgyldt 1746 af Hans Nielsen, Ganløse12 og igen 
1837, for 60 rdl.21. — Et firedelt †timeglas, der anskaffedes 174126, omtales sid
ste gang 18377.

Stolestaderne er fra begyndelsen af 1900’rne, af eg, i renæssancemanér, med 
to kannelerede pilastre på hver gavl og trekanttopstykke. I tårnrummet er 
bevaret nogle ældre bænkerader, fra sidste halvdel af 1800’rne (1867?), af fyr, 
med palmettopstykke og indsatte, drejede småsøjler. Vægpanelerne her i syd 
og nord er fra baroktiden, med frisefyldinger, hvis udladende spejl har kon
kavt afskårne hjørner (gammelt pulpiturpanel?). — I begyndelsen af 1620’rne 
synes en stor del af stolestaderne at være blevet fornyet, og snedkeren fik be
taling for 40 »dukker«, som kom på stolene. 1639 leverede Christian snedker i 
Hillerød en barnestol (til kvinder med børn, der skulle døbes)6. 1715 gjorde 
Thoer Andersen snedker en ny stol ved prædikestolen med tralværk ud til 
mandsstolene. 1748 omtales 20 lukkede stole, og 1757 forsynedes den 1744 op
førte »korskirke« med 19 stole i stedet for »de slette bænke«; næste år maledes 
de 19 stole brune, deres 22 »bistøder« indvendig brune, udvendig med en lys 
egefarve, de 19 døre med grønne rammestykker og hvid marmor i fyldingerne12. 
Hoffmans beskrivelse 1773 giver et godt indtryk af de tætpakkede forhold i 
dette afsnit af kirken (der sikkert har svaret til indretningen i den gamle kirke). 
Der var, hedder det, otte »indelukkede« stole, fire neden og fire oven, foruden 
andre almindelige stole på begge sider øster og vester, og midt imellem disse 
var kvindfolkestolene anbragt27. 1837 erstattedes vestpulpituret med »amfi- 
teatrale« bænke i tårnrummet, og stolene i den gamle kirke omarbejdedes med 
lavere ryg og brystning for 345 rdl.21. 1867 fandt kirkesynet det ønskeligt, at 
stolene på gulvet, til dels brøstfældige, erstattedes af løse bænke med ryg14.

Hvad †præste- eller skriftestol angår, meddeler regnskaberne, at den 1739 
blev omgjort af snedker Jens Christensen, Farum, ved hvilken lejlighed der 
også indkøbtes 10 alen grønt rask til den; men allerede 1746 malede Hans 
Nielsen, Ganløse, den nye skriftestol i sakristiet12, hvor der 1838 var indrettet 
et nyt knæfald7.

En jernbeslået †kiste lavedes 16246, og så sent som 1832 kasseredes et gam
melt, jernbeslået †skab7.
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Fig. 8. Frederikssund. Prædikestol. Faget med evangelisten Lukas (p. 662).

†Dørfløj. »I den yderste kirkedør (dvs. våbenhusdøren) findes følgende efter
retning: 1654 var en stor Pest i Yde-Siundbye«28. — Kirkens døre er fra 1951.

†Pulpiturer. 1639 gjorde Christian snedker i Hillerød et pulpitur (vestligt i 
skibet) for 164 mk. (inkl. barnestolen), og Mattias maler i Helsingør fik 152 
mk. for at staffere »popelaturit«6; det var på 10 fag29. 1730 måtte det under
støttes med fire støtter og to bjælker; det repareredes 1736, og samtidig op
sattes et nyt pulpitur over kvindestolene af snedkermester Christian Jørgen
sen, Hillerød, med otte stole, 12 alen langt og 4½ alen bredt (50 rdl.). Begge 
pulpiturer forsynedes 1740 med marmorering og indskrifter af Hans Nielsen, 
Ganløse. Korsarmen fik ved opførelsen 1744 et stort pulpitur, og dermed må 
1736-pulpituret være bortfaldet i sin hidtidige form; måske blev det genan- 
vendt i korsarmen og kan da være identisk med det »gamle pulpitur«, som Jens 



666 FREDERIKSSUND

Christensen gav en omfattende istandsættelse i forbindelse med arbejderne på 
korsarmen. 1746, da alt inventar maledes af Hans Nielsen, blev »det store, nye 
pulpiturs« fire nye fyldinger marmoreret som de næstved siddende gamle fyl
dinger (fra 1736?); gesims og bjælker marmoreredes ligeledes, mens loftet der
under fik blå limfarve og røde lister. På skibets vestpulpitur marmoreredes de 
seks fag, som var blevet synlige ved 1736-pulpiturets bortfald, og loftet blev 
påny blåmalet12. 183721 fjernedes vestpulpituret (jfr. stolestader), og 1867 øn
skede kirkesynet også, at det andet pulpitur (i korsarmen) blev nedtaget14; dette 
må være forsvundet samtidig med gipsloftets opsætning (p. 658).

Orgelet er fra 1959, leveret af Frederiksborg orgelbyggeri ved Troels Krohn, 
Hillerød, med façade efter tegning af Rolf Graae. Kirken fik orgel 1853; ved 
hovedreparationen 1868 flyttedes det fra kirkens nordside (korsarmen?) ned i 
den vestlige del30. 1924 opsattes et nyt †orgel af orgelbygger Starup ved kors- 
armens nordvæg31, hvor også det nuværende har plads.

Pengeblok, anskaffet 18327, med seks vandrette jernbånd og jernlåg med 
pengeslidse, låge i forsiden med stor hængelås. 82 cm høj. I våbenhuset.

Pengebøsser, nyere, af messing.
†Pengetavler. Inventarierne 1662 ff. omtaler tre kirketavler12, 1806 nævnes 

fire7; 1854-inventariet taler om fire kollekttavler og een offertavle32; den sidste 
anskaffedes 18337.

Salmenummertavlerne (tre, to på loftet) er fra 1900’rne, til messingtal; to helt 
nye, små, til dåbssalmer, i koret. På et fotografi fra 1898 i Nationalmuseet ses 
to ældre tavler, den ene sikkert fra 18337, bastante, til skydenumre.

Lysekroner. 1) Skænket 1656 af Karen hr. Clauses (jfr. epitaf), noget fornyet. 
Den lille krone har 2x6 arme, der folder sig ned om den svære kugle, som er 
ciseleret med bladværk overalt undtagen på en glat, lidt ophøjet midtring. 
Hængeknoppen er en vindrueklase, der forbindes med kuglen ved et gennem
brudt, fladt kugleled. Skaftet består af glatte og midtdelte kugleled og afslut
tes med en flakt ørn. Nederste del af ophængningsstangen er snoet, med udla
dende, hjerteagtige pynteornamenter. —1831 forsynedes kronen med en del nye 
arme og repareredes »betydeligt«21. I skibets østligste fag. 2—9) Nyere.

Lysearme. 1—2) Nyere. En 1646 skænket †lysearm meldes 1833 tabt33. Den 
var opsat ved prædikestolen og bar følgende indskrift: »Anno 1646 haver Mo
gens Ibsen34 foræret denne Arm til Uddesundbye Kirke«35.

Kirkeskib, »Frederikssund«, tremastet bark, fra nyeste tid. I midtskibet. Et 
»lille †skib« opførtes 1806—07 under ubrugelige sager som fordærvet7.

†Ligklæde, se †epitaf over Peder Andersen 1665 (p. 668).
Sejerværk med indslået kursivskrift på jernrammen: »Ingvard Hansen, Bal

lerup, 1754«. Stor urskive af kobber, fra 1951, på tårnets vestside, tegnet af 
P. Mangor og B. Nagel Larsen, udført af Bertram-Larsen. I en beskrivelse fra 
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177327 hedder det: »Et meget got Uhr-Værk, hvis Viiser-Skive staar paa den 
Vestre side ud imod byen og Friderichssund med aarstal 1761; derfra staar en 
liden Klokke inden i Kirken under Taarnet.« Et †sejerværk med »solskive« 
(sml. p. 660) blev 1634 opsat af sejermager i Helsingør Hans Medtzger6.

Klokker. 1) Støbt af »Iohan Peter Hornhawer Fridrichs werck anno 1798«, 
efter licitation36. Versaler i bånd mellem bladfriser med rokokoagtige ornamen
ter (jfr. p.651). Tvm. 95 cm. 2) »Støbt af I. C. og H. Gamst Kiøbenhavn anno 
1831«. Versaler under bladrække. Tvm. 114 cm. — Begge klokker omhængt 
1963 og udstyret med elektrisk ringning.

Fig. 9. Frederikssund. Epitaf 1655, over sognepræst Claus Bertelsen Stenderup og hustru (p. 668).
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†Klokker. Ifølge Lemmings beskrivelse 175935 var der to klokker37, den ene, 
fra 1579 af Michel Westfal (Rostock), den anden fra 1634 af Hans Kemmer 
(jfr. nedenfor). 1634 førtes en gammel klokke til Helsingør, hvor den omstøb
tes af Hans Kemmer for 1917 mark6, og 1798 omstøbtes en revnet klokke på 
47 lispund og 2 pund i Frederiksværk7. 1831 revnede den store klokke og om
støbtes af Gamst21. — Ved klokkeskatten 1602 afgav kirken en klokke på et 
skippund og ni lispund til kanonstøberiet i København38.

Klokkestol 1862, af fyr, til to klokker10.

GRAVMINDER
Epitaf 1655 (fig. 9), over sognepræst Claus Bertelsen Stenderup og hans 

anden hustru, Karen Christensdatter39. Maleri på mørk baggrund af ægtepar
ret i trekvartfigur i fladbuet ramme omgivet af udsavet rammeværk med ma
let udsmykning. Ved siden af præstens hoved aldersangivelsen: »Æt. 60«, ved 
fruens: »Æt. 48«. Over ægteparrets hoveder lysfelt med hebraiske bogstaver 
(Jahve) omgivet af sky med fire englehoveder og et foroven svævende engle
barn, der i højre hånd holder en spydlignende (!) genstand, i venstre et skrift
bånd med versaler: »sperate vitam æternam« (»håber på det evige liv«). Den 
udsavede pynterammes dekoration er, som nævnt, kun malet: bruskbarokke 
ornamenter optager vingerne sammen med et englehoved og kanter skriftfeltet 
i hængestykket, englebørnene, timeglasset og kraniet i topstykket, hvor også 
opsætningsårstallet ses. I den lodret delte kartouche, som holdes af topstyk
kets englebørn ses til venstre hans initialer H C B S og bomærke, i det højre 
hendes KCD og Jesumonogram. Indskriften, med gylden fraktur i hænge- 
stykkets ovalfelt er et citat fra Jesus Sirach, »Syr. 14, v. 18. Alt kiød bortslidis« 
etc., hvorunder senere tilføjet: »Død i sin allders 62. aar den 13. octobr. Ao 
1657«, præstens dødsår. 1867 ønskedes maleriet ved siden af prædikestolen re
staureret14. Nu på tilbygningens østvæg.

†Epitafier. Kirken har ydermere haft to epitafier. 1) 1665. Med opstandelses- 
maleri, over »Peder Andersen i Uddesundbye og hans Hustrue, Else Mortens 
Daatter«, der »haver foræret hid til Kirken et Liigklæde med Lagen, saaledes at 
hvad Rente der af Kand gaae, skal anvendes til Lys paa Alteret, at de kunde 
Brænde hver Søndag og Helligdag under Gudstjenestens forrettelse, hvis de 
forordnede Lys icke kunde tilstræcke, hvilcket efter deres afgang bør saaledes 
fremdelis at holdes vedlige. PS. 27. Jeg troer dog, jeg skal see etc. Anno 1665«35.

Ifølge en notits 1898 ved Chr. Axel Jensen, i Nationalmuseets arkiv, lå »på 
våbenhusloftet et malet træepitafium (uden orn.; gyldne bogstaver på sort 
grund) fral665.«

2) 1673. Mogens Ibsen, tolder. Gud til ære, kirken til prydelse og »sin for
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mand« sal. Mogens Ibsen, fordum rådmand i Slangerup og kongl. Mayt. tolder 
i Friderichsund, som døde Ao 1665 udi sit alders 55. år samt hans hustru Dor
the Claus Daatter og deres børn til amindelse, bekostet af Poul Steenbech, 
borgmester i Slangerup og »hans Kiereste«, Anna Catharina Werenborg »in 
Julio 1673«35. Jfr. †lysearm 1646 (p. 666) og gravsten nedenfor.

Gravsten. 1) 1665. Mogens Ibsen, kgl. maj. tolder i Frederickssund, boede og 
døde der i sit alders 54. år 5. 10. 62. »Anno 1665 . . . denne sten haver den sal. 
mands kiereste Anna Cathrine bekostet med denne murede begravelse sted«. 
Rødlig ortoceratitkalksten, 175x84 cm, revnet, med fordybede versaler, der 
er helt afslidt undtagen nær kanterne; men indskriften kan suppleres fra Lem
mings beskrivelse 175935. Mellem gravskriften og »bekostelsesindskriften« af
dødes bomærke, et M med et skråt I over højre hovedstav og med et latinsk 
kors i M’ets vinkel. I skibets gang. Jfr. †epitaf ovenfor.

2) O. 1809. »Den trætte olding, sognepræsten til U og O Sundby, hr. Peter 
Føns, fød den 10. december 1725, død den 9. july 1809 . . .«40. Under indskrif
ten initialerne H M F. Rødlig kalksten, 112x71 cm, med fordybede versaler i 
tværskrift på stenens øvre halvdel. I gulvet under tårnbuen.

Muret begravelse. 173912 fik madame Salome Torbensdatter Lidøe, salig Ras
mus Hansen Langes efterleverske41 i Frederikssund, fæstebrev på en familie
grav i våbenhuset, som hun selv har ladet opmure og bekoste. Gravkælderen, 
der omtrent har størrelse som våbenhuset og er tilgængelig fra dette (sml. p. 
656), har ståhøjde, vægge af gule sten og en lysglug i øst (jfr. støbejernskors).

Kirkegårdsmonumenter. Gravsten. O. 1853. Major og toldkasserer Hans Joach. 
v. Schrøder, † 1817 og hustru, Ida Nicol. Schrøder, født Lassen, † 1853. Mar
mor, 69x48 cm, med fordybede, sortmalede versaler. I apsiden.

Støbejernskors. 1844. »Her under hviler støvet af den ældre Langeske familie, 
som i aaret 1844 ere optagne af den aabne begravelse under kirken«. Versaler. 
106 cm højt. Syd for tårnet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
LA. Kirkeinspektionsarkivet: Frederikssund rgsk. 1606—1716 (1701/02—1706/07 mgl.).

— Kgl. bygningsinspektorer: afh. 1951. VI B. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde 
pk. 116. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i alm. p. 30. Ved embedet: For
handlingsprotokol 1904—55, I—II. Nationalmuseet: Kapellan L. Grüners beretning til 
»Danske Atlas« 1773. — Indberetning 31. maj 1898 [vistnok af Henry Petersen], — Un
dersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Kjeld de Fine Licht 1964, Marie-Louise 
Jørgensen 1962 og Erik Moltke 1962, 1967.

Arne Sundbo: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie I—II, 1931—37. Udg. 
af Frederiksborg amts historiske samfund. Litteraturhenvisninger I, 397 og II, 211 f. 
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1 S. R. D. IV, 494, 529. 2 KancBrevb. 11. april 1573. 3 Arne Sundbo: Frederiks- 
sunds og købstaden Slangerups historie I, 1931 og II, 1937 (i kommission hos Gylden
dalske boghandel). Heri behandles bebyggelsen ved Sundby færge og Ude Sundby kir
kes nyere historie. Se I, 22, 114, 131 f., 157 f. 4 Sjællands Stifts Landebog 1567, p. 180.
5 Sundbo I, 143 ff., 152, 301 og II, 101 f. 6 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Rgsk. 1606— 
1716. 7 RA. Rtk. Rev. rgsk. Frederiksborg amtstuergsk. II 1829. 8 RA. Kultur
ministeriet. 1. dep. 1848—1916. Journalsager. 9 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 
1764. Kgl. kirkers inventarier. 10 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiks- 
borg, Ølstykke og Horns herreders provsti: 1831—62. Protokoller over synsforretninger 
over præstegårde og kirker. 11 RA. DaKanc. B 184. Seks års kirkergsk. 1614—20.
12 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Frederiksborg amt, Lynge hrd.s kirkergsk.
13 Det nordre hjørne er stærkt flikket og delvis skjult. 14 LA. Bispearkivet. 1862—79. 
Kirkesyn. 15 RA. Rtk. 245.416. 1821—27. Beregninger og overslag over bygnings
arbejder (mul. 1827). 16 Sundbo I, 302. Kirkebestyrelsen vedtog 21. maj 1743 at ud
vide med en ny fløj som den, der året før var rejst i Uvelse. 17 LA. Kgl. bygnings
inspektører. VI B Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde pk. 116. 18 Sundbo II, 101. 
19 Jfr. note 6 (1684 omtales reparation og hvidtning af gavlkamme). 20 RA. Rtk. 256. 
5—13. Rygningsadministrationens Kopibog 1841—50. 21 Jfr. Frborg Amts Tidende 
19. juli 1840. 22 RA. Rtk. 245. 91—121. Bygningsadm. 1782—18 journaler. 23 Jfr. 
note 7 året 1837. 24 Note 12 året 1721, og note 7 årene 1804 og 1806. 25 Forhand- 
lingsprot. 1904-55, II, 8. 26 Note 12, jfr. note 9. 27 NM. Hoffman: Siellands Kirckers 
og Sogners samt Herregaardenis Beskrivelse . . ., jfr. kapellan Grüners beretn. til Dan
ske Atlas. 28 Kgl. Bibi. Kallske samlinger: 48, fol. Jessens saml. ... [1743 ff.], noget 
varieret gengivet i Danske Atlas II, 1764, p. 298. 29 Jfr. note 12, året 1746. 30 Sundbo 
II, 101. 31 Forhandlingsprot. 1904—55, I, 97. 32 LA. Frborg amtstue afd. 3 D. Kirke
rgsk. med inventarielister og kopibog 1805—54. 33 Jfr. note 7. Den afsendtes dette år 
til oppudsning sammen med lysekronen, »men kom ikke tilbage igen med denne«. 
34 Ifølge Sundbo I, 144 ægtede Mogens Ibsen vistnok dette år en datter af præsten i Ude 
Sundby, Claus Bertelsen Stenderup, jfr. epitaf p. 668. 35 LA. Bispearkivet. Indb. og 
svar på cirkulærer. De manglende sognepræster i Sjælland deres historiske efterretnin
ger. 1759. 36 Jfr. LA. Frederiksborg-Kronborg amter. Breve og dokumenter vedr. 
kgl. kirker og skoler 1797—98, og note 7. 37 Jfr. note 27 og Danske Atlas VI, 1774, 
p. 55. 38 Danske Samlinger I, 100, jfr. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 72. 39 Ifølge 
Erh. Qvistgaard: Præstehustruer, 1934, blev hun gift med eftermanden og døde 1665, 
48 år gammel; dette synes ikke at stemme med hendes aldersangivelse på maleriet. 
40 Wiberg: Præstehist. har fejlagtigt 12. juli. 41 Rasmus Hansen Lange døde 1738, 
se Sundbo I, 295.

Fig. 10. Frederikssund og Ude Sundby. Detalje af udskiftningskort fra 1782; de to bebyggelser ligger 
henholdsvis sydvest og nordøst for landevejen.
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L. L. 1955
Fig. 1. Tikøb. Ydre, set fra nordvest.

T I K Ø B  K I R K E
L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirkens værnehelgen kendes ikke, thi maleriet på †alterbordsforside af Anna Selvtredie 
og Kristus samt Maria og alle helgener, der anråbes i døbefontens indskrift behø

ver ikke at have forbindelse med den helgen, til hvem kirken var viet.
  Kirken nævnes første gang 1356 under omtale af en præst1. 9. april 1489 »incorpore- 

rede« kong Hans »vor og kronens kirke, med al ret og tilliggende« i Esrum kloster ved et 
mageskifte med dette2; men efter reformationen og nedlæggelsen af klosteret kom kirken3 
tilbage til kronen4. 1687 tilstod kongen præsten ved S. Olai kirke i Helsingør tienderne af 
Tikøb og Asminderup (jfr. p. 40) mod vedligeholdelse, en klækkelig udvidelse af dette 
embedes ressourcer, idet det tidligere, næsten fra reformationen havde oppebåret 20 daler 
af Tikøbs sognetiende4.

1757 fik overkrigskommissær Stephan Hansen, ejer af Kronborg geværfabrik i Helle
bæk »i henseende til hans fornuftige anstalter og store udgifter ved sit geværfabrik« for 
3000 rdl. skode på kirken med kaldsret og tiende samt kirkeladen i Tikøb, således at den 
fulgte fabrikken, og at forkøbsretten forbeholdtes kongen5. 1768 erhvervede Heinrich 
Carl greve Schimmelmann geværfabrikken og med den kirken6, der senere blev indlagt 
under det Schimmelmannske fideikommis. Kirken overgik til selveje 1. april 1918. Fra 
Tikøb sogn er udskilt Hellebæk, Hornbæk, Egebæksvang og Gurre.

Møntfund. Ved harpning af den jord, som 1957—58 førtes ud af skib og tårn (sml. p. 
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684), fandtes cirka 60 danske mønter, fra Valdemar I. frem til Christian IX. samt en 
halv snes udenlandske hulpenninge fra 1300-tallet (Mecklenburg, Stralsund, Wismar). 
Af to ældre møntfund7 blev det ene gjort 1869, da en husmand gravede en grav på kirke
gården; 75 sølvmønter fra Valdemar I.s og Valdemar II.s regeringstid var irret sammen 
i små klumper, og disse var ifølge finderens beretning kun en ringe del af det forefundne 
»en Skjæppe fuld«; resten var kastet i graven øst for sakristiet, fordi han ikke straks 
havde set, at det drejede sig om mønter.

Sagn. Om kirken går flere af de velkendte vandresagn: Kirken skulle oprindelig være 
opført i Saunte, men trolde forstyrrede arbejdet, og kirken blev da lagt på det sted, hvor 
to unge heste for et stenlæs standsede af sig selv. Under byggearbejdet kylede en trold 
fra Troldehøj nordvest for Tikøb sten efter kirken, men ramte i stedet midt i byen8. 
Da kirken var færdig, og den store klokke blev prøveringet i 24 timer, blev trolde skræmt 
bort fra deres underjordiske stuer9. En senere optegnelse i Dansk Folkemindesamling 
meddeler, at der i den tidlige middelalder på kirkepladsen lå tre offerhøje for henholdsvis 
Freja, Odin og Thor; kirken skulle være bygget af de Esrum munke og bisp Absalon, 
der selv kom til stede ved indvielsen en majdag.

Kirken ligger i et mildt kuperet terræn i sognets vestre del, på en bakke, 
der skråner jævnt til alle sider. Præstegården støder op til kirkegårdens nord
side, således at det ældre stuehus lå i flugt med nordre hegnsmur. Landsbyen 
grupperer sig mod nordvest, og dens beliggenhed har været bestemmende for 
placeringen af kirkens våbenhus. 169710 omtales kirken som liggende midt i 
den kongelige vildtbane (sml. sejerværk p. 713). Kirkegården blev stærkt ud
videt i 1800’rne, dels med et lille område i nordvest, hvorpå kirkeladen (p. 682) 
antagelig har ligget, dels omkring 185711 og 187612 med store arealer af præste- 
gårdsjorden i øst, syd og sydøst. Situationen før disse udvidelser fremgår af 

Fig. 2. Tikøb. Plan. 1:300. Tegnet og suppleret af El. M. på grundlag af opmåling ved O. V. Koch 
1892 (jfr. fig. 3—5).
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Fig. 3—5. Tikøb. Østfaçade, snit (set mod øst) og sydfaçade. 1:300. Målt af O. V. Koch 1892—93 
(jfr. H. Storck og M. Clemmensen: Danske Teglstenskirker).
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landsbyplanen (fig. 40) og delvis af den nuværende kirkegårdsindhegning, 
hvori det er muligt at udskille visse murstrækninger som ældre end 1800-tals 
udvidelserne. Endvidere er det muligt, at et spring i vestmuren, godt en snes 
meter syd for kirken, antyder en søndre kirkegårdsgrænse, der er ældre end 
den, landsbyplanen angiver for 1787. De ældste mure er af kampesten og tegl, 
det sidste materiale fortrinsvis benyttet til øgning af murhøjden, de yngre er 
næsten helt af tegl; de er hvidtet overalt og hængt med vingetegl, der har fald 
mod kirkegården. Vestmuren, der på grund af vejen udenfor har været udsat 
for udskridning, var allerede før 182013 forsynet med støttepiller. Under arbej
der på vejen o. 183414 kom folkene muren så nær, at der var fare for udvælt- 
ning, og derfor blev der sat en støttemur af kløvet granit. Ved sydøstudvidel- 
sen forsvandt den søndre hegnsmur, og udvidelsen, der i modsætning til den 
ældre kirkegård udmærker sig ved en rig træbeplantning, har hegn af bevok
sede jordvolde med kampestenssat yderside.

Indgange. Kirkegårdens nuværende køreport lindes i vestmuren på over
gangen til udvidelsen. Den består af en port og to fodgængerlåger af rødmalede 
trætremmer, hængt på murede piller med en lille, omløbende gesims under tegl
tækt spærtag. En anden køreport med kun een låge (i syd) findes helt mod 
nord i vestmuren, hvor denne hegner den omtalte udvidelse efter kirkeladens 
nedrivning. Portalen, der på grund af sin beliggenhed i forhold til landsbyen 
må anses som hovedindgang, er muligvis identisk med den, der 183414 blev så 
stærkt beskadiget ved vejarbejder, at den ønskedes fornyet; det er formentlig 
et resultat af disse vejarbejder, at kørerampen er blevet erstattet med adskil
lige trappetrin. Herudover findes der to adgange til kirkegården, begge i nord, 
ud for præstegårdens område. Den vestre, som sidder lige for våbenhuset, er 
ældst, den østre er lavet i forbindelse med den mur, der afløste præstegårdens 
stuehus efter 184715. En låge i syd er nævnt 169910 og 173716.

Langs kirkebygningens fod findes et brolagt fortov, og på kirkegården tre 
bygninger: et ligkapel mod kirkegårdsmuren øst for sakristiet, formentlig fra 
slutningen af 1800’rne, eet redskabshus på udvidelsen i nordvest og et andet 
på udvidelsen i sydøst, de to første grundmurede, det sidste af træ.

†Kirkeriste har antagelig været til stede i alle indgange; 169910 ønskede man 
en rist i den nordre låge »for svin at hindre i deres indgang«, og 173716 blev 
denne rist repareret tillige med den søndre og den vestre.

En †kirkelade antages som allerede nævnt at have ligget ved kirkegårdens 
nordvestre hjørne, hvor landsbykortet fra 1787 angiver en bygning med 
længderetning i nord—syd; bygningen, som må være blevet nedrevet senest i 
1800’rnes første del (sml. kirkegårdens nordvestre indgang), blev 1716—1716 
repareret på tømmer og tag. Et par år senere stod den øde, og provst Wichman 
Hasebart tilbød, at hvis kirken bekostede istandsættelse af mur og tag, ville 
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han indrette den med skillerum til bolig for en lille familie imod, sammen med 
sin hustru, at få den i fæste. Da kirken 1757 overdroges ejeren af Kronborg 
geværfabrik1 fulgte laden med (p. 679), og i den følgende ejers tid nævnes den 
stadig som beboet17.

En †kilde (ikke overleveret som helligkilde) nævnes 177217; i en omtrent 
samtidig beskrivelse over »Tikiöb Sogn« fortælles, at den springer fra kirke
bakken med dejligt og sundt vand.

Fig. 6. Tikøb. Sydportal (p. 686).
C. G. Scliultz 1942
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Kirken består af tre afsnit fra tiden o. 1175—1250, skib, kor og våbenhus 
foran skibets norddør (opført i nævnte rækkefølge), samt to senmiddelalder
lige tilbygninger, tårn i vest og sakristi på korets nordside, det sidste dateret 
ved indskrift til 1517. Orienteringen har lille afvigelse til nord.

†Træ(?)kirke. Ældst i den nustående bygning er som nævnt skibet, og det 
må derfor regnes for sikkert, at der på det lidt yngre kors plads har ligget en 
bygning, enten et korparti, et skib eller et lille, selvstændigt kapel, der en 
periode har fungeret sammen med det nuværende skib. Det er nok tvivlsomt, 
om man med C. M. Smidt18 tør tage den p. 686 omtalte korskrankemurs åbnin
ger som et indicium for, at den forsvundne bygning har været en trækirke af 
type som Maria minor i Lund. Ved en nødudgravning i skibet 1957 blev der 
afdækket nogle få stolpehuller, hvoraf et par muligvis kan være ældre end den 
nuværende bygning; men på det foreliggende grundlag er det ikke forsvarligt 
at betragte disse huller som spor efter en kirkebygning, selv om en sådan meget 
vel kan have strakt sig ind under skibet.

Skibet, materiale og teknik. Over et fundament, der består af eet eneste lag 
hovedstore kampesten lagt på ren bund, er murværket udført som fuld mur i 
ret jævnt mankeskifte, hvor der dog kan optræde både løbere og bindere i 
overtal. Stenstørrelsen i façademur svinger omkring 27,5—28 x 12 x 7,5—8 
cm (10 skifter = 92—93 cm); det skal nævnes, at der i lisenerne optræder en 
sten på 21—22 cm, men uden udhugning kan man ikke afgøre, om der er tale 
om en afkortet løber eller en sten, som er brændt i denne længde. Enkelte 
løbere og næsten alle kopper er mørkbrændte, men da forbandtet ikke er helt 
regelmæssigt, er der heller ikke tale om noget egentligt mønstermurværk. 
Riffelhuggede sten er benyttet til alle lisener, åbninger, buefriser og gesimser, 
og i syddørens stik er endvidere anvendt formpressede prydsten (p. 686). Byg
ningen har fra opførelsen stået i blank mur, og det må fremhæves, at bunden 
i buefrisen aldrig har været pudset, således som det er almindeligst i de ældste 
teglstenskirker. Herved ligner Tikøb skib landsbykirken i Uvelse (Lynge- 
Frederiksborg hrd.) og købstadskirkerne Helsingør (p. 58), Søborg (Holbo hrd.) 
og Nykøbing (Holbæk amt), med hvilke det har mange andre berøringspunkter. 
Heller ikke buestikkenes undersider og dørenes tympanonfelter bærer oprinde
lige pudsrester; arbejdet med stenenes behugning og formuring er overalt ud
ført meget omhyggeligt, således at man ikke har haft brug for et dækkende 
pudslag. Kun eet enkelt sted, på undersiden af norddørens bue lige over veder
laget, fandtes et tyndt, jævnende pudslag, men fugerne er trykket ind i det, og 
derpå er det rødkalket og afstreget med hvidt. Endvidere er der hvidtning på 
hveranden sten i norddørens omløbende rundstav; begge disse forhold be
kræfter tilfulde, at skibet oprindelig har stået i blank mur (sml. koret p. 688).

Skibets teglstenssokkel er ommuret i syd og i hvert fald for de øvre skifters 
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C. G. Schultz 1942
Fig. 7. Tikøb. Sydportalens ovre parti (p. 686).

vedkommende odelagt i nord ved en ommuring (krydsskifte) i forrige århun
drede, men i våbenhuset ses, at den har været profileret som korets østre 
(hulkel over kvartrundt led, adskilt af glat skifte) og som de tre nævnte køb- 
stadkirkers; i disse finder man også nøje paralleller til lisener, buefriser ud- 
kragende savskifter og til den to skifter høje karnisformede gesims (hulkel 
over kvartrundt led, lig. 9). Lisenerne i Tikøb er dog ufalsede og griber ikke 
omkring hjørnerne som på koret og f. eks. i Søborg. Kun hulskiftet i gesimsen 
er ført hen over lisenerne, mens de to andre er bindige med lisénfladerne. Dette 
forhold kan tyde på, at kun det underste sokkelskifte var forkrøbbet omkring 
lisenerne, men spørgsmålet kan ikke besvares sikkert uden udgravning.

Vinduer og døre. Hver langmur har halt tre højtsiddende vinduer og en dør 
mellem de to vestre. Bevaret er de to vestre vinduer i nord og begge døre, den 
nordre dog noget forhugget i lysningen 189712 og yderligere beskadiget ved 
dens fritlægning 1942. De slanke vinduer har udvendig et halvstens stik med 
prydskifte af krumhugne løbere. Det vestligste vindue er genåbnet 1942 og for
synet med blyindfattede ruder svarende til de langt ældre i midtvinduet, der 
måske aldrig har været tilmuret. Begge har nu pudset og hvidtet smig.
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Fig. 8. Tikøb. Nordportalens øvre parti (p. 686).

På følgende side: Fig. 9—13. Tikøb. Gesimsfriser og andre murværksdetaljer. 1:20. — 9. På skibet 
(p. 685). 10. På korets flankemure (p. 689). 11. På korets østgavl (p. 689). Efter O. V. Koch 1892 

(jfr. fig. 3—5). 12. Korsdekoration i korgavlen (p. 689). 13. Fortanding mellem kor og skib (p. 688). 
Efter C. M. Smidt 1936.

Dørene har en usædvanlig udformning (fig. 6—8); de er ikke blot meget 
høje og slanke, men også forsynet med profilerede karme og rigt sammensatte, 
rundbuede stik om murede tympanonfelter, hvoraf i hvert fald syddorens 
hviler på et vandret stik af skråtstillede sten (fig. 7). Karmprofilen har et 
lille rundhjørne på overgangen fra façademuren og derpå et større, kvartrundt 
led og endelig selve det retkantede døranslag. I vederlagshøjde for dorens stik 
er det kvartrunde led, som løber videre op omkring tympanonfeltet, forsynet 
med et hulkantet kragbånd. Dørbuen er sammensat af et helstensstik og to 
løberskifter, der i nord adskilles af et kopskifte (vekslende sort- og rødbrændte 
sten), i syd af et skifte med kvadratiske sten, hvis endeflader prydes af frem
springende ruder med lige eller hulede sider19. Det er påfaldende, at tympa
nonfelternes bærende stik ligger under bueslagenes vederlagshøjde. Også ind
vendig er dørene rundbuede og forsynet med spejl i een stens dybde; kun syd
døren synes helt uforandret.

Korbne og korbueskranke. Korbuen udmærker sig ikke blot ved sin størrelse 
og profilering, men også ved, at den fra begyndelsen har været forsynet med 
en muret skranke20, der har hævet sig indtil et par skifter under dens hulkant- 
profilerede kragbånd (fig. 19). I skrankemuren har der mod syd og nord været 
en smal åbning for passage til koret (fig. 18). Disse åbninger har været falset 

L. L.1955
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Poul Nørlund 1922Fig. 14—15. Tikøb. Korets gesimsfrise. Konsoller (p. 689).

mod øst og vest, og på sidstnævnte side har der i falsen været en kvartrundstav, 
der både som sokkel og (13 skifter højere oppe) som kapitæl har haft et hul- 
kantet profil. Rester af disse to åbninger ses endnu i korbuens dybe vestre 
false1. Mellem disse to åbninger har der antagelig været en pille21, foran hvilken 
skibets alter (oftest viet det Hellige Kors) har stået. Der kendes kun få paral
leller til denne skrankemur, men een af dem findes i Uggeløse22. Korbuen er 
i en afstand af ca. 60 cm flankeret af rundbuede sidealternicher, som er til
muret ved skibets overhvælvning. Skibet har oprindelig haft bjælkeloft med 
brædder på undersiden; et bjælkeaftryk mod vestmuren viser, at bjælkerne 
har ligget oven på murkronen. Fra et par skifter over bjælkeaftrykket er den 
vestre taggavl ommuret ved tårnets opførelse og tillige øget med en halv sten 
på vestsiden. Den østre gavl synes velbevaret, og under opførelsen blev den 
forsynet med stående fortandinger til korpartiet samt en rundbuet åbning til 
korets tagrum.

Koret kan ikke være ret meget yngre end skibet; dets opførelse er antagelig 
begyndt ved den søndre fortanding på skibets østgavl (fig. 13). Her synes sten
størrelsen at være lidt mindre end i resten, og ydermere synes de to vestligste 
konsoller i buefrisen at være mere i slægt med skibets end med korets. Disse 
sidste udmærker sig ved at være formet i een klods og modelleret i den fugtige 
ler. Stenstørrelsen i den overvejende del af koret ligger omkring 28—29 x 12— 
13x7,5—8,5 cm, hvilket vil sige lidt over skibets, men i tilhugning og formu
ring spores ingen forskel. Den profilerede sokkel i øst (sml. p. 765, fig. 7) har enten 
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Fig. 16—17. Tikøb. Korets gesimsfrise. Konsoller (p. 689).

været bindig med lisenerne eller svagt forsænket i forhold til dem ligesom den 
buefrise (fig. 11), der markerer tagfoden. På langmurene synes soklen derimod 
at have været forkrøbbet omkring lisenerne, hvis man tør stole på de nuvæ
rende forhold ved den sydvestre. Buefriserne (fig. 7) er falset som på den af Ab
salon 1191 indviede Gumløse kirke i Skåne. Svarende hertil har de store kon
soller et fremspringende parti, formet som menneske- eller dyrehoveder eller 
som kapitæler, hvoraf nogle med blade (fig. 14—17). Dette parti går igen som 
konsol under gavlens buefrise. Over buerne følger i øst et savskifte, i nord og 
syd et skifte muret af tilhuggede profilsten, der fremtræder som en række små 
rundstave (fig. 10). Både dette skifte og begge de udkragende gesimsskifter 
løber — i modsætning til forholdene på skibet — hen over lisenerne. På gavlen 
fortsætter lisenerne op over buefrisen til skæring med taglinierne, som endnu 
markeres af et udkragende, kvartrundt led, der er muret af lobere. Den i 
øvrigt glatte trekantgavl har en smal, høj lysglug kronet af et næsten lige- 
armet kors (fig. 12); det er dannet af fire små udkragende dværgsøjler, som 
svarer ret nøje til nogle, der er anvendt i Sorø, Bingsted og Bergen på Bygen18.

Vinduer  og  dor .  Korets nordvindue er udfort i samme teknik som skibets; 
dets veludførte øvre del er synlig fra sakristiets loft, og her kan man også 
fastslå, at korets murværk ikke på noget sted har båret puds eller hvidtning 
før sakristiets opførelse 1517. Korets sydvindue er forsvundet til fordel for 
et større, og et ganske smalt vindue, som spores øst for det nuværende, kan 
ikke være oprindeligt (det er muligvis identisk med det 174116 tilmurede vin
due over degnestolen i koret). Gavlens tregruppe af næsten ens høje vinduer 
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har halvstens stik, hvilket kan skyldes, at vinduerne kun er skilt af en pille, 
der i façaden fremtræder med halvstens bredde23; indvendig måler vinduerne 
180, 187 og 180 cm i højden, 60, 67 og 62 cm i bredden.

Over korets dør til sakristiet, som i sin nuværende udformning vel er sam
tidig med dette, ses et rundbuet helstens stik, der synes muret af kilehugne 
sten som ved skibets døre; de tilhørende karme spores nogle centimeter øst for 
de nuværende. Dørens udvendige bredde er ca. 125 cm, dens højde over korets 
sokkel ca. 255 cm, hvilket viser, at døren er næsten lige så slank i proportio
nerne som skibets. Det er sandsynligt, at døren er oprindelig, og den har da 
formentlig først og fremmest tjent som adgang til koret, mens dette stod 
under opførelse.

Det indre af koret, der har stået i forbindelse med skibet gennem den p. 686 
omtalte korskrankes døre, har tilsyneladende ikke været pudset eller hvidtet, 
før der blev indbygget hvælv.

Våbenhuset, der som nævnt er det yngste afsnit i den romanske kirke, må 
være placeret foran norddøren, fordi præstegård og by ligger nord og nordvest 
for kirken. Bygningen, som nu står uden sokkel, er af munkesten i fuld mur. 
Begge flankemure med deres rundbuede, smigede vinduer og kraftige, kvart- 

Fig. 18.Tikøb. †Korbueskranke. Rekonstruktionsforslag(p. 686) ved El.M. 1967. Tegnet af Thora Fisker. 
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Fig. 19. Tikøb. Indre, set mod vest. Ved korbuen, til venstre i forgrunden, ses rester af den murede 

korskranke, jfr. fig. 18.

runde gesims er oprindelige; det er dog ikke muligt at afgøre, om de to små 
piller op mod kirken indeholder lisénrester, der kan høre sammen med gesim
sen. Hvis det er tilfældet, må også nordhjørnerne have været udstyret med 
lisener, som kan være forsvundet ved en ommuring af gavlen med dens sen- 
middelalderlige, fladbuede og falsede dør. Det nuværende, opskalkede tag 
(sml. nedenfor) har medført en forhøjelse af gesimsen, der muligvis oprindelig 
kun har bestået af det profilerede led og et enkelt skifte derover. Gavlens tag
linier kan have været markeret med et udkragende skifte svarende til kor
gavlens og til våbenhusgavlen på nabokirken Asminderød. Et hvælvet loft, 
der 1942 afløste et bjælkeloft, blev indbygget af hensyn til portalens fritlæg- 
ning (sml. p. 685); det fjernede bjælkeloft, der antagelig stammede fra 1804— 
0513, og hørte sammen med det opskalkede tag, har tilsyneladende ligget 
højere end bygningens ældste loft.

1671—7224 stod »vestre part og side« af bygningen for fald, og den afstivedes 
med to piller, som senere er fjernet. 172216 blev der udvendig på våbenhusets 
mur opsat knægte til ligbårene og et skur rejst over dem. Muligvis havde de 
indtil da stået i våbenhuset, hvor der samme år opsattes en 20 alen lang bænk 

44*
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(langs flankemurene) med udskåret brædt foran og indsvejfede fodder. 18422δ 
omtales et murstensgulv, 1866 et med brædder udskilt materialhus.

Hvælv. Korets ene og skibets tre krydshvælv, af hvilke det vestligste fag af 
hensyn til dørene er betydelig bredere end de to andre, hviler alle på falsede 
vægpiller med et tre skifter højt kragbånd (hulkant over rundstav, adskilt af 
glat skifte) helstens skjold- og gjordbuer samt halvstensribber; de sidste har 
retkantet tværsnit undtagen i skibets midtfag, hvor den store nedre del af alle 
ribber har skarprygget profil. I koret har de vestre hvælvpiller rester af en 
skråkantsokkel, og de ret flade kappers fødselslinie markeres af en rundstav, 
hvilket formentlig henfører denne hvælving til 1300-tallet, mens skibets tre 
hvælv med de stærkt puklede kapper og lette helstens overribber snarest til
hører 1400’rne; sandsynligvis er skibets hvælv ældre end tårnet eller planlagt 
sammen med dette.

Murene blev ikke forhøjet ved hvælvslagningen, men der blev opsat nyt 
tagværk og gavlene fik kamtakker.

Tårnet er formentlig yngre end 1400-tallets midte. Det har kampestenssyld 
med nogenlunde vandret overside og er i øvrigt af munkesten i munkeskifte. 
På de tre frie mure ses omtrent i øjenhøjde et omløbende skifte af kantrejste 
sten, der bærer spor af glasur, og man kan i buestik og falgesims ane en vekslen 
mellem mørke glaserede og røde sten, men derudover skiller materialet sig ikke 
ved første øjekast fra det, der er anvendt i talrige andre senmiddelalderlige 
tårne; men ser man murene i strejflys, afsløres det, at næsten hver eneste 
binder har rester af glasur. På grund af de enkelte stens uregelmæssigheder, 
der bevirker, at kun en del fanger lyset på samme tid, og nogen uregelmæs
sighed i forbandtet fremtræder de glaserede sten ikke i noget fast mønster. 
Kun hvor stenene indgår i stik og smalle piller (f.eks. mellem gavlenes høj
blændinger), kommer en regelmæssig vekslen mellem de glaserede og uglase- 
rede frem26.

Tårnrummet står i forbindelse med skibet gennem en stor, spidsbuet arkade, 
der over vederlagshøjde har falset tværsnit (sml. Hersted-Øster, DK. Kbh. 
Amt p. 479 f.). I de frie vægge er der spidsbuede blændinger, som i vest og syd 
omslutter spidsbuede, falsede vinduer; ved begge vinduer er den yderste fals 
ført et stykke tilvejrs og afsluttet med en tvillingspidsbue på konsol over det 
pudsede og hvidtede spejl. Vægblændingen i nord er omdannet til skab. Rum
met dækkes af en krydshvælving. Adgangen til tårnets øvre etager er gennem 
en højresnoet trappe i nord; den har ingen egentlig spindel, men i stedet er 
hvert trin mod centrum afsluttet med afrundede sten. Under- og overdør er 
fladbuede, skakten bindermuret og loftet dannet af fladbuede binderstik.

Mellemstokværket har til de tre sider brede, fladbuede og falsede spare- 
blændinger, hvis bund brydes af små, fladbuede lysåbninger (den vestre delvis 
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Fig. 20. Tikøb. Sakristiet. Detalje af kridtstensbåndet med stiftelsesindskrift 1517 (p. 693).

dækket af en urskive). Mod øst, hvor skibets gavl er ommuret og forstærket 
ved tårnets opførelse, er der en med tårnet samtidig dør til skibets loft (hvori 
en dørfløj med monogram C. 6 og årstallet 1736). Klokkestokværket har til 
hvert verdenshjørne to spidsbuede, falsede glamhuller, der sidder tæt sammen; 
172716 var pillen mellem det ene par fjernet, så en ny klokke kunne tages ind. 
De øst-vestvendte gavle har hver ni høj blændinger og et tilsvarende antal 
kamtakker; blændingerne har tvillingdelt afslutning (aftrapning eller spærstik) 
over kort hængestav, og to i hver gavl brydes af en lysglug.

Udvendig på tårnet ses jernankre, der formentlig hører sammen med de 
176317 indlagte bjælker og andet tømmer.

Sakristiet fra 1517 (sml. indskrifter) hviler på en kraftig syld af større og 
mindre, rejste kampesten og er indtil murkronen båndmuret med munkesten 
og kridt. Taggavlen er helt af tegl og prydet med brede, spidsbuede blændin
ger, der er stavværksagtigt delt med spærstik på hængestave og kronet af 
cirkelblændinger. Flankemurene har gesims af udkragende savskifte under to 
retkantede falsled. I nord og øst er der et fladbuet, (indtil 1942) falset vindue 
under spidsbuet spejl, og i vest en senere dør, hvis nærmest kurvehanksfor- 
mede stik tyder på tiden o. 1700; en dør omtales 174327. Rummet dækkes af 
en krydshvælving med vederlag i murene, også mod syd, hvor det må være 
hugget ind i korets murværk. Tre træankre, to i øst vest og eet i nord—syd, 
med tilhørende ydre jernankre er formentlig indlagt 174316, da der tales om 
tilmuring af nogle huller i hvælvingen. Fra sakristi til kor fører en fladbuet, 
på nordsiden falset døråbning med gammel dørfløj; åbningen har ødelagt en 
formentlig oprindelig kordør (p. 690).

Indskrifter. I sakristigavlens tredieøverste kridtstensskifte er der mellem 
nordøsthjørnet og vinduet indhugget et bånd med sirlige reliefminuskler: anno 
domini mdxvii (d.e. 1517). Indskriftens præcise og smukke udførelse (fig. 20) 
taler for, at det er en stiftelsesindskrift. Anderledes forholder det sig med de 
talrige initialer, årstal og andre tegn, som fortrinsvis træffes i det kridtstens- 
bånd, der sidder i eller lidt under øjenhøjde; de er her som andre steder, hvor 
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Victor Hermansen 1926
Fig. 21. Tikøb. Indre, set mod øst, før pulpituret fjernedes 1942,

kridt- eller kalksten er anvendt som byggeemne, kradset ind i årenes løb; det 
yngste er fra 1900’rne28.

Tagværker. Skibets ældste tagværk har hvilet på murkronen (sml. bjælke
aftryk p. 688), og det samme har formentlig været tilfældet med korets. De 
nuværende tagværker over disse afsnit er af eg og samtidige med hvælvslag- 
ningen. Korets er ret velbevaret, med to murremme og en ekstra rem langs 
murenes inderside, hvori spærfødderne er indtappet; det er forsynet med lang
stol og har skrå stivere mellem hanebånd og spær. Skibets blev fornyet i fyr 
175416 af Jens Christensen i Farum for 98 rdl., men det har bevaret sin middel
alderlige form og adskilligt gammelt egetømmer. De tre tilbygninger har alle 
nyere fyrre-tagværker, måske fra 1700’rne (sml. reparationer under tårn og 
sakristi). I sakristigavlen ses aftryk efter dettes ældste tagværk, dels af bind
bjælke og hanebånd, dels af den nordre kongestolpe og den gennemstukne tap 
fra det øvre bånd i langstolen.

Våbenhuset står hvidkalket, resten af bygningen i blank mur med hvidtede 
detaljer (blændinger, glamhuls- og vinduesfalse etc.); ødelagte dele af frisen 
blev retableret af M. Clemmensen 1922 f.. Tårnet er tækket med bly, resten 
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Fig. 22. Tikøb. Indre, set mod øst. Efter restaureringen.

med blåglaserede vingesten. Hvidkalket indre; gulve af røde mursten har ved 
en istandsættelse 1942 (H. Lønborg Jensen) afløst korets lerfliser og skibets 
gule sten (omtalt henholdsvis 184225 og 180313); under stolene trægulv. Koret 
er hævet to trin over skibets gulv.

Glasmalerier. Ved undersøgelsen 1957 blev der fundet nogle stykker klart, 
grønligt rudeglas29, hvoraf et med grålig smalte, samt et stykke blåt og to styk
ker rødgult, det ene med firkløvermotiv i gråsort smalte.

Vindfløje. 1) Over tårnets vestgavl findes en floj med udstanset pil i fanen. 
2) 1763, fane af rødmalet kobber, 65 cm lang, 33,5 høj, med udstanset skrive
skrift: A.H. over årstallet; i tårnets mellemstokværk. †Vindfloje. 171316 an- 
skaffedes en ny vindfløj til afløsning af den gamle.

Kalkmalerier. Ved en undersøgelse 1905 blev der i tårnet og på kirkens hvælv 
iagttaget spor efter kalkmalerier fra forskellig tid, alle malet på hvidtekalk, 
løstsiddende og af en så ringe kvalitet, at de ikke fandtes værdige til afdæk
ning. 1) Ældst og formentlig fra 1400’rne var en dekoration af skibets hvælv
buer i kvader- og sparrelignende mønster med zinnoberrødt, hvidt og gråt; 
hvælvkapperne synes kun at have været dekoreret i sviklerne, hvor der om
kring ventilhullerne iagttoges masker af mere barnlig end karrikerende streg. 
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2) I og omkring tårnets sydvindue fandtes en dekoration med akantusranker 
i rødt, gult og sort, der ligesom en tæppe- og paneldekoration østligt på skibets 
nordvæg vurderedes til 1600'rne. 3) 1732, da buer og »reiferne« (ribberne) ma- 
ledes grå med hvid af pensling og 4) 1748, da de marmoreredes med brunrødt16.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens fornemste inventarstykke er den romanske døbefont fra o. 1200, af 
skånsk sandsten og med så mange oprindelige farvespor bevaret på kumme og fod: sort, 
rød, gul, blå og (nu) brun okker, at farvefordelingen kan fastslås. Fra gotisk tid hid
rører krucifiksfiguren, der oprindelig har hængt over korbuen. 1500-årene er repræsen
teret af det sydtyske dåbsfad (o. 1575), prædikestolen (malet 1583) og en pengetavle fra 
1596, mens 1600’rne tegner sig for en klokke (1618), en alterkalk (1654), en splittet fonte- 
himmel fra 1600—50, fire figurer, muligvis fra et jævngammelt korgitter, alterstagerne, 
af hvilke de yngste er fra 1681, alterskranken af jern (1699) samt en ikke nøjere daterbar 
dørfløj (1600’rne?) mellem kor og sakristi. Fra 1600’rne hidrører også en del af det 
sammenstykkede pulpitur, hvis øvrige part er fra 1700’rne. Fra dette sidste århundrede 
stammer endvidere et epitaf (1721), altertavlen (1723, med maleri fra 1720), den anden 
klokke (1726), et kirkeskib samt en pengetavle fra 1758. Fra 1800’rne er syv salme- 
nummertavler og et kirkeskib. Hertil kommer otte gravsten, der strækker sig fra begyn
delsen af 1600’rne (en enkelt udslidt fra 1300’rne) til o. 1750.

Alterbordet er romansk, samtidigt med koret, muret af munkesten i uregel
mæssigt munkeskifte med glat fuge og riflede sten i hjørnerne; de øverste 
skifter borte. Bordet står godt 1 m fra korets østvæg og er, såvidt det kan 
måles for det moderne alterpanel, 110 cm højt, 203 langt og 128 bredt.

†Sidealter, se p. 688.
†Alterbordsforside. I en indberetning fra begyndelsen af 1740’rne27 hedder 

det: På alteret findes på det underste brædt (dvs. alterbordsforsiden) en 
gammel malning, hvor et fruentimmer står afmalet med et barn i den højre 
hånd, et andet barn ved den venstre side af hende, stående med en krone på 
hovedet. Ved begge sider er afmalet to ærkebiskopper. Den ene ved den højre 
side i en affarvet dragt, med en bog i den ene hånd og ærkebiskops stav i den 
anden hånd. Oven over står malet med store, gamle latinske bogstaver: Ora 
pro nobis sancta Anna. — Af dette synes at fremgå, at der er tale om en sen
gotisk, malet alterbordsforside med Anna selvtredie flankeret af to bisper.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldgaloner. 1724 bekostedes et †alter
klæde af karmoisinrødt »kamelhårsplys« kantet af en sølvgalon og med broderi 
af det kongelige navn med krone og årstal. Et tilsvarende anskaffedes 174716; 
formodentlig har det vel kun været stoffet, som er blevet udskiftet.

Altertavle (fig. 23), med reliefskåret årstal 1723 og ifølge kontrakt af 9. 
marts dette år udført af Helsingørsnedkerne Bendix Andersen og Hendrik 
Jørgensen af tørt og rent egetømmer og ditto planker, med beklædning bagpå 
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Fig. 23. Tikøb. Altertavle, udfort 1723 af Bendix Andersen og Hendrik Jørgensen, med maleri 1720

af Anders Michelsøn Weyer (p. 696, 698).

fra øverst til nederst af to tommers Danziger fyrreplanker samt billedhugger- 
og drejerarbejde, alt efter den givne tegning; snedkerne fik 90 rdl. heri med
regnet nedtagning af den »gamle forældede« altertavle (jfr. *altertavle nedenfor)
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stafferet »med ægte guld og sølv samt 
smukke, fine farver« af Lars Rosen- 
berg, Helsingør, for 25 rdl.16. Rosen- 
bergs staffering er endnu bevaret (med 
opmaling fra 1868)31, markeret ved 
årstallet i frisefremspringene og Chri- 
stian VI.s spejlmonogram i topstykkets 
postament. Gesims og søjler har mar
morering i sort og brunt, akantusløvet 

er grønt, volutbåndene er røde med forgyldte kanter; forgyldt er ligeledes 
monogrammer og årstal samt kapitælerne. I postamentfeltet gylden fraktur på 
sort: »Men hvert Menniske prøve sig selv« etc. 1. Cor. 11, 28—2932. — 1728 
eller kort før kopieredes altertavlen af Hendrik Jørgensen (jfr. ovenfor) til 
Esbønderup og Nødebo kirker (Holbo hrd.)33.

* Altertavle. Den tidligere altertavle34 afhændedes til Gilleleje (Holbo hrd.).
Altersølv. Kalk (fig. 25), anskaffet 1654 og næppe meget ældre; en enklere 

udgave af samme mesters kalk fra 1641 i Helsingør S. Marie kirke (p. 375f.) og 
som den med helt renæssanceagtig fod. På en af fodtungerne graveret Frederik 
III.s kronede navnetræk og 1654, på den modstående tunge en påloddet, støbt 
oval med den Korsfæstede mellem Maria og Johannes. På fodpladens overside 

og indsætning af det 172016 bekostede 
skilderi. Storfeltet flankeres af frie 
korintiske søjler, lavtsiddende stor
vinger med fyldigt skårne blomster 
og drueklaser i bladværk. Over ge
simsen med årstallet en brudt tre
kantgavl, hvorpå to jævnt skårne 
englebørn med kalk og palmegren. 
Topstykket, hvis plint flankeres af 
vinger, er en kronet kartouche med 
Frederik IV.s spejlmonogram.

Maleriet i storfeltet er en kopi efter 
Hendrick Krocks nadver (malet 1711 
til Frederiksberg slotskirke) udført af 
Anders Michelsøn Weyer, »skildrer« i 
København, »til en ny altertavle« og, 
som nævnt, anskaffet 1720, for 65 rdl. 
Rilledet, der rensedes og ferniseredes 
192830, er malet på lærred og måler 
152x124 cm. Først 1731 blev tavlen 

Fig. 24. Tikøb. Alterstage 1681 af Matthis Hecht 
for skræderlavet i Helsingør (p. 699).
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mestermærke I O i ovalfelt (til årstallet er der ikke blevet plads) for Jacob 
Otter, Helsingør (Boje 1662). Kalken, der måler 21 cm, er forgyldt, og som så
dan omtales den også i inventariet 1662—6324. Disk 1817, med perlerand. 
Under bunden ulæseligt mestermærke, Københavns tre tårne med [18]17, 
guardeinmærke F (Frederik Fabricius) og månedsmærke (krebsen). Oblatæske 
1935, med Københavns mærke og K C H. Vinkande 1928 med samme mester- 
mærke. — 1714 købtes en †vinkande på 60 lod hos guldsmed Jens Klitgaard, 
København16.

Sygekalk (fig. 26) i empire, formodentlig fra 1825—50, med krydsende siksak
linjer på foden og mæanderbort på bægeret. Mærket: 700 y(!). 18,2 cm høj.

Alterstager. 1) Bordstager af renæssancetype, fra o. 1650, med sekskantet, 
karnisformet fod under glat, sekssidet led; herover krave med støbte kerub
hoveder, hvorfra det slanke, profilerede skaft rejser sig. 24 cm høje.

2) (Fig. 24) 1681, store, 69 cm høje barokstager, båret af tre liggende løver. 
Deres oprindelse fremgår af den indpunslede versalindskrift: »Dete er skrder- 
nis(!) lavs stage i Helsingør, me fecit Matthis Hecht anno 1681«. Jfr. bl.a. sta
gerne i Asminderød og Gronholt (Lynge-Kronborg hrd.)35.

Fig. 25—26. Tikøb. 25. Alterkalk anskaffet 1654 (p. 698). 26. Sygekalk (p. 699).
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Fig. ‘27a-f. Tikøb. Døbefont, a-e. Detaljer ved O. V. Koch (jfr. fig. 3—5). a. Parti af kummens frise, 
b-e. Fodens hjørneornamenter, ca. 1:8. f. Snit. Målt 1967 (p. 702).

Gravstager eller -kandelabre, fra 1800’rne, af træ, drejede, i gotisk stil med 
fem profilringe om cylinderskaftet og 2x2 lysearme. Forgyldte, 188 cm høje. 
Bag alteret.

*Røgelsekar. Nederste del af et middelalderligt røgelsekar, af enkel form, 
fandtes ved tørvegravning på Kvistgård i sognet og indsendtes 1835 til Na
tionalmuseets 2. afdeling (nr. 3439).

*Alterskammel(?). 1691, af fyr, lidt polstret og læderbetrukket; på forsiden 
med små messingsøm: »16 L S S S 91«. I Nationalmuseets 3. afdeling36. »Mu
ligvis oprindelig fra Tikøb kirke eller en anden kirke der i omegnen.«

Alterskranke 1699, af smedet rundjern, med midtprofilled og volutbøjler i 
fladjern, samt topkugler. Midtfeltet optages af Christian V.s kronede navne
træk indrammet af palmegrene og herunder årstallet. Sortmalet med forgyldte 
midtled, monogram og topkugler; rigsæblet og stenene på kronen blå, palme
grenene grønne. — 7. januar 1699 skrev provst Aagaard, at kirken var den 
sletteste, hvad »ornamenterne« angik: Alterfoden var af røde muursteene ind
rettet, »oc falder for baade gamle oc unge meget incommode«; han begærer et 
jernværk med udstoppet skammel omkring ligesom i Asminderød10.



TIKØB KIRKE 701

L. L. 1955

Fig. 28. Tikøb. Døbefont af skånsk sandsten, ifølge indskriften udført af Alexander (p. 702).
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†Knæfald i sakristiet. 1844 ønskedes nogle bænke til sakristiet (sml. skrifte
stol p. 706) i stedet for det nu aldeles uhensigtsmæssige knæfald25.

Døbefont (fig. 27-28), romansk, o. 1200 (jfr. nedenfor), Hör-sandsten fra Skåne, 
af stor skønhed og med så meget af den oprindelige farvegivning bevaret, at 
farvernes fordeling kan fastslås. Kummen, 66 cm i tvm., 37 cm dyb (med af
løb) er skæv og temmelig langt fra en regelret halvkugleform, uden at dette dog 
falder i øjnene. Den midtdeles af et skriftbånd, hvorover et bredt bælte under 
en rundstav er dekoreret med et bladornament og ranker i detaljeret relief 
(fig. 27a). Under skriftbåndet er kummen udformet med langstrakte, »hvirv
lende« hul-blade, hvis svungne form i forbindelse med det ret høje relief i ranke
feltet bidrager til at skabe det indtryk af let elegance, der adskiller fonten fra 
alle andre i landet og gør den til en af de mest fremragende blandt de skånske 
fonte. Indskriften, med fordybede, store bogstaver, en blanding af majuskel- 
og uncialformer, lyder: »+ in onore: d(omi)ni : nostri : iesv : c(hrist)i : et 
sc(a)n(cte) : marie : et : omniv(m) : scanctorvm : alexander : me fecit« (»til 
ære for vor Herre Jesus Kristus og S. Maria og alle helgener. Alexander gjorde 
mig«); til indskriften kan bemærkes, at ’i’ i »omnivm« er indsat som korrektur
rettelse, og at V i samme ord er et Q. — Foden er dannet som en glat terning
kapitæl med vulst og hulstav foroven. Kun på hjørnerne er der reliefornamenter 
(lig. 27b-e), den ene side er helt glat, de andre glatte, men med en fordybet ramme
linje langs kanten. Nu virker denne glatte enkelhed stærkt kontrasterende mod 
den rigt dekorerede kumme; men oprindelig var der ikke et sådant modsæt
ningsforhold, idet foden havde en malet dekoration.

1967 undersøgtes og rensedes fonten under ledelse af billedhugger Vitus 
Nielsen. Det konstateredes da, at der var afløbshul gennem fod og kumme (fig. 
27f), det første udfyldt med bly. Allerede 1898 var fonten blevet befriet for se
kundære oliefarver37 (hvoraf nogle fra 1873, da den efter synets forlangende 
restaureredes i »samme stil som altertavlen«31); tilbage står kun en mørk rød 
farve på hvert andet af kummens hvirvelblade og en hvid på de mellemfal
dende. Nu kunne det fastslås, at også den røde farve var sekundær, og at den 
dækkede over små, men tydelige levninger af en klar lys, oprindelig zinnober- 
rød. Samtidig fandtes flere oprindelige farvespor: sort, gul, rød og en nu rød
brun okker, der fordeler sig som følger: på undersiden af kummens flade, cir
kulære bund løber et 2,5 cm bredt bælte af mørkebrunt, og denne farve dæk
ker også hele bundfladen samt mellemrummene forneden mellem hvirvelbla
dene. Disse blade har, som nu, været skiftevis røde (zinnober) og hvide, og i 
sviklerne mellem bladtoppene er der vekslende brunt og blåt. Den blå farve, 
der nærmest må betegnes som ultramarin, har desuden dækket hele ornament
bæltets bund, mens ranker og blade muligvis har været røde. I alt fald ses hist 
og her små rester af zinnoberrødt. Skriftbåndet har været sort med bogstaver
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i en bleg, gul farve. På den glatte rundstav foroven er alle farver borte ligesom 
på platten herover. Her ligger derimod en del rust, som (ifølge Vitus Nielsen) 
er spor efter et jernbånd, der formentlig har haft forbindelse med en †låg- 
anordning.

Fodens sider kantes af et ca. 1,5 cm bredt, sort bånd, og muligvis har alle 
lire sider været sorte med dekoration. Nu ses kun på den ene side rester af en 
udsmykning med samme blege, gule farve som indskriftens, muligvis en ranke
dekoration om en palmet. Hjørnernes reliefornamenter har — som kummens — 
været zinnoberrøde med blå bund. Farvevirkningen må have været særdeles 
kraftig; både det røde og det blå er stærke farver.

Hvad dateringen af fonten angår, kan henvises til bogstavformerne, hvoraf 
nogle virker ganske sene, bl.a. A-formerne med den svejede venstre hovedstav, 
V’et, der er usymmetrisk med stærkt skrånende venstre stav, den relativt unge, 
pyntelige form af T samt et enkelt E, en uncialform med lang skråstreg for
oven. Hertil kommer, at de brede blade synes at have deres nærmeste parallel
ler på det gyldne Sahl-alter (Ginding hrd., Ringkøbing amt)38 fra o. 1200. Di
rekte paralleller til fonten findes hverken i Skåne eller i England, hvortil man 
på forkert grundlag har villet henføre fonten39, formentlig fordi man er i det 
sjældne tilfælde at stå over for et individuelt præget arbejde40.

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, med drevet hjort-og-hund-frise på randen og i 
bunden et cirkelfelt med »bebudelsen« omgivet af spidsovalt slyngbånd med 
vekslende blomster i ovalerne. Ældre lapning i bunden. 63,8 cm i tvm.

Dåbskande, anskaffet 1863—64, i Bindesbøll-stil, 29 cm høj. Under bunden 
stemplet »Danmark« i oval, »2019« i rektangel og sammenskrevet H B41.

Fontehimmel (jfr. fig. 19), fra o. 1625—50, ændret og splittet. På det klokke
formede »låg« over fonten står nu statuetter af de fire evangelister, og under det 
ses Helligåndsduen med udbredte vinger; den har formentlig oprindelig svæ
vet over gruppen, der viser Johannes døbende Jesus i Jordans flod og et stort 
træ bag Jesus; vandstrømmen og jordsmonnet er udarbejdet i en træplade, der 
støttes af et stort englehoved med udbredte vinger. Denne gruppe, som i be
gyndelsen af 1900’rne lå i tårnrummets skab sammen med de fire figurer, som 
antages at hidrøre fra et †korgitter, samt det p. 706 omtalte rigsvåben, er nu op
sat på skibets nordvæg efter en istandsættelse og opmaling 192442. Himmelen 
over fonten hænger i en treleddet jernstang med fladjerns ornamenter; i det 
nederste og største led indgår tulipaner. Den tarvelige opmaling er formentlig fra 
restaureringen 189843. I dåbsscenen har Jesus rødlaseret lændeklæde, Johannes 
rødbrun kappe med gråt slag, englehovedets vinger er gyldne med rødt, alles 
hår forgyldt.

Korbuekrucifiks (fig. 29), 1475—1500, ca. 160 cm højt, på nyere kors. Figu
ren hænger ret dybt og usymmetrisk i armene (sml. Melby, Strø hrd. fra o. 



704 LYNGE-KRONBORG HERRED

1500). Øjnene er halvt lukket, munden 
åben, skægvæksten kraftig; karakteri
stisk er den stærkt fremhævede V-for
mede rynke over næsen. Staffering 
192442; lændeklædet forgyldt, grønt på 
indersiden. 1747 blev figurens »skærf« 
malet og ægte forgyldt af Hans Nielsen, 
Ganløse, og »overskriften« påsat med 
ægte guld16. Ifølge en meddelelse 1844 
i Nationalmuseet (fra M. R. Schmidt) 
var den med hvid oliefarve overmalede 
figur nedtaget, og korset, med evange
listsymboler, lå i et tørvehus på geværfa
brikken. Beretningen nævner desuden: 
»En Ramme af senere forarbejdning 
som omgav Christus-Figuren, forment
lig fra C 2’s Tid, hvorpaa er udhugget 
4re adelige Vaabener samt Bogstaver 
f. Eks. A O«44. På korets nordvæg.

†Korgitter, tidligst omtalt 1747, da 
snedker Jens Christensen, Farum, for
synede det med nye lister og billedværk 

i stedet for det manglende, og Hans Nielsen, Ganløse, malede det: pillerne 
marmoreredes og »på sine steder« blev det forgyldt ligesom forhen16. 1841 og 
det følgende år ønskede man det fjernet; det var sket 184325. Muligvis har de 
fire, 48 cm høje træstatuetter (fig. 30) hørt til gitteret: David med harpe og tre 
profetskikkelser, Esajas med tang, Jeremias med ramme og Eszekiel(?) med 
skriftrulle. Figurerne minder meget om dåbsgruppen på fontehimmelen og kan 
være udført af samme billedskærer. Staffering 192442; forgyldt hår og skæg, 
gråblå eller grønne kjortler og røde kapper.

Prædikestol (fig. 31a-b), malet 1583 (jfr. nedenfor), fra samme værksted og 
kun lidt ældre end prædikestolene i Karlebo (1584) og Asminderød kirker (alle 
tre i Lynge-Kronborg hrd., jfr. også Slangerupstolen 1606). Fælles for de tre stole 
er ikke blot hele opbygningen og storfelternes bredt udtrukne kartoucher, men 
enkelthederne er tydeligvis hentet fra de samme ornamentbøger og stik, mere 
eller mindre varierede og med forskelle i udførelsen, som viser, at forskellige 
hænder har arbejdet på stolene. Den fælles opbygning (jfr. fig. 21) er, nedefra: 
en ret flad, svejet underbaldakin, hvis ribber foroven har dyre- eller fantasi- 
hoveder og forneden dyrepoter, et postamentparti med vinkelbøjede frem
spring, en enkelt eller dobbelt tandsnitliste på postamentgesimsen, storfelter 

N. Termansen 1919

Fig. 29. Tikøb. Korbuekrucifiks (p. 703).
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N. Termansen 1924
Fig. 30. Tikøb. Figurer, muligvis fra †korgitter (p. 704).

med kartoucher, der omgiver evangelistfigurer (og scener), rigt udstyrede med 
småengle eller fugle foroven, frugtbundter og forneden et lille skriftfelt, skifte
vis mandlige og kvindelige hjørnehermer af samme blide og skønne type som 
på marskalkstolens gavlstykker (1582) i Kronborg slotskirke (p. 613) og på 
andre samtidige arbejder af klasse. Den smalle frise er gennemløbende og af
sluttes (ikke på Karlebo) af tandsnit- og æggestavliste. Der er ingen relief- 
skårne indskrifter. Evangelisterne (meget tynde ben, som også på Karlebo) er, 
fra venstre: Matthæus (englen efter samme forlæg som Karlebo), Markus (fig. 
31a, samme forlæg som Asminderød), Lukas (samme forlæg som Slangerup) og 
Johannes (samme forlæg som Karlebo). Også hermerne (jfr. fig. 31b), der i mod
sætning til Kronborgstolen og Slangerup ikke har puder på hovedet, viser iden
titet eller i alt fald store ligheder stolene imellem. Stolen hviler på en nyere 
søjlestump. 1737 blev stolen taget ned og forsynet med stikbjælker, korsfod 
og ottekantet pille16, og 1942 flyttedes den fra skibets midterste til dets øst- 
ligste fag. Ved denne lejlighed fik den nyt opgangspanel med hjørnestolpe, 
hvorpå sidder en oprindelig løve (fig. 35), der holder et skjold med sammen
slynget F S (Fridericus secundus eller Frederik og Sofie). 1741 udførtes en ny 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 45
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trappe med repos »af skikkelse som en italiensk trappe« ved Jens Christensen, 
Farum16. På muren et rygskjold med kannelerede pilastre, gesims som stolens 
og kartouchevinger. Her sidder nu Frederik II.s rigsvåben, der fandtes løst i 
»våbenskabet« sammen med de ovenfor omtalte profetstatuetter m.m. og 1924 
restaureredes42. Det har sikkert fået sin oprindelige plads.

Samtidig, sekssidet himmel med gesims som stolens, hjørnekonsoller og kar- 
touchetopstykker med maske, frugtbundt eller putto. Undersiden er opdelt af 
felter.

Prædikestolen står med tarvelige farver fra sidste halvdel af 1800’rne, hvor
under skimtes ældre farver. Underbaldakinen er brunmalet med gulbrune 
mauresker. I frise- og postamentfelter gyldne, latinske versalindskrifter på blå 
bund, sikkert en gentagelse af de oprindelige, i frisen: »Beati qvi . . . Lvce XI« 
(»salige de, som høre Guds ord . . .«), i postamentfelterne (på latin): »Således 
elskede Gud verden« etc. og i rygskjoldets frise: »Atte[n]de tibi et doctrinæ 1. 
Ti. 4« (»giv agt på dig selv og din lærergerning«). På himmelens frise, ligeledes 
på latin: »Den som hører jer, hører mig, den som foragter jer ... Lucas 10. 
Hører denne. Matthæus 17«. Moderne indskrifter på dansk i opgangspanelets 
fyldinger. — I 1740’rne noteredes: »Neden under prædikestolen finder man 5 
gange malet I H S« flankeret af årstallet 15 — 8327. 1748 renoverede og ferni
serede Hans Nielsen, Ganløse prædikestolen16.

Stoleværket (jfr. fig. 22), hvis udformning før 1942 ses på fig. 21, fik nævnte 
år muslingeskal-topstykker, hvide med forgyldte og røde ribber, i øvrigt blå- 
malet. De ældste omtalte stolestader var fra 1597 (jfr. nedenfor). 1722 repare
rede snedker Jacob Mikkelsen Muler, Helsingør, stolene16. 1769 fik kirken nye 
stole; dog beholdt man tre egebrædder »eller opstandere« ved mandfolkesto- 
lene, hvorpå var »udhugget«: 1) C 4, 2) det kgl. våben, »som med nye malerier 
blev renoveret« og 3) »Anno domini 1597 / then tiid Detlof / Holck wor høvidz / 
mand paa Kronne / borg bleve disse stole giordt«17. Nr. 3, der fandtes endnu 
1942, var ristet med fordybede versaler45.

†Lukkede stole. Blandt flere sådanne nævnes 179346 »Ladegårdsstolen« og 
186631 en for Snekkerstens fiskere.

†Skriftestol i sakristiet (sml. p. 702) blev gjort 1722 med »gevelt« og dør; 
malet 174516 af Hans Nielsen og fjernet o. 184725.

Vægskab, fra 1600’rne, af fyr (186631 omtalt som »det såkaldte våbenskab«), 
264 cm højt, 241 bredt og 57,5 dybt, indsat i spareblændingen i tårnrummets 
nordside (p. 692). Skabet har to dørfløje, hver med to rektangulære fyldinger, 
gesims med frise og æggestav-tandsnitliste samt smalt, udsavet hængestykke. 
Gangjern med bukkehornsbeslag, symmetrisk låseblik. Gråblåt med røde pro- 
fillister. 175416 forsynede Jens Christensen, Farum, skabet med tre hylder og 
en trappe dertil på ni trin.
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Fig. 31a-b. Tikøb. Prædikestol, malet 1583. Storfelter og herme (p. 704 f.).

Dørfløje. 1) Måske fra 1600’rne, mellem kor og sakristi, af fem sammen
stødte, 3,5 cm tykke egeplanker, som på indersiden er samlet med to vandrette, 
rundstavprofilerede revler; den øverste er med en kort svalehale bladet ind i 
sideplankerne og har »neglesnit« i smalkanten, den nederste påsømmet. Jern
beslag fra forskellige tider: gotisk, korsblomstformet dørringsbeslag (ringen 
mangler); det øverste gangjern har slanke, symmetriske volutflige, det neder
ste spidsovalt »hoved«. Låseblikket er stort og fliget, svarende til det øverste 
gangjern. Stor (sekundær eller flyttet) jernlås med langstrakt trekløver-hoved. 
Alt tykt overmalet med rødt på kirkesiden og blåt på siden mod sakristiet.

2) Formentlig 1735, mellem urstokværket og skibets loft, af to rå, sammen- 

L. L. 1955
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Fig. 32a-c. Tikøb. Malerier fra †pulpitur nr. 2 (p. 709).

stødte, umalede egeplanker og samlet med to vandrette, påsømmede revler. 
Den rustne lås, 17 x 27 cm, er rektangulær, med stort, rundt hoved. Indgraveret: 
kronet C 6 og 1735.

(†)Pulpiturer. Fra to forskellige pulpiturer, om hvilke regnskaberne er meget 
fåmælte, stammer de malerier, der nu er anbragt dels i det nye, lave orgel
pulpitur, dels i tilslutning hertil på tårnets syd- og nordvæg og dels ophængt 
i sakristiet, mens et enkelt, stærkt ødelagt, er henlagt i rummet under orgel
pulpituret. Det ældste pulpitur (nr. 1), fra slutningen af 1600’rne, på 14 fag, 
har fra første færd haft plads på skibets nordvæg lige over for prædikestolen, 
der da stod i skibets midtfag (p. 705), mens det lidt yngre pulpitur (nr. 2), fra 
begyndelsen af 1700'rne, på syv fag, oprindelig synes at have befundet sig i 
skibets vestende og at have stødt til nordpulpituret(?); i alt fald tales der 1748 
om det af to fløje bestående pulpitur. På et tidspunkt, måske da kirken 1822 
fik sit første orgel, er vestpulpituret flyttet over på nordmuren længst mod 
vest i forlængelse af det gamle pulpitur, som da må være rykket noget mod 
øst og eventuelt ændret (jfr. de p. 684 omtalte stolpehuller). Dette lange pul
pitur (jfr. fig. 21) nedtoges 1942.

1) Fra 1600’rnes slutning, på 14 fag47, hvilende på træpiller med profilkapi
tæler til dels genanvendt under orgelpulpituret, hvorunder også det udsavede 
hængestykke findes. Af dets 14 malerier er de otte nu opsat i orgelpulpituret, 
mens resten er i sakristiet: brystbilleder af de fire skrivende evangelister (jfr. 
fig. 33b), fire apostle (Andreas med Andreaskors, Filip med latinsk kors (fig. 33a), 
Bartholomæus med kniv og Judas Thaddæus med kølle), desuden de fire »store« 

L. L. 1955
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Fig. 33a-b. Tikøb. Malerier fra †pulpitur nr. 1 (p. 708).

profeter: Esajas (med baret, hånd fra sky rækker med tang en glød mod hans 
mund), Jeremias (med ramme), Eszekiel (seende mod øje i stråleskær) og Da
niel47 samt Luther og et »Memento mori« (en kutteklædt mand, der holder 
timeglas over kranium48). Alle malerierne bærer præg af flere opmalinger (jfr. 
note 47), hvoraf een vides at have fundet sted »ved kirkens fuldstændige repa
ration« 1821, da »alle gamle malerier indtil den mindste liste blev opfriskede«13. 
Personerne har gullig eller let rødlig ansigtslød og er iført grønne, blå, røde 
eller brune dragter, Lukas’ skindbræmmet, Luther i præstedragt. Navnene er 
malet under billederne med store, sorte versaler fra 18- eller 1900’rne; ældre 
skrift skimtes. Rammeværket er grønblåt med røde og forgyldte profillister.

2) Fra begyndelsen af 1700’rne, på syv fag. De seks malerifelter er nu an
bragt på tårnrummets nord- og sydvægge i forlængelse af pulpiturets billed- 
række, alle brystbilleder af apostle, på nordvæggen: Thomas med spyd(skaft), 
»Jacobus Zeb.«, dvs. den ældre, med pilgrimsstav og muslingeskal, Peter med 
korslagte nøgler, på sydvæggen: »Simon Zel.« med sav (fig. 32a), Paulus med 
stok(!) (fig. 32b) og »Iacobus Alf.« (fig. 32c) med økse (Matthias’ attribut!). Disse 
seks endnu sammenhængende malerier har flankeret et syvende af Kristus med 
scepter og rigsæble, nu i rummet under orglet. Også disse malerier, der synes 
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N. Termansen 1924

ringere end på nr. 1, bærer præg af liere »restaureringer« (jfr. ovenfor 1821). 
1868 forlangtes de syv nederste (dvs. vestligste) malerier på pulpituret opma
let31. På Simons bog læses »H. Carlsen rest. 1889«. Farverne er noget mørkere 
end i de ældre billeder.

Orgel 1943, leveret af Th. Frobenius og Co., 16 stemmer, to manualer og pe
dal. På pulpituret i kirkens vestende. Kirken fik sit første †orgel 1822, indkøbt 
for frivillige bidrag fra menigheden og kirkeejeren13; det omtales 1836 af bi
skop I. P. Mynster som et stort, smukt orgel49. 1855 leverede orgelbygger Gre
gersen et nyt (façade 3½  alen). Orgelbyggeren ønskede »brystgelænderet ved 
orgelet« opsat, inden han kom med orgelet50.

Pengeblok, nyere, med krydsende jernbånd og pengetragt; rødmalet, med 
sorte bånd.

Pengebøsse til Sudan-missionen, nikkende neger (ude af brug). I sakristiet.
Pengetavle (fig. 34a—b), med malet årstal 1596. Skuffen, der har affasede 

forhjørner, er 7,5 cm høj, 25,5 bred og 25 lang. Rygskjoldets forside er formet 
som en muslingeskal-niche med figur. Håndtaget er afbrækket. Figuren har rød 
kjortel med blå kappe; skuffen, der er grå indvendig, har røde, grå og forgyldte 
profiler. Dens versalindskrift (med typer som pulpiturmalerierne p. 709) med
deler, at »Det er saligere at give end at tage. Ap. grngr. 20—25«. På skjoldets 
brunrøde bagside ses årstallet og to symmetriske, guldtegnede skjolde med 
seksoddet stjerne (»marekors«) og bomærke samt initialerne H O og I O, med 
forgyldt fraktur. Restaureret 192442. I sakristiet.

Fig. 34a-b. Tikøb. Pengetavle nr. 1, 1596, set bagfra og forfra (p. 710).
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L. L. 1955 Sophus Bengtsson 1938

Fig. 35. Tikøb. Prædikestol 1583. Lovefigur, på Fig. 36. Tikøb. †Pengetavle, skænket 1758
opgangspanelet (p. 705). (p. 711).

†Pengetavle (fig. 36), skænket 1758, brændt 1939 sammen med præstegården. 
Den firkantede skuffe, hvis ydersider var finerede, havde i bunden indlagte 
prydværksrammer af ben eller lysgult træ, hjørner af mørkt træ. Rygskjoldet, 
der kronedes af to liggende, forgyldte småfigurer, tiggere med krykkestave, 
indrammedes af søjler med baser og kapitæler af ben, mens skafterne var af 
sort træ. Mellem søjlerne en sølvplade, ca. 10x8 cm, med drevet og ciseleret 
rokokoværk om en versificeret giverindskrift med graveret kursiv, underskre
vet: »Snechesteen Dend 1 Ianvari 1758 II I H S — A S I D«51.

Salmenummertavler. 1—7) O. 1800 og senere, ens, med udsavet, udsvejfet 
topstykke med åbning til ophængning. Nymalede, sorte, med hvid vase og 
ranker i topstykket på de fem, på de andre to hvide versaler: »Altergang og 
Daaben« og »Begravelse«. Under orgelet. 1812 maledes fem tavler i kirken 
på ny46.

8—12) Nyere, med tværriflet, forgyldt ramme og blågråt felt.
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Maleri. Brystbillede af sognepræst i Tikøb 1815—41, konsistorialråd Jens 
Chr. Fangel, skænket 1926 af proprietær N. Jessen, Skovbøllegård, Lolland31. 
Olie på lærred, 82x75 cm, i ramme med forgyldte gipsornamenter. Usigneret. 
I sakristiet. — I sakristiet hænger desuden fotografier (affotograferinger) af 
henfarne præster.

Mindetavle, 1942, for kirkens restaurering; af træ, med Christian X.s kronede 
navnetræk i gennembrudt cirkelfelt foroven og mæanderbort forneden. For
gyldte versaler: »Anno 1942 i kong Christian X.s 30te regeringsår blev kirkens 
indre restaureret. Nyt murstensgulv i koret, hævet til oprindelig højde. Præ
dikestolen flyttet, Stolestader fornyet. Pulpitur nedtaget. Malerierne fra dette 
anbragt på orgelpulpituret. Orgelfornyelse. Nye lysekroner. To romanske vin
duer genåbnet, det ene i våbenhuset. Ny hovedindgangsdør og nye døre til 
kirken. Våbenhuset hvælvet, den romanske portals øverste del derved frem
draget. Nyt murstensgulv. To ligsten indsat i muren.« Mindevers. På triumf
muren ved prædikestolen.

Lysekroner. 1—3) 1942, af træ. 1920 indlagdes elektrisk lys i kirken; dette år 
omtales en nu forsvundet malmlysekrone (jfr. fig. 21)31.

†Lysearm (fig. 37) af træ, med årstallet 1738 og initialerne O S R52.
Kirkeskibe. 1) (Fig. 38) 1700’rne, »Snekkersteen«, fregat, ca. 1 m lang, 2x17 

kanoner og engel som gallionsfigur. Navnet med gyldne versaler på sort. Ifølge 
indberetning til Hoffman, før 1773, gjort af en af Snekkerstens fiskere. 1920 
repareredes det i Snekkersten. Ved denne lejlighed fandt man årstallet 1856 
(forrige istandsættelse). Efter reparationen førtes skibet i højtidelig procession 
tilbage til kirken53. Mellem midterste og østligste fag.

2) 1836, »Emma«, orlogsskib, 65 cm langt, med 2x8 kanoner, hvid hest som 
gallionsfigur. På agterspejlet et gennembrudt skilt af messingblik med skøn- 

Fig 37. Tikøb. †Lysearm 1738, af træ. Efter tegning af Magnus-Petersen 1884 (p. 712).
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skriftsbogstaver: »IH RSE FG Emma 1836«. Skal være skænket af fiskere i 
Hornbæk54. Mellem midterste og vestligste fag.

Sejerværk66, tidligst nævnt 166 2 24. 1697, da kongen beklagede, at urets unøj- 
agtighed var til ulempe for jægerne, ombyggede Anders Olufsen det til et perpen- 
dikulærværk efter model af S. Petri i København10. O. 1772 »omgjort og for
nyet17«, senere atter hovedrepareret, bl.a. 184425. Ramme af grønmalet fladjern 
med volutter på de fire hjørnestandere. På en stander: F i to sidestillede ovaler 
(Frederiksværk jernværk?). 1699 »behøvedes« et urhus10; det nuværende er fra 
1700’rne (før 1763) af skruphøvlede brædder med samtidig lås. Rødkridtsindskrift: 
»Ano MDCCLXXXVIII« og »D. 1. octo. A. 1763 Blevverket Repereret af en Ny 
uhre Mager«. Urskive mod vest med malet årstal 1921. 1724 leverede Christopher 
Qvist, København, en skive på 21/2 kvadratalen; hertil kom kobberviser(e) med 
hånd og halvmåne. Maler Peter Cornelissen, København, malede skiven med de 
kongelige navne og årstal i ægte forgyldning16.

Klokker. 1) 1618, med versaler i to bånd om halsen: »Loffver herren medt 
bassvner harper och trommer ia loffve det herren alt som haffver aande anno 
1618 støbt mich Hans Kemmer y Helshenør«. Som skille i indskriften cirkel- 
medaillon med skægget mandshoved i profil. Bøjlerne har skægmasker. Ny op
hængning og knebel 99. cm i tvm.55.

2) 1726, med versaler i bånd om halsen: »Gloria in excelsis deo me fecit 
Friderich Holtzmann Hafniæ 1726« (»ære være Gud i det højeste. Mig gjorde 

L. L. 1955

Fig. 38. Tikøb. Kirkeskib. Fregatten »Snekker- 
steen« (p. 712).

L. L. 1955

Fig. 39. Tikøb. Epitaf af stuk, sat 1721 af Ras
mus Garboe over to hustruer (p. 714).
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F. H. i København 1726«). Bladornamenter på begge sider af skriftbåndet; på 
legemet Frederik IV.s kronede spejlmonogram. Tvm. 124 cm. Begnskabet for 
172616 meddeler, at den største klokke omstøbtes af Holtzmann med en vægt 
6 skippund, 9 lispund og 12 pund, den gamle vejede 5 skippund, 18 lispund og 
1 pund55. Allerede 1709 havde man i sinde at omstøbe den største klokke, og 
der oprettedes kontrakt med rotgetermester Jacob Jerminsen (Jeremissen) og 
Jeremias Hansen56; men det er uvisst, om omstøbningen blev til noget. Op
hængning som nr. 1.

†Klokker. 1577 solgte S. Olai kirke i Helsingør en klokke til Tikøb (jfr. p. 230). 
Måske var det denne, Kronborg gethus modtog ved klokkeskatten 160265; i så 
fald har den vejet 3 skippund.

Klokkestol til to klokker, formentlig senmiddelalderlig, af eg, men stærkt af- 
stivet med fyr, vel 1726.

GRAVMINDER

Epitaf (fig. 39), sat 1721 af præst ved Tikjøb og Hornbæk kirker, provst over 
Kronborg amt, Rasmus Garboe, over hans to hustruer Elisa Maria [Bircherod] 
og Charlotta Sophia Lindemand. Indskrift med fordybede versaler; relief af 
stuk, 225x185 cm, formet som et udbredt klæde, der folder sig over Døden, 
som i en benrads skikkelse kommer til syne over det ovale skriftfelt; forneden 
angiver en flagermus og to grædende engle med fakler dødens uhygge og sorg, 
mens sidernes småengle, vindrueklaser og kornaks peger på opstandelsen, en 
tanke, der sikkert har været uddybet på de nu tomme skriftbånd. Hvidkalket 
med lysblå bund og sort, flere gange opmalet indskrift. Sakristiets sydvæg.

Gravsten. 1) Unggotisk, fra 1300’rne, trapezformet, lysgrå kalksten, 159 x 
87—74 cm, med rester af den oprindelige majuskel-randskrift. Sekundær ind
skrift med fordybede versaler, udslidt, men ifølge ældre optegnelser over »vel- 
act [ma]nd Hans P. . . Lebeck . . . 1604(?)«. Østligt i skibets gang.

2) O. 1605. Valdin von Spangenberg, kgl. Maj. vagtmester, † 18. jan. 1605, 
og hustru Susanna Seuel, med hvem han var gift i 43 år57. Bødspættet, blålig 
kalksten, 163x97 cm. Inden for ramme med hjørnecirkler, hvori Jesumono- 
gram (IHS), optages stenens øverste halvdel af den tyske indskrift med for
dybede versaler, slidt ligesom ornamentet herunder, symmetriske flagrebånd 
over bomærke og initialer. Forneden kranie. Østligst i skibets gang.

3) 1608. Over faderen Johan Munthe fra Lübeck, som døde af pest 5. sept. 
1601 i sin alders 41., sit embedes 15., sit ægteskabs 14. år, og hans hustru, den 
ømmeste moder Catharina Arnoldsdatter [de Fine], som døde to timer efter 
ægtefællen, og den toårige broder Johan M., begravet samme dag som for
ældrene, satte de overlevende børn dette minde 1608. Grå kalksten, 201xll7 
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cm. Tværskrift på latin med fordybede versaler inden for rammelinjer med 
hjørneblade. Tidligere i koret, nu i østre våbenhusvæg (jfr. mindetavle p. 712).

4) 1619. »Erlig oc gvdfryctig pige Karne Hellis daatter«. Bekostet af Niels 
Hansen og hustru Boel Hellisdatter 1619. Bomærke flankeret af N H. Herunder 
tilføjet gravskrift over »Niels Hansen Karre bondis (d. e. boende) i Bvrop«, 
† 14. jan. 1634; stenen bekostet af Boel Hellisdatter 1634. Nederst endnu en 
tilføjelse: »1672 B N S, 1689 B L D, 1702 K H 1) F«. Blågrå kalksten, 200x154 
cm. Tværskrift med fordybede versaler. I skibets gang, vestligste fag.

5) O. 1669. Over sognepræst Peder Christensen. »Her sl[a]p jeg ned til roe / 
alt under denne steen / 1 Tikiøb vaar mit boe / her Peder Christensen / Luntoft 
i Sæland vaar / mit føde by oc sted / de efter fiir snees aar / mig lagd i grafven 
ned / i Tikiøb vaar jeg præst / halftredsinstieve aar / jeg der thoe hvstrvr fest / 
sex børn den førstis vaar / Petrus Christierni Luntoft den 4. maij 1669. 
Denne steen hafver den sl. mands efterladte hustru Kirsten Pedersdatter 
Bircherod58 sin sl. hosbund til ihukommelse ladet bekoste«59. Brunrod kalksten, 
178x97 cm. Tværskrift med fordybede versaler, på stenens nedre halvdel 
brudt af symmetrisk skjold med præstens initialer og årstallet 1669. I sakristi
gulvet.

6) O. 1736. »Dette begrauelsested telhører« sal. Jens Hellesen, født »paa« 
Snekkersten, »krestennet« (døbt) i Tikiøb kirke □ 1683, † 14. dec. 1736 i hans 
alders 53 år, og hustru Inger Hansdatter, født i Kongens Bod 1679, døbt i 
Tikiøb, † □ 17□ i hendes alders □ år, og deres datter sal. Reinel Jensdatter, 
født 29. nov. 1714, † 27. juni 1734. Grågrøn kalksten, 139x82 cm. Tværskrift 
med fordybede versaler. I våbenhusets vestvæg (jfr. mindetavle p. 712).

7) O. 1740(?). . . .gensen og Sidse Pedersdatter, død i Tikiøb . . . 1740 . . . 
alders 82 . . . .  Nederst sammenskrevet H T S K. Rødlig kalksten, 143x91 cm. 
Tværskrift med fordybede versaler. Som tærskel mellem våbenhus og skib.

8) O. 1749(?). Sophia Catharina Truchsess, † 29. juli 1[7]4[9] »Hofüngæ«, 
datter af Johan Ludvig Truchsess og Catharina Felicitas Truchsess, født i 
Tikiøb 9. febr. 1729, samt barnebarnsbarnet (»pronepos«) Jacob Garboe, † 4. 
okt. 1738, 7 år gammel59. Gråblå kalksten, 215x132,5 cm. Tværskrift på latin 
med fordybede versaler, navnene med store skønskriftsbogstaver, alt inden for 
fordybet rammelinie. I korgulvet midt for alterskranken.

†Grcivsten. O. 1674. Bent Pedersen Laugholm (d. e. Laholm), født i Halland, 
»men gammel 3 snees aar / i Tikiøb blev jeg død / jeg Herrens meenighed / 
tient syv og tyve aar / . . .Min Hustrue huldest Viv / min formand effterlod / 
... Benedictus Petri Laugholm die 15. oktobr. 1674«60. I koret61. Den versi
ficerede indskrift skyldes formodentlig samme forfatter som sten nr. 5.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1847. Christian Magnus Olrik, provst og sogne
præst til Tikiøb, Hornbek, og Hellebek, født 19. aug. 1797, † 28. nov. 1847.
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Fordybede versaler på marmorplade indsat i sandstenssokkel over plint; af
brudt kors af marmor. Nær kirkegårdens nordvesthjørne.

2) O. 1857. Sophus Magnus Bjørnsen, skovrider, født 3. dec. 1790, † 14. aug. 
1857, og hustru Iohanne Bredine Bjørnsen født Wright, født 17. juli 1789, 
† 29. dec. 1870. Fordybede versaler omgivet af egeløv. Sandsten med marmor
kors. Nord for kirken, nær lågen til præstegården.

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1822. »A A S død d. 5. juli 1812 / HAKAT 
død d. 1. janu. 1822 Espergerde«. Rejst sten af granit med buesvejet overside, 
115 cm høj, 25 bred og 14 tyk. Fordybet kursiv i to kolonner. Bevaret 1955.

Blandt de nu forsvundne kirkegårdsmonumenter, der o. 1860 optegnedes af 
Fr. Algreen Ussing57 kan følgende anføres (jernmonumenterne opført på deres 
kronologiske plads):

2) Efter 1828. Æmilius Marius Georgius v. Löbner, amtmand og komman
dant over Færøerne, major af armeen, ridder af dannebrog. Sandstensstøtte62.

3) O. 1829. Peter Brodersen, inspektør, født 9. febr. 1739, † 9. jan. 1829. 
Sandstensstøtte.

4) O. 1829. Heinr. Georg Fr. Fischer, født 6. marts 1789, † 23. febr. 1829. Jern
kors ved siden af hustruens, nr. 15.

5) O. 1832. John Good, »Kjøbmand i Helsingør«, født i Hull i England, død 
7. febr. 1832, 76 år, og hustru Mary, født Linton, død på Gurre 12. marts 1811, 
65 år. Monumentets art ikke betegnet.

6) O. 1836. David Coulthard, [skibsfører], født »at Graitney, Dumfries, 
Scotland« 31. maj 1756, død i Fredensborg 10. dec. 1836. »Sandsten i Jorden« 
med indskrift på engelsk63.

7) O. 1840. Iean Andreas Claessen, født 1. jan. 1789, † 28. jan. 1840. Kors.
8) O. 1840. »Anton Ferdinand Pullich 1840«. Marmorplade i granit.
9) O. 1841. M. U. E. Jørgensen, født Larsen, født 4. sept. 1814, † 23. jan.

1841. »Hun besad sjælden ægte Quindeværd«. Marmor i sandsten.
10) O. 1842. Fru B. A. Liebmann, født Sprunek, født 19. juni 1759, † 12. aug.

1842. »Fred elskte Moder!«. Marmorplade.
11) O. 1845. Iulie Schaldemose, født Bech, født 8. sept. 1802, † 6. dec. 1845. 

Jernkors.
12) O. 1849. Hans Arp, gårdejer, født i byen Stein i Provsti i Holsteen 24. 

dec. 1781, død på gården Hiortspring 18. juni 1849. Jernmonument.
13) O. 1850. Peder Larsen, skolelærer i Snekkersteen, født 13. marts 1791, 

† 19. april 1850. Marmorplade.
14) O. 1850. Ole v. Rustad, oberstløjtnant i dansk tjeneste, født i Norge 

1781, død på Kathrinelund 9. juli 1850, og hustru Frederikke Wilhelmine, født 
Sprunek, tidligere enke efter borgerkaptajn Wulff, født 1767, † 30 juni 1831. 
»Den Sidstafdødes Slægtninge satte dem dette Minde.« Marmorrulle i sandsten. 
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lδ)  O. 1857. Meta Elisab. Fischer, født Petersen, født 21. april 1789, † 7. aug. 
1857. Jernkors ved siden af ægtefællens, nr. 4.

16) O. 1857. Hans Emanuel Wulff, kommandør i Søetaten, født 4. marts 
1776, † 1. maj 1857. Sandsten64.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. R 99. 1591 -92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene. III Sjælland. — Fæstningsrgsk. V. R. I. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, 
gethus og hammermølle 1600—19, læg: rgsk. for Kronborg gethus 1600—07. — Kron
borg amts kirkergsk. 1661—72. Tikøb kirke. — Rtk. Rev. kirkergsk. Sjællands stifts kirke- 
rgsk. 1713—59. Tikøb.

LA. Kirkeinspektionsarkivet. Rgskbog 1754—84 og 1784—1846. Tikøb. — Tikøb sogne- 
kaldsarkiv. R 3. 1789, 1792—1836. Liber daticus. — B 4. 1824—47. Liber daticus. — R. 
1708, 1821—56, 1876. Embedsbreve. — B. 1850—85. Kopibog.

Ved embedet. Protokol for Tikøb og Hellebæk kirker ca. 1863—1924 og 1926 ff. — Se 
i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i alm. p. 30.

Nationalmuseet: Indberetning af M. R. Schmidt 1844. — Indberetning af Vilh. Boye 
1884 (indskrifter). — Indberetning af Magnus-Petersen 1884 (bygning og inventar). — 
Kirkegårdseirkulære af 17. april 1890. — Beskrivelse af V. Koch 1892 med supl. af M. 
Clemmensen. — Indberetning af Ivar Hertzsprung 1898 (font). — Indberetning af M. 
Mackeprang 1905 (kalkmalerier). — Indberetning af Mogens Clemmensen 1915 (bygning 
og inventar). — Indberetning af C. A. Jensen 1938 (pengetavle). — Indberetning af Olaf 
Olsen 1958 (afgravninger i skib og tårnrum). — Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke 
og Peter Michelsen 1955, Elna Møller 1964 og 1967, samt Erik Moltke 1967.

Tegninger i NM: Gnideaftryk 1860 af indskrift på mandfolkestol fra 1597. — Tegning 
af font af L. Winstrup 1872. — Opmålinger af V. Koch 1872. — Tegning af font og træ- 
lampette med årstallet 1738, samt bygningsdetaljer af Magnus-Petersen 1884. — Op
målinger og detaljer af C. M. Smidt 1892 og 1934—36.

Notebøger i NM: Mogens Clemmensen III, 19—25. — Henry Petersen XXV, 39.
C. G. Schultz LXVIII, 1. LXXV, 46. — C. M. Smidt LXXIII, 1—17, 76.

1 Repertorium 25. juli 1356. 2 CodEsrom. p. 140f., 287. 3 1567 havde sognet 88 
tiendeydere (Sjællands Stifts Landebog 1567 ved Svend Gissel, Kbh. 1956). 4 8. aug.
1577 havde borgmesteren i Helsingør Frantz Lauritzen kgl. brev på hans majestæts og 
kronens part af korntienden (jfr. RA. DaKanc. R 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens
gejstlige gods, indsendt af lensmændene. III Sjælland). Af et kaldsbrev for sognepræsten 
ved S. Olai kirke i Helsingør fra 24. april 1590 fremgår, at Frantz Skriver, alias oven
nævnte borgmester, årlig skulle svare 20 dalers afgift »af Tikøb sognetiende« til embedet 
ved S. Olai, et forhold, der gentages i et kaldsbrev fra 16. juni 1617 (jfr. LA. Helsingør.
S. Olai sognekaldsarkiv.  R 7.  1590—1793. Kaldsbreve og kollatser).  — 10. juli  1583
befalede kongen Joh. Tauber på Kronborg, at han efter afdøde Henrik Mogensen, der 
havde haft  Tikøb kirketiende i  fæste,  skulle oppebære t ienden af Tikøb sogn ti l  slottet
( t i l  indkøb af  bl .a .  s t råfoder)  j f r .  KancRrevb.  5  Kronens Skøder  V,  446,  j f r .  LA.
Sjællands bispearkiv. Hist. efterretn. til Hofmans Fundationer 1758—59. 6 Harald 
Jørgensen i Riografisk Leksikon 1941. 7 Møntsamlingens fundprot. nr. 315 og 2577.
8  Danske Sagn III .  9  Ibid I ,  nr .  902,  p .  260.  1 0  LA.  Sjællands bispearkiv.  Indkomne
sager .  Lynge—Kronborg hrd.  1629—1737.  1 1  LA.  Sjællands s t i f tsøvrighedsarkiv.
Kommune kopibøger  1820—1900.  1 2  RA.  Kul tusminis te r ie t .  1 .  dep .  Journa lsager
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1848—1916. 13 LA. Tikøb sognekaldsarkiv. B 3. 1789, 1792—1836. Liber daticus. 
14 LA. Asminderød-Grønholt-Fredensborg sognekaldsarkiv. Kopibog 1834—37. D 5. 
Asminderød sogns skolers rendtebog 1728—91. 15 Ved synet dette år nævnes, at 
hullet i nordmuren skal lukkes, når stuehuset nedrives, jfr. note 25. 16 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Kirkergsk. 1721—25. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. for Kobenhavn, 
Frederiksborg og Kronborg distrikter. — 1725—59. Sjællandske rytterdistrikters kirke
rgsk. 17 NM. Hans de Hofman: Siellands Kirckers og Sogners . . . .  Beskrivelse........................................
1755—73. 18 Tikøb og Esrumkloster, i ÅrbOldkHist. 1938, p. 21—47; artiklen giver en 
omhyggelig fremstilling af kirken og dens bygningshistorie. 19 Norddøren med dens 
farveveksel har en god parallel i Uvelse (Lynge-Frederiksborg hrd.), og et rudeskifte som 
syddørens findes på en dør i Herlufsholm kirke (DK. Sorø p. 1119), der i sin helhed menes 
at have stået færdig før 1200. Sidstnævnte sted er ornamentet sikkert anvendt mere 
korrekt end i Tikøb; stenene er indmuret så dybt, at rudernes forside ligger bindig med 
façaden og helt omsluttet af mørtel, så ruderne fremtræder som ornamenter på et hvidt 
bånd. 20 I Uggeløse (Lynge-Frederiksborg hrd.) er korbue med skrankemur ikke op
rindelig, men bygget samtidig med korudvidelsen. Uden pudsafbankning i Tikøb kan 
man ikke være fuldstændig sikker på, om korbuen hører sammen med skibet eller den 
er ombygget ved korets genopførelse; om selve østgavlens samtidighed med skibet 
hersker der ingen tvivl. 21 Ved O. V. Kochs undersøgelse af fundamentet for kor
buens skrankemur fremgik det tydeligt, at der til siderne har været smalle åbninger; 
under murens midterste del var fundamentet fjernet af en begravelse. Den rekonstruk
tion, der udfortes på basis af udgravningen (sml. Danske Teglstenskirker tavle 9), har 
en stor, rundbuet åbning mellem de smalle, hvilket ud fra de i note 22 nævnte paralleller 
næppe kan have været tilfældet. 22 DK. Bornholm, Øster Marie p. 465, S. Peder p. 
558 og muligvis Ro p. 369, sml. i øvrigt Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middel
alder, artiklerne korbue og korskranke. 23 C. M. Smidt (jfr. note 18) går ind for, at tre
gruppen på grund af sit halvstens stik skulle være senere indføjet, men der synes ikke 
nu at være træk i murværket, som motiverer denne antagelse. 24 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
1661—72. Kronborg amts kirkergsk. 25 LA. Tikøb sognekaldsarkiv. B 4. 1824—47. 
Liber daticus. Kirke- og præstegårdssyn. 26 I denne forbindelse kan der være grund 
til at erindre om den stærke anvendelse af glasursten i to tilbygninger fra o. 1450—75 
ved Roskilde domkirke: Oluf Mortensens våbenhus og Christiern I.s kapel, DK. Kbh. 
Amt III, 1462 og 1471. 27 RA. DaKanc. D 102a. 1742—46. Efterretn. om købstæ
derne og amterne ... 28 Nævnes kan 1648, 1671 og mange yngre. I indberetningen til 
Danske Kancelli (jfr. note 27) er anført en hel del, hvoraf eet er tydet som 15 07 omkring 
et bomærke (heraf sluttedes, at sakristiet i hvert fald måtte være ældre end 1517), 
men de sidste to cifre hører næppe sammen med de to første. 29 Undersøgt og tegnet af 
Birgit Als Hansen. 30 Af konservator ved Frederiksborg Emil Petersen. 31 Proto
kol over Tikøb og Hellebæk kirker ca. 1863—1924. Ved embedet. 32 Bag på altertavlen 
findes flere malede og blyantskrevne navne og indskrifter. Ældst er, med sort maling, 
»Thomas Dodson 1734«. På en indsat fylding redegøres for deltagerne i restaureringen 
1942, lige fra arkitekterne (Carl Brummer og Wulf Hansen, København), over alle hånd
værkere og firmaer ned til lærlingene; men indskriften er aldrig blevet fuldendt. 33 LA. 
Esbonderup kirkes rgskbog 1705—80. 34 LA. Arkivsager afgivne fra Frederiksborg 
amtstues arkiv 1898. No. 561. Rgskbog 1701—80. 35 Jfr. Lauritz Pedersen: Et Museum 
i Helsingør, i ÅrbFrborg. 1908, p. 138, Peter Riismøller: Fra svendekro og lavshus. 
36 Løbenr. 13/1903. Katalog F 202. 37 Ved konservator Steffensen. 38 Jfr. Poul Nør- 
lund: Gyldne altre p. 188—91. 39 J. Roosval anså (uden forudgående undersøgelse af 
stenarten) fonten for et engelsk importstykke; Mackeprang tilslutter sig tanken om, at 
Alexander er en engelsk mester, jfr. Døbefonte p. 362f., med litt.-henvisninger. 40 1927 
skænkede fru Irma von Geijer en kopi af fonten til Strövelstorp kirke i Skåne. 41 1863 
fandt synet, at en dåbskande burde anskaffes, jfr. note 31. 42 Ved Niels Termansen. 
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43 Ifølge syn 1859 trængte himmelen til opmaling. 44 Omega-tegnet er gengivet som et 
spejlvendt R. 45 Gnideaftryk i NM. 46 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Rgsk. 1784— 
1814. 47 Dette pulpitur kaldtes i 1740’rne for »quindfolkepulpituret (jfr. note 27), men 
1759 for mandfolkenes (jfr. LA. Sjællands bispearkiv. Hist. efterretn. til Hofmans Fun- 
dationer). Meddeleren 1743 ironiserer over den naive maler, der i feltet med Daniel har 
malet menneskesønnen med »en temmelig slire ved siden«. — Sandsynligvis er denne 
kårde et bevis på en første, fejlagtig opmaling. 48 I Magnus-Petersens beretn. 1884 
nævnes, at det »klodsede« pulpitur indeholder legemsstore brystbilleder af apostlene, 
evangelister, kirkefædre og reformatorer: Hieronimus og Antonius, U. v. Hutten og 
Luther. 49 Visitatsboger udg. af Bjørn Kornerup 1937. 50 LA. Tikøb sognekalds- 
arkiv. B 1850—85 kopibog. 51 Istandsat 1938 af konservator P. Kr. Andersen. Be
retn. samme år af Chr. Axel Jensen. 52 Tegning i NM. 53 Jfr. dagbladet »Nord
sjælland« 19—21. juni 1920 og Henningsen: Kirkeskibe p. 68 og 154; dateret til 1800—50. 
Samme: ÅrbFrborg, 1952, p. 102f. 54 Henningsen p. 152 og ÅrbFrborg 1952 p. 102. 
55 Gribso i ÅrbFrborg. 1934, p. 103. 56 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. 
Helsingør. 1700—19. 57 NyKglSaml 2246,4°, Frederik Algreen Ussing: Gravskrifter 
etc. 58 Gift med efterfølgeren Bent Pedersen Laugholm (sml. † gravsten p. 715 og 
dåbsfad i Hornbæk kirke p. 739). 59 HofmFund. VII, 1761, p. 57f. 60 Denne dato: 
den 15. dag i oktober, må hentyde til gravskriftens affattelse, thi Bent Laugholm døde 
juni 1670. 61 Kgl. Bibl. Additamenta 153, fol. L. L. Thurah: Samlinger etc. 62 Jfr. 
J. Bloch: Stiftamtmænd, 1895, p. 52f. 63 Jfr. LA. Tikøb sognekaldsarkiv. B. 1708, 
1821—56, 1876. Embedsbreve. 64 Den eneste indberettede sten i cirkulæret til bisperne. 
65 RA. Fæstningsrgsk. V B 1. Bgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle 
1600—19, læg: rgsk. for Kronborg gethus 1600—07 66 Korrektur note. Jfr. LA. Sjæl
lands bispearkiv. Indkomne sager. Lynge-Kronborg hrd. 1629—1737. Under Asminderød 
1697 læses, at Anders Ulderich tidligere har forfærdiget Tikøb sejerværk.

Fig. 40. Tikøb 1787.
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G U R R E  K I R K E
S. J A K O B S  K I R K E .  T I K Ø R  S O G N .

På en skovklædt brink, Spidsbjerg bakke, i Nyrup Hegn opførtes 1917—18 
en kirke, der sammen med Egebæksvang (p. 724) dækkede den østlige 
del af det store sogn. Kirken, der som det meste af inventaret er tegnet af 
arkitekt Carl Brummer1, består af et langhus med støttepiller og retkantede 
vinduer og et tårn, hvorigennem der er indgang til skibet. Bummet dækkes af 
en flad trætondehvælving og er i øst udformet med en halvrund alterniche, bag 
hvilken præsteværelset er indrettet. Kirken er hvidkalket både ude og inde; 
under det nordvestre hjørne blev der som grundsten nedlagt fire munkesten 
fra kapeltomten ved Gurre2 (se nedenfor).

Inventar. Foruden døbefonten og den murede og dekorerede prædikestol skal 
nævnes 10 oliemalerier med scener fra lidelseshistorien, hvoraf eet er indsat i 
en gammel, forgyldt ramme og benyttet som altertavle. Klokken stammer fra 
klokkespillet på Frederiksborg slot; den er støbt af »Severin van Aerschodt 
Louvain Belgique«; på dens ene side et vers af Chr. Bichardt, på dens anden 
»1886 Gave til Frederiksborg«3.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Arkitekten XXXI, 1929, p. 97—99 (med plan og snit). I Kunstakademiets samling af 

arkitekturtegninger findes flere tegninger fra kirkens opførelse og senere samt en del 
fotografier. 2 Jfr. Nationalmuseet 2. afdelings arkiv, journal 476/17. 3 Gribsø: 
Kirkeklokker. ÅrbFrborg. 1934, p. 77.



Tage Ei. Christiansen 1948
Fig. 1. Gurre. †S. Jakobs kapel. Tomten, set fra sydvest.

† S .  J A K O B S  K A P E L
G U R R E .  T I K Ø B  S O G N

E t pavebrev fra 13611 bekræfter Valdemar Atterdags stiftelse af nogle kapeller, som 
    han havde bygget og funderet i sine borge, bl.a. Søborg og Gurre, enten lige uden 

for borgen eller i nærheden [»in castris suis . . . Syoburg, Gorwe. . . uel ante seu prope 
castra ipsa edifflcari et fundari fecerit«]. I et tre år yngre brev2 tilsagde paven aflad til 
dem, der på bestemte dage besøgte S. Jakobs kapel ved Gurre [»S. Jacobi de Gorre«], og 
skænkede det relikvier. Brevet fra 1361 er det tidligste skriftlige vidnesbyrd om borgen 
Gurre, som spillede en betydelig rolle under Valdemar Atterdag og i den nærmest følgende 
tid for derpå i 1400-tallet at træde tilbage for Krogen.

Det i pavebrevene nævnte kapel er blevet identificeret med en kirketomt ca. 
300 m øst for slotsruinen og lige syd for den lille Gurre by. Tomten, som er ud
gravet 1839 og oprenset 1948, ligger på det sted, hvor en opmåling af byen 
1788 (fig. 3) angiver et afgrænset areal med påskriften »Kirke Gaarden«. Der 
findes ikke i det foreliggende materiale nogen mulighed for at bekræfte eller 
afkræfte identificationen. Som det fremgår af citaterne foran, kan det af kon
gen stiftede kapel meget vel have ligget et stykke fra borgen.

Udtrykket »edifflcari et fundari« er så rummeligt i sin betydning, at det ikke 
nødvendigvis behøver at hentyde til en af kongen fra grunden nyopført og 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt



Fig. 1. Egebæksvang. Krucifiks (p. 725).

E G E B Æ K S V A N G  K I R K E
L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Som nævnt i forbindelse med Gurre kirke (p. 720) blev Egebæksvang bygget 
østligt i Tikøb sogn, hvorfra den udskiltes som selvstændigt sogn 1. januar 
1928. Kirken er opført ved Strandvejen mellem Espergærde og Snekkersten 
1896—97 af arkitekt Ludvig Knudsen. Den er rejst i nyromansk stil, af røde 
mursten og med skifertag. Tårnet, hvori der er våbenhus, er mod sædvane 
placeret i øst og koret i vest; det sidste har muret hvælv, mens skibets nærmest 
gotiserende loft dannes af brædder, der ligger på spærene.

Siden kirkens opførelse er en hel del af inventaret udskiftet eller flyttet. De 
største ændringer skete i årene efter interiørets nymaling 19221 (ved Dagmar 
Olrik); således blev alterprydelsen, et stort, malet krucifiks af brændt ler, ud
ført 1897 af billedhugger A. Hassel, 1924 udskiftet med den nuværende alter
tavle2, »den gode hyrde«, som er en kopi efter Joachim Skovgaards maleri i 
Gørlev valgmenighedskirke. Krucifikset blev senere ophængt på triumfvæggen

E. M.1967
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ved døbefonten. Et krucifiks (fig. 1), formentlig fra 1700’rne, højde 80 cm, 
på jævngammelt kors er ophængt på våbenhusets nordvæg. Prædikestolen, fra 
1925, er udført af Niels og H. G. Skovgaard, og den sidste har tegnet skibets 
to lysekroner, udført 1931 hos bronzestøber Rasmussen, med figurer af E. 
Utzon-Frank; en ældre messingkrone i koret blev skænket ved kirkens opfø
relse3. 1928 skænkedes4 to messinglysearme, der flankerer altertavlen, store, 
S-formede, med midtdelt kugleled på stangen og cirkulær, opdrevet vægplade 
med seks glatte cirkelfelter; på kuglerne er indgraveret: 1724, på vægpladerne 
nederlandske versalindskrifter med navne og dødsår for »Peter Matÿs Deelen 
obÿt 1716 / en Willemÿn syn hvÿsvrov obiit 1722« (»P. M. D. døde 1716 / og 
Wilhelmine hans husfrue døde 1722«). To kirkeskibe skænkedes henholdsvis 
1925 og 1952, en stor, tomastet skonnert af kystdistriktets fiskerbefolkning, og 
en mindre brig, udført og givet af fisker Würtz, Skotterup. Orgel 1966 ved 
Poul Gerhardt Andersen.

To store, løse figurer, Kristus og Moses (eller en apostelfigur), der sandsyn
ligvis har hørt til et epitaf fra o. 1650—17003, er nu opsat på dåbsværelsets 
vestvæg og våbenhusets sydvæg.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 I kirkebladet 1957 nr. 7 findes oplysninger om interiørets første udmaling og den 

første prædikestol. 2 En planke bag altertavlen har en skåret indskrift vedrørende 
maleriet og dets ramme: »Rud-Petersen, kopi efter Joacim Skovgaard. Ramme efter 
tegning af Th. Bindesbøll og Joacim Skovgaard, udført 1924 af K. H. Gemzøe og [Rudolf 
S.] Rud-Petersen, skåret af Ole Skovgaard. Jørgen Petersen og hustru skænkede billedet«. 
3 I Egebæksvang kirkeblad 1954, nr. 7—8 og 1957, nr. 7 er forskellige oplysninger om 
kirkens historie, som hviler på notater nedskrevet af lærer Petersen ved kirkens indvielse. 
Heri oplyses, at der ved et møde i Snekkersten skole 1887 blev dannet en komité til ind
samling af bidrag til opførelse af en kirke i Egebæksvang skov. Foruden penge indkom 
der gaver »i mængde fra folk vidt omkring«; blandt disse var de hellige kar og følgende 
genstande, »der nok stammer fra en gammel nedbrændt kirke i Ditmarsken«: en lyse
krone i koret og to figurer af Kristus og Moses i våbenhuset. Kilden oplyser intet om 
krucifiksets proveniens. 4 Af fru forpagter Riifesthal, Søbækgård.



Fig. 1. Hornbæk. Ydre, set fra sydvest.

H O R N B Æ K  K I R K E
L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

 14. juli 1588 fik lensmanden på Kronborg ordre til at udlægge 50 dl. til et kapel i Horn- 
               bæk, hvis opførelse var påbegyndt efter Frederik II.s befaling1. Det er rimeligvis 
denne bygning, Hornbækfiskerne refererede til i et brev 16712 som værende ødelagt af 
storm og uvejr for nogle år siden. Samme kilde oplyser, at efter kirkens fald hyrede 
»Voris formend og Vi som nu lefuer efter dinnem« en stor stue på fiskerlejet, hvortil 
kirkeinventaret flyttedes, så der kunne holdes prædiken. Nu havde de imidlertid af deres 
fattige midler og ved andre høje og laves hjælp bygget en ny kirke færdig3 på den forriges 
plads, hvorpå Tikøbpræsten [den 1670 ansatte Wichman Hasebarth] mod overenskom
sten havde afslået at prædike i Hornbæk; sagen blev året efter afgjort af kongen til 
Hornbæks fordel4. 1735 var kirken så brøstfældig, at man 3. juni vedtog opførelse af en 
nybygning, som indviedes 27. oktober 1737δ. Da Hornbæk kirke hørte til rytterdistriktet, 
var den kongelig domænekirke, indtil den overgik til selveje 23. sept. 1914. Til 1887 var 
Hornbæk-Hellebæk en del af Tikøb sogn; men dette år udskiltes de som et fælles pastorat. 
1961 skiltes de to kirker i to selvstændige sogne.

Sagn. Forskellige af de velkendte vandresagn om placeringen af den første kirke er 
også knyttet til Hornbæk; fiskerne her vandt i kappestrid med bønderne i Borsholm6.

L. L. 1955
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Kirkegården, der formentlig er samtidig med kirken fra 1588, er trods to ud
videlser, 17105 og 18577, kun lille. 1891 blev en ny kirkegård syd for landevejen 
taget i brug8 og 1913—14 bevilgedes der penge til en udvidelse på et stykke 
af Hornbæk plantage9. 1704, da man første gang hører om indhegningen, blev 
den repareret med »noget vrag«, der var vurderet til fem rdl. Mellem 1710—20 
meldtes der idelig om besvær med flyvesandet, som måtte fjernes fra de ofte 
omblæste gærder, og om reparationer på disse med nye egestaver og eneris. 
Sidst blev tre store ege hugget til staver og nedgravet. 1739 afløstes det gamle 
gærde — formentlig i fortsættelse af kirkens nybygning — med enkelt sten
gærde, ialt 113 favne i ca. halvanden meters højde af de sten, som havet havde 
tilført sognets beboere, og året efter styrkedes gærdet med en fod af kampe
sten5. 1873 omsattes stendiget med delvis kløvede sten10. 1777 er der omtalt 
reparationer på den store port11, som 1803 var i god stand, mens den vestre 
låge trængte til eftersyn12, og 1819 blev porten og de to låger tjæret13. Nu 
lindes der i vest en køreport med tremmelåger mellem teglstenspiller og i øst 
en tilsvarende mellem huse.

Et nyt halsjern med kæde og hængelås anskaffedes 17305.
Et ligkapel (arkitekt Søren Lemche) rejstes 1935 til erstatning for ligrummet 

i sakristiets nordre del (p. 731). Et †ligbåreskur ved kirkens østgavl opsattes 
17645 af snedker Jens Christensen, Farum, og fornyedes 178314 af tømrer Peder 
Svensen. Planer fra 1873 om et nyt materialhus i apsisform er næppe kommet 
til udførelse inden sakristiet rejstes 1883.

†Kirker. 1) 1588—o. 1650. De kilder, der tjener til belysning af kapellet fra 
1588 er nævnt p. 726, hvor den midlertidige kirke i fiskerens stue også er om
talt. Hvornår den første kirke, som formentlig var af bindingsværk, blev ubru
gelig, fremgår ikke klart, men ud fra Hornbækfiskernes brev 1671 må man slutte 
at det kan være sket allerede o. 1650. Ligesom en del af inventaret blev over
flyttet herfra til den kirke, fiskerne havde færdig 1671, således benyttedes vel 
også det brugbare bygningsmateriale; ud fra oplysningerne om denne kirke kan 
man endda muligvis drage den slutning, at et stykke af 1588-bygningen er 
indgået i restaureret stand (jfr. nedenfor).

2) 1671—1737. Af regnskaberne fra 1710—375 fremgår, at kirken var af 
udmuret bindingsværk, tækket med vingetegl ligesom et lille våbenhus, mens 
tagrytteren var bræddeklædt og forsynet med spåntækt spir og vindfløj (p. 
731). Selv om man ikke kan slutte noget sikkert om bygningens længde på 
grundlag af fagstørrelsen, er det dog troligt, at den omtrent har svaret til den 
nuværende kirkes; derimod har bredden tilsyneladende været meget mindre, 
thi blandt de materialer, som senere solgtes ved auktion, var der flere bjælker 
af kun 10 alens længde. Der nævnes også 28 vinduer (ruder) i deres karme, men 
intet om antallet af vinduesåbninger. — 1729 omtales vestenden som den sidst
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opførte del; enten må der være tale om en vestforlængelse af 1671-bygningen, 
eller også må »denne sidst byggede del« stamme fra 1671 og i så fald som an
tydet være føjet til kapellet fra 1588. Er den sidste antagelse rigtig, kan »de 
midterste 8 fag« måske have været identiske med kapellet eller en del af det; 
de var 1734 så brøstfældige, at de ikke længere kunne støttes med de »driv
støtter og stivere«, som gennem mange år havde stået i syd og flere gange var 
fornyet. Våbenhuset, der 1710 fik en gulvhævning og nyt murstensgulv, om
tales 1716 i forbindelse med andragende om et nyt (på to fag) som brøstfældigt 
og så lille, at en del af følget måtte stå ude i regn og sne, når en kone holdt sin 
kirkegang (nemlig efter en barnefødsel). Ifølge en notits i kirkebogen skal tår
net, dvs. tagrytteren, først være opsat 1700 (jfr. note 2 p. 26 og kirkeklokke fra 
1699); 17125 var der to klokker i tårnet, men det vides ikke, hvor den ældre 
klokke har været anbragt før 1700. — Også fra denne kirke, der blev nedrevet 
april 1737, overflyttedes brugbart inventar og andre materialer til efterfølge
ren, mens de materialer, som ikke fandt anvendelse i bygningen eller benytte
des som betaling til håndværkere, solgtes på auktion.

Den nuværende kirke er et afvalmet langhus fra 1737 med samtidig tagrytter 
og et sakristi fra 1883 mod østgavlen. Materialet er »store mursten, af den så
kaldte slotsform« og nogle »mindre, noget større end Flensborg format«, der 
tillige med gesims- eller karnissten leveredes af Jean Jeans teglværk ved Hel
singør. Til gesimsen blev endvidere fra København leveret 120 stykker kridt
sten, hver af længde som otte store mursten, og til tagværket gullandske bjæl
ker og pommerske spær5.

Efter at man 3. juni 1735 havde vedtaget i året 1737 at rejse en ny, grund
muret kirke i Hornbæk til afløsning af den faldefærdige bindingsværksbygning 
(p. 727) og fået økonomien bragt nogenlunde i orden, kunne kirkeinspektør 
P. Helt udarbejde overslag, bestille tømmer hos seigneur Bortmand 6. februar 
1737 og en uge senere blev der sluttet kontrakt med tømrermester Peder 
Sørensen Ulf (der også udførte snedkerarbejdet) og »mursvend« Christopher 
Hansen, begge af København. Den sidste kontrakt omfattede også »Kulen til 
Fundamentet og Stilladser at grave, saa ogsaa de paa Stedet befindende Lig
kister at opgrave og anden Steds at nedgrave«. Lidt senere fulgte kontrakt 
med smeden Christian Nielsen Haassing i Frederiksborg (fløjstang og otte jern
vinduer), blytækkerenken Anna Elisabeth Asmund og glarmesterenken Anne 
Maria Jens Smits i Hillerød5.

Tømrermesteren og hans svende ankom i vogn fra København 2. april og 
påbegyndte nedbrydningen af den gamle kirke. I maj var der grundstensned- 
læggelse15 og 16. august kom tømrerne på ny til Hornbæk, hvor de tog fat på 
tilhugning og afbinding af tømmeret til tagværket, som af skipper Aage Jør
gensen var fragtet fra København. Taget blev tækket med vingetegl fra Jean 
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Fig. 2. Hornbæk. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1963.

Jean, spiret klædt med kobber og en vindfløj opsat. Indvendig arbejdedes der 
på inventaret, hvis maling ligesom loftets dog af økonomiske grunde blev ud
sat, og i oktober indviedes kirken5.

Bygningen, der kun på uvæsentlige punkter er ændret siden opførelsen, har 
sokkel trukket i tjære, profileret gesims, hjørnelisener og midt på hver langside 
en bred mellemlisén, hvis tilsvarende fremspring i rummets indre viser, at der 
er tale om en forstærkning af muren på grund af tagrytteren. Muråbningerne 
er fordelt med to (senere fornyede) vinduer i hver af langmurenes blændinger 
og en dør i vestgavlens midtblænding. Tagrytteren, der tidligere var brædde- 
klædt forneden, har lanterne med (blændede) rundbuede åbninger og et otte
sidet, kobberklædt spir med fløj (p. 731).

Heller ikke i det indre er der sket store ændringer. Gennem sammenspillet 
mellem den allerede omtalte murforstærkning på langvæggenes midte, lisén- 
agtige led nærmest gavlene og remmen på murkronen genspejles langmurenes 
façadeblændinger på en måde i det indre, hvor vinduernes indfatning udgår 
fra gulvet. Nogenlunde svarende til disse vinduesnicher er der i hver gavl tre 
spareblændinger, af hvilke den midterste brydes af henholdsvis indgangsdøren 
i vest og en senere dør i øst (sml. sakristi p. 731). Rummet dækkes af brædde
loft med synlige bjælker (i øst og vest stikbjælker på grund af valmtaget). 
Vestenden optages af et stort, tredelt pulpitur, som ikke var med i tømrer
mesterens kontrakt, men dog udførtes inden indvielsen. Under dettes vestlige 
del udskiltes ved bræddevægge våbenhus, kalkhus og trapper til pulpitur og 
loft, en ordning, der bortset fra kalkhuset er nogenlunde uændret.

Farver. Det er ikke helt klart, hvorledes façaden oprindelig var behandlet, 
men en udgift til hvidtning af de seks udvendige »hovedpiller« (dvs. lisenerne) 
og gesimsen 1745 og på ny 1764 lader formode at resten, hvilket vil sige de 
store façadeblændinger, har stået i blank mur eller vandskuret, indtil de på et 
ukendt tidspunkt også er blevet overhvidtet. Til tagrytter og kirkegårdsport 
anvendtes 1741 tjære og brunrødt, mens kirkens yderdør blev rød med hvide 
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lister. I det indre tog maler Hans Nielsen, Ganløse, ligeledes fat 17415; pulpi
turet, skillevæggene og andet inventar beherskedes af blå og hvid marmore
ring samt rødt. Blåt og rødt blev også anvendt til loftsbjælkerne 1744, hvor
imod selve brædderne maledes gule.

I hele sin arkitektoniske udformning, i materialevalg og ældste farvehold- 
ning er Hornbæk nøje knyttet til Gilleleje (Holbo hrd.), der nyopførtes i grund
mur (1737) 1741, og en række omtrent samtidige korsarme ved nordsjællandske 
kirker, alle beliggende i rytterdistriktet. Begnskaberne for disse byggefore
tagender afslører da også en forbløffende overenstemmelse fra kirke til kirke 
både med hensyn til materialeindkøb, håndværkere og kontrakters affattelse16. 
Stort set er byggearbejdet overalt udført af det samme hold håndværkere, alle 
folk, som vides at have arbejdet for kongen, og overslagene er udarbejdet af 
den kirkeinspektør, som havde tilsyn med rytterdistriktets kirker17. Hidtil er 
det ikke lykkedes at påvise, hvem der har haft ansvaret for de enkelte byg
værkers arkitektur18, hvis fællestræk næppe alene kan forklares ud fra, at de 
har haft samme administrative leder og de samme håndværkere.

Ændringer og tilføjelser. Ved en istandsættelse 1873 under kgl. bygnings
inspektør F. Meldahls ledelse blev midtgangens og korets gamle belægning af 

L. L. 1955
Fig. 3. Hornbæk. Indre, set mod øst.
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Fig. 4. Hornbæk. Indre, set mod vest.

røde mursten erstattet af grå og gule leriliser (1886 tillige under stolene), og 
loftet malet med egetræsfarve10. 19049 fulgte en nymaling i »tonfarve« med en 
»bladform« på bjælkerne, mørke grå og brune farver, som ved interiørets istand
sættelse 1914 dækkedes med blåt. Nu gråmalet.

Sakristiet med lig- og materialrum er opført 188319 efter tegninger af Meldahl, 
ved korets østgavl og i en til kirken svarende arkitektur. Præsteværelset lå 
som nu i syd, skilt fra ligrummet i nord ved en gang og tilgængeligt herfra, 
mens ligrummet, havde sin egen dør i nord. Gang og ligrum er siden 1935 (sml. 
ligkapel p. 727) slået sammen til venteværelse.

Kirken står nu hvidkalket ude og inde. Taget er stadig dækket med blå 
vingesten, mens tagrytterens træbeklædning er afløst af kobber. I de rundbuede 
vinduer er der blysprosser.

Vindfløje. Den nuværende fløj er samtidig med bygningen og bærer Christian 
VI.s navnetræk samt A.D. 1737. Stangen er udført af smed Haassing, fløj og 
metalknop af kobbersmed Hans Wideman og forgyldningen af »Olle Kurrepind« 
(Oluf Bertelsen Kurpin). »Rosen« under fløjen blev vendt forkert, men det ret
tedes 17475. Ved auktionen efter kirkens fuldendelse blev der solgt en gammel 
†fløjstang med kugle5.

L. L. 1955
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INVENTAR

Oversigt. Kirkens inventar strækker sig i alder fra den romanske periode og op til 
nyeste tid (kandelabre 1965), men de to romanske stykker, *processionskrucifιkset af 
bronze og den jyske granitdøbefont er senere anskaffelser eller gaver. — Fra 1588-kirken 
er bevaret de »gotiske« alterstager, sikkert en nyanskaffelse ved kirkens indretning, og halv
delen af stolestadernes gavle er fra samme tid. — Fra 1671-kirken hidrører Henrik 
Rapposts alterbillede, malet 1670, den lille alterkrucifiksgruppe af messing, den 1688 
skænkede lysekrone, en *lysearm af smedejern og den ene klokke, fra 1699, samt en del 
nyanskaffelser i løbet af 1700’rnes første trediedel: korbuekrucifikset, pengeblokken og 
et *kollektbækken af tin. — Fra 1737-kirken kan nævnes prædikestolen, halvdelen af 
stolestaderne, pulpituret og dørfløjen i vest, alle fra nybygningsåret, samt alterskran
ken 1741, to pengetavler 1745, sejerværket 1754, fontehimmelen 1780 og kirkeski
bet »Frederik 6.«. I løbet af de to følgende århundreder anskaffedes eller fornyedes 
meget. Fra 1800’rne stammer bl. a. tre kirkeskibe og altertavlen (1838). Orgelfaçaden 
er fra 1909.

Alterbord 1737, muret og o. 1820 beklædt med brede, glatte fyrrebrædder19, 
106 cm højt, 220 bredt og 80 dybt.

Alterklæde, nyt, gult damaskes med cirkelkors af guldgalon. 1737 var det af 
karmoisinrødt kamelhårsplys med sølvgalon, broderet med kongeligt navne
træk og årstal5.

Altertavle (jfr. fig. 3) fra 1838—39, ret nøje svarende til Gilleleje (Holbo 
hrd.), i nygotisk stil. Ifølge en ved restaureringen 1962—63 fundet seddel i 
fodstykket (atter nedlagt) var rammen »Forfærdiget af Snedkermestere C. M. 
Güthler, H. Stiernholm Sebtember 1838 ved Snedkermester Weincke«. Maleriet, 
Jesus og den samaritanske kvinde, er udført af Eckersberg og signeret »E. 
1838«; det måler 162 x 140 cm20. På den glatte frise er limet en frakturindskrift 
(med træbogstaver): »Gud er en Aand, og de ham tilbede, bør der at tilbede i 
Aand og Sandhed«. Rammen opforgyldtes 187310, og hele tavlen istandsattes 
1907 og atter 1962—6321; ved denne lejlighed spændtes Eckersbergs maleri, 
der sad på en fast ramme, op på en blændramme.

(†)Alter tavler. 1—2) Alterprydelsen i 1588-kirken er ukendt, men alter
billedet fra den anden kirke (1671) hænger i den nuværende kirke på nord
væggen, på nyt lærred og i ny ramme (fig. 5)22. Det må være dette billede, 
inventariet 1712 omtaler som »1 Kontrafej staaende paa Alteret«5. Det er et 
maleri, 132x146 cm, olie på lærred sammensat af to stykker, hvoraf det øvre 
og største optages af Kristi bøn i Gethsemane, delvis efter et stik af Hendrick 
Goltzius23, mens det nederste har en fremstilling af nadveren i ovalfelt flankeret 
af en giver- og kunstnerindskrift, der ved restaureringen 1928 viste sig at være 
malet oven på en ældre. Den nuværende indskrift lyder: »Denne Tauuel geifues 
till hor(n)bechs Kierke gud till Ere oc Kirken till Seras (dvs. sirat) oc andre till 
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et gott Egsempell. Saa Ellst gud Verden at haand gaff Sin Enest Sønd I døden 
fore os alle. / Hendrich Kunteerfeger Raa Post — olle nielsen lahollmb Anno 
1670«. I sin oprindelige form lyder indskriften: »Denne Tauel haer wi geiwet 
her Teil kerkens eihukommelse / hendrick Rappost — olie Nielsen Anno 1670«. 
Ifølge konservators opfattelse er den yngre, fyldigere indskrift ikke meget 
senere end den oprindelige. Der er stor forskel på de kraftige, distinkte farver 
i Gethsemane-billedet og i det påsyede stykke med nadveren, der er holdt i 
lidt slørede og udflydende gule, røde, brunlige og blå farver. I Gethsemane- 
billedet er Kristus iført kraftig blå kjortel og rød kappe, den sovende Peter 
(med sværdet) har blå, de to andre apostle lysbrun og rød kappe.

3) Ved opførelsen af kirken 1737 anskaffedes en ny altertavle »proportioneret« 
efter kirken og udført af den københavnske snedkermester Chr. Holfelt, der 
modtog 50 rdl. for både billedhugger- og snedkerarbejde5, mens maleriet i tav
len, Kristi opstandelse, udførtes af Frederik Lovise Francescani for 12 rdl.24 
Hvorledes denne tavle, der var af eg beklædt bagpå med fyrrebrædder, har set 
ud, vides ikke25, men den har antagelig været ret enkel uden meget billed

Fig. 5. Hornbæk. Altertavle, fra 1671-kirken, malet af Henrik Rappost 1670 (p. 732).
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skærerarbejde, formentlig svarende til 
den, hvis rester endnu er bevaret på 
loftet over Tibirke kirkes våbenhus (Holbo 
hrd.) og samme snedkers bevarede tavler 
i Kirkerup og Tingjelling kirker (DK. Sorø 
p. 839, 870). Tavlen blev 100 år, idet den 
afløstes af den nuværende.

Altersølv. Kalk, skænket 1744, omgjort 
1829, 21,5 cm høj, med cirkulær fod, der 
har smalle og brede tværbånd, cylinder
skaft, diminutiv knop af form som en 
rundstav med slyngbånd og firblade; 
tværriflet udkragning på skaftleddet un
der det store, udbugende bæger med op
drevne akantusblade; på den glatte del 
graveret Christian VI.s kronede mono
gram over »givet 1744«, på modstående 
side samme monogram over »omgiort 
1829«. Indvendig forgyldt. Under foden 
lire stempler: mestermærke RB for Ras
mus (Jørgensen) Brock, København (Bøje 
801), Københavns bymærke 1829, guar- 
deinmærke og månedsmærke (vægten); 
sammesteds indprikket: »vog 37 Lod«. 
Samtidig, glat, forgyldt disk med samme 
by- og guardeinmærker, månedsmærke 
(jomfruen), samt mestermærke HH i rekt
angel for Hans Holm, København (Bøje 
838), der ganske visst døde 1810, men 
hvis enke fortsatte professionen26. Ifølge 
regnskaberne5 blev kalk og disk (på 49 lod

L.L.1955

Fig. 6. Hornbæk. Alterkrucifiksgruppe af mes
sing (p. 735).

½ kvintin, Københavns nye prøvesølv) 1744 udført af Christian (skal være 
Christopher) Jonsen, København (Bøje p. 69) og begge med »det kgl. Navn 
med Krone« pågraveret. Oblatæske 1879 (Fr. Chr. Vilh. Christensen, Bøje 1140), 
trind, med graveret fraktur under bunden: »Hornbæks Kirke 1879«. †Oblatæske 
af malet træ omtales 17005. Sølvske 186627.

Sygekalk 1825, med cirkulær fod drevet op med bred rundstav, glatte, trinde 
skaftled, tæt godronneret knop og udsvejende bæger, med tilpasset vinflaske 
og oblatskruegemme; tilhørende disk. På kalkens standkant og under bunden 
af vinflasken fire stempler: St. i oval, rimeligvis for Københavnerguldsmeden 
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Pierre Jean Stoundre (Bøje 3183), 
Københavns bymærke 1825, guar- 
deinmærke for Chr. P. Næbo og 
månedmærke (krebsen). Standkan
tens mestermærke er overstemplet 
af et andet, antagelig svarende til 
det under diskens bund: NE, for 
Niels Ebbesen, København (Bøje 
3215); de tre andre stempler på 
disken svarer til kalkens.

Alterkrucifiksgruppe (fig. 6), mes- 
singstøbt, fra sidste halvdel af 
1600’rne, sikkert den der omtales i 
inventariet 17125 (hvor det nedenfor 
nævnte *processionskrucifιks ikke er 
opført). Den er 34,5 cm høj og hvi
ler på en, ligeledes støbt, bladsmyk
ket fodplade. Maria Magdalene knæ
ler ved korsets fod flankeret af Maria 
og Johannes. På den påsatte kar
touche over Kristi hoved læses 
INRI. Korset er desuden dekoreret 
med »trambulérstik«.

* Alter- og processionskrucifiks (fig.
8—9), o. 1175—1200, såvel den på- 
naglede figur som korset bronzestøbt 
og forgyldt og i korsarmene indsat 
lire bjergkrystaller. Figuren måler 
15,5 cm, korset, uden den afbrudte 
tap forneden, 36x24,8 cm. Kristus- 
figuren, der står med let adskilte fødder på et »suppedanum« har et udpræget 
konveks ansigt, lukkede øjne og mund. Håret er midtskilt og ellers udformet 
med brede, tværrillede hulinger, kindskægget tottet. Brystkassen er flad, og 
kun på siderne er ribbenene antydet med summariske (graverede?) linjer. 
Det halvlange, opslidsede lændeklæde er ophængt om et bælte, som er synligt 
på siderne mellem overslaget fortil og to sidesnipper.

Korset har, som nævnt, på forsiden en stor, oval, skarprygget bjergkrystal 
i hver af armenes hammerudvidelser. Under dem ligger tøj stumper, hvoraf de 
tre pletvis har bevaret luvens rødlige farve28. Langs kanterne løber en forsæn
ket bort af indcirklede »korsblomster« vekslende med trebladsknipper, sam- 

L.L. 1955

Fig. 7. Hornbæk. Prædikestol, storfelt (p. 740).
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Fig. 8. Hornbæk. *Alter- og processionskrucifiks af forgyldt bronze, forside (p. 735).
S. Bengtsson
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Fig. 9. Hornbæk. * Alter- og processionskrucifiks, bagside (p. 735).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

S. Bengtsson
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menholdt af et midtbånd, noget lignende som på f. eks. det gyldne alter fra 
Broddetorp o. 1175—9029. På øvre korsarm et tegn, der formentlig må opfattes 
som et (senere) bomærke.

Korsets bagside er overordentlig rigt udsmykket, og i modsætning til for
sidens bort synes alt her at være ikke støbt, men graveret. I korsskæringen et 
firpas med Majestasfremstilling og i korsarmsenderne fire mandlige halvfigurer, 
der holder en bog i venstre og gestikulerer med højre hånd, formentlig de fire 
evangelister. Den lette og elegante kæde af spidsovaler kan minde om den til
svarende ornamentik på Sindbjergalteret fra o. 1175—120030. Sidebladene er 
karakteristiske ved den afsluttende buelinje, der giver dem et økseagtigt ud
seende. Ejendommelig for hele udsmykningen er bundbehandlingen: tætsid
dende rækker af trambulérstik til fremhævelse af figurernes, gloriernes og orna
menternes glatte flader.

Det vides ikke, hvorfra eller hvorledes krucifikset er kommet til Hornbæk 
kirke, hvor det ikke har været at finde i regnskabsbøgerne før 178031, eftersom 
det her og i inventarierne omtalte messingkrucifiks må antages at være den 
ovenfor behandlede alterkrucifiksgruppe32. På sin rejse 1884 »opdagede« Mag- 
nus-Petersen det værdifulde krucifiks løst opstillet på alteret. Det blev over
ladt Nationalmuseet året efter (nr. D 2067), og kirken modtog til gengæld de 
nedenfor omtalte †kandelabre.

Alterstager. 1) Sengotisk type, o. 1588, med næsten ens fod- og lyseskål, 
blødt falsede i flere afsæt, cylinderskaft med tre skarpe ringe flankeret af små- 
rundstave. Under foden støbt bomærke, en lodret stav gennemskåret af to 
næsten vandrette bistave. Samme mærke findes på flere stager i Københavns, 
Sorø og Præstø amter (f.eks. Ledøje, Høve og Enderslev). 39 cm høje.

2) Bordstager 189833.
Kandelabre, 1965, af smedejern. De erstattede de to, som Nationalmuseet 

1885 skænkede kirken.
Messehagel 193434. 1713 blev »den ringe og ubrugelige« †hagel af blåt fløjl 

anvendt til beklædning af prædikestolen, 1737 var hagelen af rødt fløjl med 
sølvgaloner og kors5.

Et †ildkar nævnes 17125, men ikke senere.
Alterskranke (jfr. fig. 3) 1741, af smedejern, femsidet med rundjernssøjler, 

der har profilringe og messingtopkugler, dørleddet bestående af rundstav støttet 
af volutbøjle og med volutbøjlelås. I midtfeltet Christian VI.s kronede navne
træk flankeret af palmegrene og herunder årstallet (sml. Tikøb p. 700). I de to 
messingkugler på hver side af midtfeltet indprikket: »aals gaard sirlig Hedt« 
og »Ano 1763«. 1913 renset, malet og våbenet repareret9.

Døbefont (fig. 10), romansk, af granit, af Randerstype (Mackeprang: Døbe
fonte p. 13, 229), kummen 79 cm i tvm., med midthul. 1742 blev dåbsstedet 
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og dets »deckel« malet af Hans Nielsen,
Ganløse5, 1879 blev stenen befriet for 
farver10. Det vides ikke, hvornår denne 
jyske font (jfr. Krogstrup, Horns hrd.) 
er kommet til Hornbæk, og om den 
allerede har stået i den første kirke fra 
1588.

Dåbsfad, sydtysk, o. 1575, med 
hjort-og-hund-frise på randen og i 
bunden et cirkelfelt med Syndefaldet.
På randen et skjold med stemplet 
H S over et par utydelige ornamenter 
eller tegn. Indvendig på fadets lod
rette kant graverede versaler: »Anno 
1672 hafver Kirsten sl. Her Bentz i 
Thikiøb gifvet dette becken til Horn- 
beks kirke«, formodentlig i anledning 
af mandens død samme år. Fadet hvi
ler i en flad træring, måske samtidig 
med fadet, men med staffering fra 
187910, frakturindskrift: »Lad desmaa 
Børn komme til mig« etc.

Dåbskande 1923 (som Tikøbs p. 703), stående på en sortmalet »gueridon« fra 
første halvdel af f800’rne.

†Dåbstøj. 1743 havde kirken et »kristentøj«, som fattige folk betjente sig af, 
syet af den gamle messehagel5.

Fontehimmel (jfr. fig. 3) af fyr, stor, ottekantet, med flade, runde flamme
spir over gesimsen og overst skyformation med englehoveder og solstråler. På 
undersiden Helligåndsdue. Gylden indskrift, frakturagtig, på frisen: »Ao 1780 
Bekostet af de Hornbechs og Aalsgaards Indvaanere som levere Steen til 
Cronborg«. Bag på et af flammespirene malet: »Mallet i Hornbechs Krohuus 
d. 17de Nov. 1780«. Blå- og gronmalet med forgyldte lister og ornamenter, røde 
og hvide stråler, gylden due. Istandsat 196435. — Kuglen på den snoede op- 
hængningsstang fornyet 1926.

†Korgitter. 1741 malede og marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, panelværket 
mellem kor og skib5.

Korbuekrucifiks, første gang omtalt i inventariet 1720—215 og næppe meget 
ældre; det siges da at være opslået på en bjælke i koret. Den plumpe og musku
løse figur hænger på et glat, nyere kors. 1899 flyttedes det ned i skibet9, hvor 
det nu hænger på sydvæggen opsat på en moderne præsterækketavle. 1913 ren

47*
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Fig. 10. Hornbæk. Romansk granitdøbefont fra 
Jylland (p. 738).
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sedes og repareredes det9, nystafferedes 1928, ved hvilken lejlighed korsets 
skriftbånd, af pap, erstattedes af et nyt35.

Prædikestol (fig. 7) formodentlig fra 1737 og samtidig med »den tredie 
kirke«, eftersom den 17415 beskrives som »af uanstrøgen eg med sorte fyldin
ger«, dvs. den midlertidige snedkerstaffering, kirken måtte nøjes med, til den 
fik råd til at bekoste en »rigtig« staffering. Stolen er på fire fag, og endnu ses 
mærker efter et †dørfag. Mellem storfelternes profilrammer med affasede øvre 
hjørner og malerifelternes tilsvarende bølgelisterammer er der pålagt tynde 
plader med buetunger i begge ender, og lignende plader med udsavede ender 
er limet i frisefelterne; de tilsvarende »felter« i postamentfelterne er kun malet. 
På hjørnerne er der snoede søjler og under hvert fag et smalt, udsavet hænge- 
stykke. Retkantet bærestolpe med klodskapitæl36. Opgangspanel med fyldin
ger; rygpanelet, med to fyldinger foroven og to kun malede forneden, gør et 
noget sammenstykket indtryk og kan være rester fra forgængerens panelværk. 
Samtidig, flad, sekssidet himmel kronet af blomsterfrise som fontehimmelens. 
I undersidens sekskantede midtfylding er ophængt en due. I regnskabet for 
1844 hedder det37: Den Helligånd til prædikestolen forsynet med en ny vinge 
og ladet opforgylde.

Den nuværende staffering er fra 19139 (blå, med gråblå frise, forgyldte lister 
og sorte søjler) og har i alt fald bibeholdt evangelistmalerierne, som utvivlsomt 
er Hans Nielsens værk fra 1741 (jfr. ovenfor), udført tilligemed en marmorering 
af opgangspanelet. Også den gulmalede frakturindskrift fra 1760 i postament
felterne er bibeholdt ; dette år blev stolen malet og forgyldt på fiskernes bekost
ning5. Indskriften lyder: »Denne Prædikestol Haver Byens Invaaner Ladet 
Ziere med Mahlning og Forgylning Gud til Ærre og Kircken til Zirde«. Under 
Markus og Lukas står årstallet: »Anno 1760«.

Timeglas, anskaffet 1742 for 2 dl. 48 sk., på fire »fag«5 i træstativ med drejede 
småsøjler mellem udsavet fod- og topplade. Foroven og forneden mellem søj
lerne en lille papbræmme med indstemplede rosetter. Rød, med forgyldte kan
ter. Ved prædikestolen.

Stolestader. Af de 32 + 2 halve gavle er de 18 fra 1588-kirken, efter deres 
form fra o. 1600, de 15 derimod fra indretningen af 1737-udvidelsen. Alle er 
glatte med trekantgavl flankeret og kronet af tre retkantede spir og med en 
profilliste under et frisefelt. Den eneste forskel er, at de ældste gavle har tand
snit i og under trekantgavlen, mens de nyere har profilliste. Ryglæn og sæder 
er fra 187310. 1741 blev der malet nye numre på 34 stole5. 187310 blev de ege- 
malede, og 1913 blev de gamle blågrønne farver fremkaldt og opmalet9.

†Skrifte- og degnestole omtales tidligt i regnskaberne, og det fremgår, at 
skriftestolen har været af den gængse skabstype med to »sprinkelværker« 
(gitre)5. De krævedes fjernet fra koret 186938.
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Fig. 11. Hornbæk. Lysekrone, skænket 1688 (p. 742).

Dørfløj 1737, mod skibet, i vest, to fløje hver med frisefyldinger, hvis spejl 
har konkave hjørner. Bukkehornsbeslag. Dørposterne er glatte pilastre med 
profilkapitæler og høje postamenter (jfr. dørene i Hellebækgårds †kapel p. 751 
fig. 4), støttende en profilgesims.

Las, sikkert fra 1737, på dørfløj til et lille rum i kirkens vestende, af form 
svarende til den på Tikøb kirkes dørfloj nr. 2 (p. 708).

Orgel, bygget 1909 af I. Starup, København og omdisponeret af samme 
firma 1949 (12 stemmer, to manualer, pedal). Façaden fra 1909 (sml. fig. 4). 
1866 fik kirken sit første orgel, et harmonium7.

Pulpitur (jfr. fig. 4) bygget i skibets vestende 1737 af tømrermester Peder 
Sørensen Ulf, København39, i tre »Fordelinger«; det hviler på seks retkantede 
piller med adosserede, glatte pilastre, der har profilkapitæler. Brystværnspane- 
let har fyldinger som den ovenfor nævnte dørfløj. 1872 opsattes to knagerækker 
på mandssiden10. Malingen er fra 1913 på grundlag af fundne spor, marmore
ring og ranke på den bærende bjælke, fra 1741 ved Hans Nielsen, Ganløse5; 
samtidig anstrøg han »Skierværket« mellem mands- og kvindestolene rødt med 
blå lister.

Pengeblok, svarende til bl.a. Mårum (Holbo hrd.) fra 1715 og muligvis den,

L.L. 1955
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der åbnedes 17. maj 171240, retkantet med tre og to lodrette jernbånd på for
side og sider, tre vandrette foroven, jernlåg med tragt og tre hængselbånd med 
øskener (låsene borte). Sortmalet 1913. I skibets vestende.

Regnskaberne omtaler bestandig to blokke, een i kirken og een (nu forsvun
det) ved stranden. 1739 udførte tømrer Anders Hoff og smed Michel Hobroe en 
ny blok, »som nu står i strandkanten«, med jernlåg, tragt og to taskelåse; den 
forsynedes med et »skjul« eller skur, som oftere fornyedes5. 178714 og 1844 an- 
skaffedes en ny blok, formentlig til stranden. Til begge blokke har der hørt 
tavler med indskrifter41.

Pengetavler. 1) Med malet årstal 1745, enkel, med rygbrædtet endende i en 
buetunge og trindt, glat skaft, 20,5 x 11,5 cm, skuffen 4,5, rygbrædtet 14,5 cm. 
Brunmalet med gulbrune kanter, oprindelig bladranke på siderne, på rygskjol
det malet en tigger og på skuffens forkant skriveskrift: »Giver, Saa skal eder 
givis«. Fastgjort på degnestolen.

2) Ligeledes med malet årstal 1745, rygbrædt med affasede overhjørner, fladt 
håndtag med affasede kanter. 21,5x14,5 cm, skuffen 2,5 cm høj, rygbrædtet 
18 cm. Maling som nr. 1 med hvid bladranke på skuffens kanter og stort engle- 
hoved under krone på rygbrædtet. Plads som nr. 1.

3) Antagelig fra 1841, finérarbejde af mørkt og lyst træ, rygbrædtet endende 
i en flad, svejet bue, trindt, glat håndtag. 21 x 12,3 cm, skuffen 7 cm høj, ryg
brædtet 8,5 cm. Under bunden skrevet med blæk: »I. H. 41.« I rummet syd for 
indgangsdøren.

*Kollektbækken 1718, støbt af en ubrugelig gammel kirkeflaske5, af tin, 27,5 
cm i tvm, 5 cm dybt. Fadet har omtrent lodrette sider og vandret udstående 
kant, hvorunder øskenring. På kanten graveret kursiv: »Hornbecks Kercke 
Fad Til at Sætte For Kerckedøren« og på modstående side årstallet 1718 om
kring Helsingørs bystempel med 1712. Kandestøberens initialer forsvundet. 
Siden 1903 i Nationalmuseet (nr. 5297, erhvervet af en opkøber).

Salmenummertavler fra 1913.
Lysekroner. 1) (Fig. 11), skænket 1688, med otte lysearme og ligeså mange 

prydarme. På hængekuglen graverede versaler: »Maren salig Michel Hansens 
1688« (manden døde 1673)42. Vestligt i skibet. 2) Kopi efter nr. 1, skænket af 
Mariane og Carl Hansen. — Elektrisk lys indlagdes 191843.

*Lysearm (fig. 12), o. 1600—25, af smedejern, rødmalet med enkelte bronze
rede partier. Det lille, symmetriske skjold er tomt. Erhvervet 1903 af National
museet (fra antikvitetshandler), nr. D. 5298.

Kirkeskibe. 1) (Fig. 15). Kort før 1800. »Frederik 6.«, orlogsfregat, med to 
kanondæk (i agterstavnen tre). Tremastet. Gallionsfigur stående, forgyldt løve44. 
Over nordre stolerække.

2) (Fig. 13). O. 1810. »Anna Prinsesse Hessenkassel«45, korvet. Gallionsfigur 
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Fig. 12. Hornbæk. *Lysearm af smedejern (p. 742).

kjortelklædt mand holdende kugle. Navnet med malede versaler44. Vestligst i 
skibets gang.

3) (Fig. 14). 1800’rnes begyndelse. »Mandahl«, kutterbrig, navnet med for
dybede versaler. Skal være bygget og skænket af Hornbækfiskere. Næstvest- 
ligst, over skibets gang44.

4) (Fig. 16). 1811, »Ceres«, linieskib. Gallionsfigur forgyldt putto med blom
sterbuket i armen. To matroser flankerer agterkahytten, og små matroser 
kravler rundt i vantet. Øverst på agterspejlet medaljon med »1811«. Navnet 
med versaler. Skal være bygget i Dronningmølle og rigget af en bådsmand på 
Holmen; skænket af Dronningmølles ejer, Stephen Bang. Over søndre stole
række44.

†Kirkeskibe. 1743 nævnes to små skibe5, o. 1772 et stort »som et orlogsskib« 
og et mindre46.

llatteknage (jfr. fig. 4) 1784, gevir med fire ender; fordybede versaler: »Bas 
1784 BH« (Bent AndersSøn BorsHolm). På vestpanelet47.

†Ligbårer, se ligbåreskur p. 727. — Fire bærebører til skibene, formentlig fra 
1937. — På loftet.

Sejerværk, bekostet 1754 af fiskerne, med viserskiver udenpå og tillige en 
lille †slagklokke nede i kirken5, hovedrepareret 1908 af Bertram Larsen, Kø
benhavn. Smedejernsrammen, der er kronet af bladbøjler, er stemplet på den 
ene kortsides nedre ramme og på den ene langsides øvre med et værksteds- 
mærke (vinkel med kors, herunder linje over tre buer, alt indskrevet i cirkel). 
I nyere urhus.

Klokker. 1) 1699, kun 60 cm i tvm., med versaler om halsen: »Hafnie anno 
1699. Gloria in excelsis deo« (»i Kbh. år 1699. Ære være Gud i det højeste«) 

Fot. i NM.
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L.L. 1955
Fig. 13. Hornbæk. Kirkeskib nr. 2. Korvetten »Anna Prinsesse Hessenkassel« (p. 742).

mellem bladborter. På klokkelegemet fordybet skønskrift: »Peter Bensen 
Halmsted« (kirkeværge). Ny knebel, ny ophængning48.

2) Støbt 1935 af jysk jernstøberi i Brønderslev. Over klokken er kobberskilt 
med graveret: »Hornbæk Kirkeklokke. Støbt 1682, omstøbt i Frederiksværk 
1837. Fornyet 1935 paa Menighedens Beskostning. Aldrig forstummer Tonen 
fra Himlen.« Ny ophængning49.

Klokkestol af fyr, til to klokker, delvis fornyet.
Kun to meget fragmentariske og udslidte gravsten bevaret50. På kirkegården 

flere krigergrave (russiske) og mindesmærke 191851 for faldne i verdenskrigen.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Kirkeinspektionsarkivet. Hornbæk kirkes rgsk. 1710—80 og 1784—1846 (heri også 
Tikøb 1784—1814). — Kgl. bygningsinspektører afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og 
præstegårde nr. 113—14. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelig
hed p. 30.

Nationalmuseet. Museumsindberetninger af V. Boye 1884 (klokker, lysekrone, ligsten), 
Magnus-Petersen 1884 (inventar), Chr. A. Jensen 1914 (inventar), P. Kr. Andersen 1928 
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Fig. 14. Hornbæk. Kirkeskib nr. 3. Kutterbriggen »Mandahl« (p. 743).
L. L.. 1955

(altertavlemaleri 1670), 1963 (altertavle) og 1964 (fontehimmel). — Undersøgelse og 
beskrivelse ved Vibeke Michelsen 1955, Elna Møller 1963, 1967 og Erik Moltke 1967.

Tegninger: Font af A. P. Madsen 1877, lysearm af jern af Magnus-Petersen 1884.
Hans Ellekilde: Hornbæk Kirke, 1937 (forkortet: Ellekilde). — Artikler i Nordsjæl

lands Avis 12. og 16. maj 1928.

1 KaneBrevb. 2 Ellekilde p. 13 f. 3 Jfr. LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune 
sager. Helsingør 1700—19, brev fra kirkeværge og fisker Peder Halmstedt 9. juni 1702. 
Han havde da været kirkeværge i 29 år. 4 RA. Sjæll.Tegn. 1672, 17. jan. (nr. 57). 
5 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Hornbæk kirkes rgsk. 1710—80. 6 Folkemindesamlin
gens kartotek, jfr. Ellekilde p. 12. 7 LA. Tikøb sognekaldsarkiv. B. 1850—85 kopibog. 
8 Jfr. Ellekilde p. 76 og 77. 9 LA. Kgl. bygningsinspektører afl. 1951. Kirkeministeriet, 
kirker og præstegårde, nr. 113—114. 10 LA. Kgl. bygningsinspektører. Meldahl. 1873— 
94. Domænekirkerne XXII—XXIV b. 11 RA. Rtk. 2422.529. Sjællandske kontor. 
1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. i Kbh., Frborg og Kronborg distrikter. 12 LA. 
Tikøb sognekaldsarkiv. 1789, 1792—1836. Liber daticus. 13 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amts- 
rgsk. Kronborg amtstue. 1797—1803, 1804 II — 1805 II, 1816—27, 1828 I, 1829—30, 
1831 II, 1832—44. 14 RA. Rev. rgsk. Kirkergsk. 103—107. (1778) 1780—97. Kronborg 
distrikts kirkergsk. 15 RA. DaKanc. D. 102 a. 1743—46. Efterretn. om købstæderne og 
amterne. 16 Af kirker med korsarme kan bl. a. nævnes Esbønderup, Asminderød, 
Uvelse, Ude Sundby (nu Frederikssund p. 652). I de to første gennemførtes byggeriet 
1735—36 (ligesom Gillelejes østende ombyggedes sidstnævnte år). Til byggeriet i Horn- 
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bæk brugtes stilladser fra Gilleleje, Asminderød og Esbønderup kirker, som er blevet til
overs fra deres nye bygninger (jfr. note 5), sml. også Ellekilde p. 45. 17 Ifølge instruk
sen for kirkeinspektører af 28. marts 1721 skulle hver inspektør tage sig af kirkerne i tre

L..L. 1955
Fig. 15. Hornbæk. Kirkeskib nr. 1. Orlogsfregatten »Frederik 6.« (p. 742).
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Fig. 16. Hornbæk. Kirkeskib nr. 4. Linjeskibet »Ceres« 1811 (p. 743).

rytterdistrikter. 18 Korsarmene fra 1798—99 i Slagslunde og Stenløse (Ølstykke hrd.) 
er opfort efter tegning af hofbygmester Magens (jfr. RA. Rtk. bygningskontor. Kgl. 
resolution 29. marts 1797). På den tid, de her omhandlede byggeforetagender var under

L. L. 1955
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arbejde, beklædte L. Thurah stillingen som hofbygmester for landdistrikterne, men det 
står hen i det uvisse, om han har haft ansvaret. 19 Jfr. note 5 og RA. Rtk. 245.416. 
Beregninger og overslag over bygningsarbejder 1821—27. 20 1837 modtog Eekersberg 
forskud (RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1782—1848); jfr. i øvrigt 
Ellekilde p. 62, med litteraturhenvisninger. 21 1907 af firmaet Schrøder, Nielsen og 
Hansen, København (indskrift øverst på rammens bagside: »Malet og forgyldt i Septem
ber 1907 af Maleren Chr. Knudsen af København«). Maleriet restaureredes af Peter Ilsted 
(jfr. RA. Kultusministeriet. 1. dep. journalsager 1848—1916 og note 9), som i skrivelse 
til kirken noterede, at store partier var stærkt revnede, »fremkommet ved Forandringer, 
som Eckersberg har foretaget ved Kompositionen«. Den sidste restaurering skyldes P. Kr. 
Andersen, Hornbæk. 22 P. Kr. Andersen. Hængestykket med dets skrift er fra denne 
restaurering. 23 Jfr. tidligere altertavle i Helsingør S. Marie p. 356 fig. 46, med note 112. 
24 Jfr. note 5 og Chr. Elling, i HistMeddKbh. 3. rk. I, 380. 25 I brandtaksationen 1761 
beskrives den som: træarbejde, snedker- og noget billedhuggerværk, som er malet og lidet 
forgyldt. 26 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1782—1848 opforer 
1829 en udgift på 41 rdl. 14 sk. for en sølvkalk med tilhørende disk til guldsmed Holms 
enke. 27 Ellekilde p. 67. 28 I heraldisk højre arm ses kun et hvidt stof med en meget 
grov vævning. 29 Poul Nørlund: Gyldne Altre p. 205 og fig. 90. 30 Smst. p. 205 og 
fig. 131. 31 Jfr. Ellekilde p. 56 f. 32 I inventarierne 1821 ff. (note 13) nævnes to 
»messingkrucifikser«. 33 Ibid. p. 69. 34 Ibid. p. 71. 35 P. Kr. Andersen. 36 1737 
(note 5) solgtes »den gamle, udarbejdede pille«, der må have hørt til den forrige prædike
stol. 37 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 17 82—184 8 . 38 RA. Kul
tusministeriet. 1. dep. Journalsager 1848—1916. 39 Note 5, jfr. Ellekilde p. 41 f. 
40 Ellekilde p. 31. 41 Jfr. note 5 året 1741, note 13 året 1825 og LA. Kirkeinspektions- 
arkivet. Rgskbog 1784—1846, året 1826. 42 Ellekilde p. 28. 43 Ibid. p. 72. 44 Elle
kilde p. 49 f., 58 f., 72, 124 ff. Henningsen: Kirkeskibe p. 69, 153. Samme, i ÅrbFrborg. 
1954, p. 100. 45 Der kendes ingen prinsesse Anna af Hessen-Kassel, som navngivningen 
passer på. 46 NM. Hans de Hofman: Siellands Kirckers og Sogners  1755—73. 
47 Ellekilde p. 55. 48 Jfr. note 42 og Gribsø i ÅrbFrborg. 1934, p. 84. 49 Ellekilde p. 
28, 67 og Gribsø i ÅrbFrborg. 1934, p. 84. 50 Ellekilde p. 79 og beretning i National
museet. 51 Jfr. Ellekilde p. 58, 82 og 84.

Fig. 17. Hornbæk. 1810.
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Fig. 1. Hellebækgårds †kapel. Indre, set mod resterne af prædikestolsalteret. Fotograflet taget under 
nedbrydningen af inventaret, efter fjernelsen af prædikestol og stolegavle.

H E L L E B Æ K  K I R K E  
O G  H E L L E B Æ K G Å R D S  † K A P E L

L Y N G E - KRONBORG HERRED

Hellebæk kirke er opført 1917—20, på en bakkeskrænt, Stejlebakke, ved stranden i 
Ålsgårde og indviet 16. maj 1920. Den afløste det kapel, som baron H. C. Schimmel- 

mann ifølge kongelig resolution af 5. oktober 1770 fik tilladelse til at indrette ved Kron
borg geværfabrik (Hammermøllen) for de der ansatte danske og tyske, som tidligere 
sognede til Helsingør S. Marie. Kapellet, der anbragtes i den nordre sidefløj til det Schim- 
melmannske palæ, Hellebækgård, indviedes først 5. november 17861. Det betjentes (lige
som Hornbæk) af sognepræsten i Tikøb indtil 1887, da Hellebæk-Hornbæk udskiltes som 
et selvstændigt sogn, med Hellebæk søm anneks; 1961 skiltes de to kirker i to selvstæn
dige sogne.

Den gamle kirkegård, der hørte til Hellebækgårds †kapel, ligger fjernt 
fra den nuværende kirke, gemt i en skovkrog af Teglstrup hegn, syd for Helle
bæk. Den hegnes som i 18792 af hække på jordvolde med kampestensklædt 
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yderside; den har to køreporte og låger med piller af røde mursten, der i de 
sidste år har afløst hvidkalkede piller fra 1879. Kirkegården benyttes stadig, 
men sammen med en ny, der anlagdes 1922 nær Ålsgårde station.

Den nuværende kirke i nybarok er rejst efter tegning af Søren Lemche; byg
ningen, hvis længderetning er nord—syd, er hvidkalket med tag af sortglaserede 
tegl og forsynet med tagrytter. Indgangsdøren er i den østre langside, under 
orgelet og vis-á-vis korpartiet, der fremtræder som en dyb blænding eller niche 
i vestmuren, flankeret af prædikestol og døbefont fra det nedlagte kapel på 
Hellebækgård.

Dette †kapel, var indrettet i den to-etagers sydvest—nordøst orienterede 
bygning, der afslutter den lange, lave sydvestlløj i Hellebækgård, som er op-  

Fig. 2—3. Hellebækgårds †kapel. Plan og længdesnit. 1:150. De to tegninger tilhører Kunstakademiets 
samling af arkitekturtegninger og er udført som led i en fuldstændig Hellebækgård-opmåling 1914—19 
ved arkitekterne Volmer Drosted, Ejnar Dyggve, Kai Fisker, Axel G. Jørgensen, Ingrid Møller, Aage

Rafn, Povl Stemann og Otto Valentiner.
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M.M. januar 1919

Fig. 4. Hellebækgårds †kapel. Indre, set mod indgangsdøren vis-à-vis †prædikestolsalteret.

ført 1747, vistnok med Phillip de Lange som arkitekt. Rummets opbygning og 
indretning fremgår af opmålingerne fra 19153 (fig. 2—3) og fotografierne fra 
1919 (fig. 1 og 4), da kapellets ødelæggelse var påbegyndt. Indgangen var 
midt i den nordøstre gavl, gennem en »entré«, som var sammenbygget med 
trappen til det store, søjlebårne pulpitur, der strakte sig langs det egentlige 
kapelrums tre sider, mens den fjerde optoges af prædikestols-alteret; vest for 
alteret og hegnet af selve alterskranken var dåben opstillet som en art pen
dant til prædikestolsopgangen, der ifølge hele opbygningens karakter burde 
have været en skjult trappe. Den del af kapelrummet, der strakte sig ind i 
sidefløjens lave parti havde (som et i samme fløj indrettet sakristi) en lofts
højde, der vistnok faldt sammen med pulpiturets underside.

Glasmalerier. I den nye kirkes sydvinduer er ophængt to glasmalerier, dels 
et cirkulært, der gengiver opstandelsen og som skal være overflyttet fra det 
gamle kapel, dels et noget yngre kvadratisk, hvis motiv er det tornekransede 
Kristushoved.

I N V E N T A R
Oversigt: Det Schimmelmannske kapel stod som en helstøbt, charmerende repræsentant 

sor Louis Seize-stilens interiortype; rumudstyr og inventar var nøje forbundet ved de 
famme profiler, de samme ornamenter, alt hvidmalet med sparsom forgyldning og endnu
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sparsommere brug af andre farver. Et forsøg på at redde det sjældne interiør strandede4, 
og i løbet af 1920 splittedes inventaret fra det rum, der 18375 omtales som såre skønt 
og forhøjet med »en værdighed, som kun sjældent er at finde i kirkerne«. Den storste del 
af inventaret overflyttedes til Hellebæk kirke, hvis indretning tilpassedes de overflyttede 
møbler. 1965 opmaledes alt, delvis med nye farver (afstemt af E. Trier).

Af kapellets oprindelige (†)prædikestolsalter er overdelen, prædikestolen, op
sat i den nye kirke, mens underdelen, der fungerede som altertavle (jfr. fig. 1) 
står i kirkens sakristi; opgangspanelet er borte. Altertavle-partiet består af 
et kvadratisk midtfelt med maleri og skråt afskårne sidestykker med fyldin
ger. Det samtidige, usignerede maleri forestiller Kristus på korset, stærkt 
mørknet, på baggrund af Jerusalem, der er holdt i dunkle, rødbrune toner.

Altersølv. Kalk (fig. 10) 1786, 21,7 cm høj, med alle Louis Seize-stilens ynd- 
lingsornamenter, blomsterguirlande, båndomvundet laurbærbladkrans, kugle
stav, kannelering etc., bægeret indvendig forgyldt. På undersiden Københavns 
bymærke 1786, guardeinmærke, F i oval, for Frederik Fabricius, mestermærke, 
sammenskrevet AR over 86, for Andreas Røymand (Bøje p. 93) samt måneds
mærke: vægten. Glat, forgyldt disk, 13 cm i tvm., med perlekant, uden stemp
ler. Trind oblatæske, 1786, kun 1,5 cm høj, med perlekant på det glatte låg, 
indvendig forgyldt. Under bunden fire stempler, de tre som kalkens, men me
stermærket sammenskrevet AH over 86, for Andreas Holm (Bøje p. 91). Vin
kande (fig. 9) 1786, 22,5 cm høj, indvendig forgyldt. Stempler som kalkens, 
mestermærke dog TI i oval for Tyge Leth Iversen (Bøje p. 99). — Berettelses- 
sættet moderne.

Alterstager. 1) O. 1650, renæssancebordstager (som Krogstrup, Horns hrd.)6, 
af messing, 26 cm høje, af vanlig type med lav, sekssidet, karnisprofileret fod 
punslet med fligede akantusblade; over et glat, sekskantet led er der en lige
ledes sekskantet krave med englehoveder i vinklerne; slankt, stærkt leddelt 
skaft.

2) (Fig. 7) o. 1780, af tin, 23,6 cm høje. Under bunden stempel: engel i 
portal over årstallet 1780 (for kandestøber Ephraim Benjamin Reisz, eller 
Reuss, København)7.

3) (Fig. 6) 1783, af sølv, 18 cm høje. På undersiden fire stempler, Køben
havns bymærke 1783, guardein- og mestermærke som på oblatæsken, men med 
årstallet 1783, månedmærke: vædderen.

4) (Fig. 8) Slutningen af 1700’rne, i renæssancemanér, af messingblik, 61,5 
cm høje.

Alterskranken er kapellets oprindelige (jfr. fig. 1) suppleret med et nyt fag, 
der danner låge.

Døbefont (fig. 5) fra kapellets indretning, af træ, 87 cm høj over den kva
dratiske plint (ligeledes af træ) med riffelmønster. Hvidmalet og forgyldt.
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Dåbsfad, samtidigt med fonten, glat, med konkav bund, af messing og af
passet fonten. 50 cm i tvm.

Dåbskande 1879, af tin, ganske som den i Selsø (Horns hrd.) fra 1880 og 
stemplet Arendal Høy. 23,5 cm høj, med dobbeltkonisk korpus over lav fod 
og flad tud i kandens bredde; lodret hank med rundt øje foroven og flad gæk. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 48

N. E. 1955

Fig. 5. Hellebæk kirke. Alternichen med den fra kapellet overflyttede alterskranke (p. 752), døbefont
(p. 752) og prædikestol (p. 754).
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N.E. 1955

Fig. 6—8. Hellebæk kirke. Alterstager. 6. 1783, af sølv. 7. 1780, af tin. 8. Af messingblik (p. 752).

Cirkulært, hvælvet låg med (afbrudt) knop. På legemet graveret skriveskrift: 
»Hellebæk Kirke 1879«. Ude af brug.

Fontehimmel (sml. fig. 5), samtidig med fonten, med dekoration og staffe
ring som denne.

Prædikestol (fig. 5), fra kapellets indretning og oprindelig anbragt i forbin
delse med alteret (sml. ovenfor under (†)prædikestolsalter). Stolen er cylindrisk, 
og denne form tør vel betegnes som klassicismens yndlingstype (sml. bl. a. 
Hørsholm, Lynge-Kronborg hrd.). Samtidig himmel. Hvidmalet og forgyldt. 
Fra den skjulte trappe til prædikestolen fører en dør med gammel indfatning 
(se †herskabsstol nedenfor).

Stolestaderne er overflyttet fra kapellet (jfr. fig. 2—3), men ombygget; 
gavlene er øget i bredden til begge sider med planker, der foroven ender i 
drejede småspir, og i topstykket er indsat små, drejede »knapper«. 18632 note
redes, at der var 20 »stykker« stolestader på gulvet i kapellet (foruden bænkene 
på pulpituret); 1868 nævnes dørene for staderne, og 1885 fik man tilladelse til 
at fjerne dem.

†Herskabsstol. For enden af kapelpulpiturets sydlige fløj (sml. p. 755) var 
der indrettet en herskabsstol (jfr. fig. 2), som var tilgængelig fra pulpituret 
gennem en samtidig dør med indfatning svarende til vindfangets (sml. dør
fløje). Fra denne stols façade mod kirkerummet stammer antagelig den indfat
ning, som er benyttet omkring prædikestolsdøren i Hellebæk kirke.
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Degnestol, vistnok fra 1920, retkantet, med frisefyldinger og hjørnespir sva
rende til stolegavlenes.

To bænke, fra kapellets første tid, med udsavede ben og tilsvarende ned- 
hæng. I kirken, inden for indgangen. I kapellet var der 18632 to bænke på 
gulvet og 12 på pulpituret.

†Dørfløje. Til herskabsstolen og i vindfanget foran hoveddøren (fig. 4) 
fandtes døre med frisefyldinger flankeret af kannelerede pilastre på høje, glatte 
postamenter. Gesims med tandsnit, frise med tværrifling og store, drejede 
knapper over pilastrene. Dørstykke og tilstødende panel om vindfang af 
samme art.

†Pulpitur. Langs kapellets tre vægge og svingende i en bue vis-á-vis præ- 
dikestolsalteret løb et pulpitur med frisefyldinger over påsatte postamentfyl- 
dinger, båret af marmorerede træsøjler med toskansk kapitæl (jfr. fig. 1, 2, 4). 
Trappen førte op fra vindfanget foran hoveddøren.

Pengeblok, muligvis fra kapellets ældste tid, af sammenbundne brædder, 
retkantet, med profileret fodliste, bælte- og topgesims, den sidste udkraget og 
omgivet af lågets brede jernbånd; tre andre jernbånd længere nede, hvoraf de 

48*

N. E. 1955

Fig. 9. Hellebæk kirke. Vinkande 1786 Fig. 10. Hellebæk kirke. Alterkalk 1786
(p. 752). (p. 752).
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Fig. 11. Hellebæk kirke. Kirkeskib nr. 1. Fregatten »Ernst« 1812 (p. 756).

to øvre låser for en lille sidelåge. Pengeslidse. Låsene borte. Indvendig jern- 
klædt. I vindfanget.

Maleri. »Kristi fødsel«, 51x38 cm, skænket 18672 af etatsråd Collin og op
hængt på venstre side af prædikestolen (jfr. fig. 1 ), nu i sakristiet.

Stålstik, »Vandringen på søen«, skænket 19002, i sakristiet.
Kirkeskibe. 1) (Fig. 11) »Ernst«, 1812, fregat med 2x8 kanoner; gallions

figur: mand i kort trøje og knæbenklæder. På agterspejlet navn og årstal med 
rød kursiv. Istandsættelse, se nr. 2. Vestligt i skibet.

2) (Fig. 12) »Christian«, 1829, fregat med 2x9 kanoner; gallionsfigur: kvinde
hoved. På agterspejlet halvcirkulært felt med gule stjerner flankerende halv- 
figur: hvidklædt kvinde med hænderne sammenlagt til bøn og herunder navn 
og årstal med gul skriveskrift. — Begge skibe repareredes 1945 og førtes i pro
cession til kirken8. Øst for nr. 1.

Klokker. 1) 1918, støbt af B. Løw og søn, København; i kirkens tagrytter.
2) Kapellet havde en skriftløs, tidligere gårdklokke, ophængt under et lille 

tag på gavlen9.

G R A V M I N D E R

Alle de tidligste kirkegårdsmonumenter er forsvundne. Her skal kun nævnes 
to af de ældste, der begge har tilknytning til Hellebækfabrikken. 1) Bøssemager- 
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Fig. 12. Hellebæk kirke. Kirkeskib nr. 2. Fregatten »Christian« 1829 (p. 756).

mester Joseph Barnabee Fleron, født i Huus i Belgien 19. sept. 1773, † 12. febr. 
1857, og Marie Elisabeth Loua, født 23. juli 1783, † 30. nov. 1863. Marmor
plade med fordybet, sortmalet antikva indfældet i sandsten med afbrudt kors. 
Øst for indgangen. 2) Støbejernskors over »Skjæftersvend Peter Christiansen, 
født 26/11 1789, † 20/10 1854« og »Anne Dorthea Sørensdatter, født 13/3 (eller 
5.) 1795, † 8/3 1887. Hvidmalet antikva på forrustede reliefbogstaver. Øst for 
indgangen.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen og Marie-Louise Jørgensen 1955, 
Erik Moltke og Elna Moller 1967.

1 LA. Fortegnelse over sognekaldsarkiver for Frederiksborg amt. Kapel ved Kron
borg Geværfabrik (Hammermøllen). Jfr. Johs. S. Dalsager: Helsingør Skt. Marie kirkes 
historie 1450—1950 (1950) p. 105. 2 Ved Tikøb embede. Protokol over Tikøb og Helle
bæk ca. 1863—1929. 3 De meddelte tegninger hører til en opmåling af hele Hellebæk- 
gård, udført i tiden o. 1914—19 af arkitekterne E. Dyggve, K. Fisker, Axel G. Jørgensen, 
Ingrid Møller, Aage Rafn, Povl Stemann, Otto Valentiner og Volmer Drosted. De op
bevares i Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger sammen med en del fotogra
fier fra samme periode. 4 Jfr. journ. nr. 438/18 i Nationalmuseets arkiv (II. afd.).
5 LA. Tikøb sognekaldsarkiv. B. 3. 1789, 1792—1836 og B. 4. 1824—47. Liber daticus.
6 Sml. også Tyrstrup, DK. Haderslev p. 282, der vistnok er købt i Lübeck 1651. 7 Med
delt af museumskonsulent P. Halkjær Kristensen; 1780 angiver det år, denne blev mester. 
8 Henningsen: Kirkeskibe p. 159 og samme: ÅrbFrborg. 1952, p. 106. 9 Gribsø: Kirke
klokker, i ÅrbFrborg. 1934, p. 78.



Fig. 1. Asminderød. Ydre, set fra nordøst.

A S M I N D E R Ø D  K I R K E
L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirken, som muligvis har været viet S. Olav (sml. klokke nr. 1), har antagelig i middel
alderen været kongelig. I slutningen af 1320’rne er den kommet i hertugen af Halland, 

Knud Porses, besiddelse, idet dennes enke hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og 
Samsø 1340 overdrog den til kapitlet i København og henlagde den til skolemesteren, 
idet hun gav afkald på sine rettigheder ifølge kongelig adkomst, sædvane eller på anden 
måde1.

Ved reformationen er kirken formentlig kommet fra kapitlet; landebogen2 fra 1567 
giver blot den oplysning, at der i sognet var 88 decimantes, men siger intet specielt om 
tilhørsforholdet. 1587 var kirken så brøstfældig, at de øvrige kirker i lenet fik ordre til 
at komme den til hjælp3. 1662 omtales den påny som brøstfældig, både på klokkeværket 
og i andre måder, og nu måtte Ramløse, Mårum og Esbønderup hjælpe med henholdsvis 
225, 125 og 62 sletdaler4. I de følgende år prægedes den gennem krigen5 forarmede kirke 
af kongehusets interesse; i 1663 maledes dronningens våben og navn på »galleriet«, og 
senere omtales dronningens stol i koret. 30. juli 1661 konfirmerede kongen en af provst 
og sognemænd lovligt kaldet præst i embedet6.

1663 nævnes Østrupgård, 1684 Ebbekøb5 og 1687 sognepræsteembedet ved S. Olai 
kirke i Helsingør blandt tiendeindehavere7. 1698 blev kirkens indkomst henlagt til for
bedring af Sjællands stiftsskrivers løn, imod at denne vedligeholdt kirken; da kirken 
hjemfaldt til kronen i begyndelsen af 1700’rne efter stiftsskriver O. Funchs død, blev

E.M. 1962
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dens »fæld« ansat til 176 rdl., som betaltes af arvingerne. En tid var tienden delt mellem 
Søholm og Krogerup, men fra 17145 fik indehaveren af sidstnævnte gård hele tienden, 
som 1719 henlagdes til sognemændene. 1. maj 1720 indkorporeredes kirkens jordegods i 
ryttergodset8. 1873 solgtes kirken til sognepræst Raae (jfr. p. 769), og 1. april 1948 over
gik den til selveje.

Af de mange sagn, der er knyttet til kirken, beretter et om en påtænkt beliggenhed 
ved Store-Fælledbanke nær Langstrup skole, men materialerne flyttedes hver nat9. Et 
andet fortæller om en hyld, der vokser ud af kirkemuren, og når den bliver så stor, at en 
hest kan bindes derved, skal der komme en krig, som udsletter så mange kristne menne
sker, at resten kan spise omkring et tøndebånd10. Andre sagn er knyttet til et relikvie
gemme (sml. p. 771) med forskellige ben og en pergamentseddel med navne, hvoraf et 
par kunne læses som S. Peter og S. Dorothea, og til huller i muren (sml. kirkens norddør), 
hvorfra frugtsommelige kvinder skal have udkradset småstykker for at lette deres fødsel11.

Kirken ligger på en højning sydøstligt i landsbyen, i sognets vestlige del. 
Kirkegården har navnlig i dette århundrede fået store udvidelser mod syd, men 
dens form fra før 1846 kendes endnu på hække og bevarede murstykker; 
nævnte år12 blev den udvidet mod vest på bekostning af to husmandssteder 
(jfr. kortet fig. 29), og det nye stykke fik mur og indgangsportal i vest. Ved 
de senere udvidelser mod syd blev vestmuren forlænget sydover og forsynet 
med flere køreporte mellem røde murstenspiller. Mod nord og mod øst, hvor 
præstegårdens ene fløj endnu delvis står på kirkegården, er der næppe sket 
udvidelser, og dele af de teglhængte, hvidtede mure kan gå tilbage til tiden før 
179613, da der ønskedes en ny mur om kirkegården. 178814 angives murens 
samlede længde til 345 alen og åbningernes tal til tre, en port og to låger, der 
formentlig som 16675 var anbragt i nord, øst og syd. Nu findes der i øst en låge 
til præstegården, i nord en køreport med to låger mellem hvidtede, teglhængte 
piller og med jerngitterfløje.

†Kirkeriste. 1667 blev der nedlagt en ny rist, og den søndre og nordre fik 
1716® nye egetræsrammer, mens hullet under den nordre istandsattes med 
mur. 183113 repareredes »kælderen« under porten påny.

Bygninger på kirkegården. På de søndre udvidelser findes et romaniserende 
ligkapel og, i selvstændig indhegning, et mausoleum opført 1910, af Francis 
James Zachariae.

†Kirkelade. Bygningen, der er nævnt i forbindelse med en istandsættelse 
1681 og muligvis identisk med den 1689 omtalte søndre længe, blev nedrevet 
1725, da den erklæredes for brøstfældig og til ingen nytte. 8000 rensede mur
sten herfra blev henlagt til forråd for rytterdistriktets øvrige kirker, mens 
tømmer og tagsten solgtes ved offentlig auktion 17. maj5. Ladens ene mur 
blev stående som kirkegårdsmur, hvilket vil sige at bygningen har ligget på 
eller lige uden for kirkegården.

Et †Halsjern med kæde, men uden hængelås er nævnt i inventariet 176415. 
Kirken består af et langhus og fire tilbygninger: romansk våbenhus i nord, 
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senmiddelalderligt tårn i vest, korsarm fra 1736 i syd og sakristi fra 1839 i 
nord. Langhusets midterste og ældste del er skibet af en romansk bygning, 
vestenden en lidt yngre tårnunderdel fra 1100’rne og østenden et senmiddel
alderligt kor. Nedrevet er et sakristi, et trappehus, et våbenhus og muligvis 
et gravkapel. Orienteringen har stor afvigelse til syd.

Det ældste bygningsafsnit, skibet, er af rå kamp med tildannede hjørnekvadre; 
alle fire hjørner lader sig påvise med ret stor nøjagtighed (jfr. fig. 7). Af op
rindelige detaljer ses nu kun norddøren (fig. 4—5) og østkarmen af et vindue 
umiddelbart øst for døren (sml. fig. 7). De bevarede rester af det rundbuede 
dørstik og tympanon samt af vinduet er sat af hårde, næsten sorte myremalms- 
kvadre, der ikke har nogen alt for regelmæssig tilhugning. Dørens karme deri
mod er sat af skånsk sandsten i tynde flager, hvis anbringelsesmåde, skiftevis 
lodret og vandret, er usædvanlig efter danske forhold; i Nørre Herlev (Lynge- 
Frederiksborg hrd.) ses dog antydninger af samme teknik. Med mindre den 
simpelthen er en følge af materialets pladeagtige karakter, må den snarest 
betragtes som en efterligning af »short-and-long work«, der er så karakteristisk 
i angelsaksisk bygningskunst fra tiden o. 950—106616. Hvis der i Asminderød 
ligesom i Valby og Vejby (Holbo hrd.) er tale om påvirkning fra England, må 
skibet have en høj alder, hvad også den omstændighed, at det har fået hele to 
romanske tilføjelser, tyder på. I de ydre dørkarme ses huller eller såkaldte 
sliberidser (jfr. sagn p. 759). Skibets oprindelige murkrone ligger ca. 4,35 m 

Fig. 2. Asminderød. Plan 1:300. Efter opmåling ved C. G. Schultz 1930 (revideret El.M. 1967).



ASMINDERØD KIRKE

E. M. 1962
Fig. 3. Asminderød. Ydre, set fra sydøst.

over terræn ved nordvesthjørnet, og bjælkerne må have hvilet på murkronen. 
Af den 102 cm tykke triumfmur, der forsvandt i forbindelse med korets om
bygning, er bevaret mindre rester over hvælvene samt fra sydvangen et par 
store sten, som nu delvis skjules af stoleværket ; den vestligste (sml. planen fig. 
2) springer så langt frem mod skibets midte, at den angiver den forsvundne 
korbues maksimale bredde til en trediedel af skibets udvendige bredde. Over 
hvælvene ses dels på triumfmuren, dels på langmurene et forholdsvis glat puds
lag, formentlig det oprindelige, med hvidtelag. — 16755 fjernedes en »mur
bænk«, der kan have været et stykke af en oprindelig bænk langs skibets mure.

Tilføjelser og ændringer. Antagelig endnu i 1100'rne har skibet fået en vestlig 
udvidelse, der nogenlunde svarer til langhusets halvanden vestlige hvælvfag. 
Murene er som skibets opført af rå k a m p  og hjørnekvadre; stenmaterialet synes 
gennemgående lidt større end i skibet, og på overvæggene ses ingen puds, kun 
de bredt udstrøgne fuger. De usædvanlig tykke mure (uden synlige vindues- 
spor), den kvadratiske form og det forhold, at afsnittet synes opført med en 
selvstændig, nu forsvunden østmur, gør det sandsynligt, at der er tale om 
underdelen af et tårn (jfr. den nærliggende Nødebo kirke og Ramløse, begge 
Holbo hrd.). Ud fra den nuværende tilstand på langhusets overvægge må man 
skønne, at tårnpartiet er rejst umiddelbart op mod skibets vestmur, som der- 
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Fig. 4. Asminderød. Norddøren. 1:50. Tilvenstre, set fra skibet; tilhøjre, set fra våbenhuset. Opmåling
af C. G. Schultz 1935.

efter er nedrevet i forbindelse med en ændring af vinduesforholdene i det 
gamle skib (sml. nedenfor). Om tårnet nogensinde er blevet fuldendt, eller om 
underdelen straks er blevet forsynet med den endnu bevarede taggavl og ind
draget under fælles tag med skibet, kan ikke afgøres; taggavlen synes helt af 
rå kamp, og udvendig ses kanaler for spærfodens lodrette stivere. Med nedriv
ningen af østmuren, der må have haft een eller flere arkader, blev bygnings- 
afsnittet omdannet til en egentlig vestforlængelse; dette arbejde kan have ind
ledet hvælvbyggeriet, men det kan også være betydelig ældre. Klart er det 
imidlertid, at der har været store vanskeligheder ved at formidle overgangen 
fra skibets tynde til forlængelsens tykke mure.

Den nævnte vinduesændring i skibet (jfr. fig. 7) skal muligvis dateres til sidst 
i 1100’rne, og den må være samtidig med nedrivningen af vestgavlen. Et vin
duespar umiddelbart vest for dørstederne er bevaret i tilmuret stand; end
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videre spores der lidt øst for vå
benhuset en tilmuring, der kan 
dække over vestsiden af et tilsva
rende vindue. De er helt igennem 
sat af riffelhugne munkesten; den 
41—42 cm brede lysåbnings bue er 
af to krumhugne sten, og i den 
4—5 cm dybe udvendige glasfals 
ses rester af jern fra vinduets fast
gørelse; dets plads har været 65 
cm fra indre murflugt. Både de 
ud- og indvendige karmsmige er 
pudset og hvidtet; den indre bue
top sidder 35 cm under murkronen.
Formsten af samme art som vin
duernes er fundet i murkernen af 
våbenhusgavlen.

Nordre våbenhus (fig. 6—7). Der 
har tidligere været to våbenhuse 
(sml. p. 760), men kun det nordre, 
som er orienteret mod byen, er be
varet. Det er en munkestensbyg- 
ning, som ud fra sine arkitekto
niske detaljer må dateres til tiden 
o. 1200, og den må formodes at være yngre end den just omtalte vinduesændring 
i skibet, fra hvilken spildmaterialer synes anvendt. Bygningen står på et spin
kelt, men omhyggeligt lagt fundament. Stenene er små (24—25x11,5—12x7 
—8 cm, 10 skifter = 100 cm), men hist og her, bl.a. ved dørens vederlag findes 
enkelte, betydelig længere sten (31—32 cm)17; på indersiden af taggavlen står 
fugerne stærkt glittede og beskåret i begge sider. Sokkelen (hulet skråkant 
over kvartrundt skifte som på Tikøb, jfr. fig. 7) er forkrøbbet om ende- og 
hjørnelisener; disse forbindes øverst af en gesims bestående af svagt ud
kraget savskifte under glat skifte og kvartrundt led i plan med lisénforkan- 
terne. Den kvartrunde sten er benyttet til markering af taglinierne, og dens 
forside har været bindig med gavlspæret17. Bygningen synes ikke at have haft 
vinduer, men af den brede, rundbuede dør fandtes så meget, at den med sikker
hed kunne rekonstrueres; dens stik er sammensat af to rulskifter af sortbrændte 
kopper, hvert ledsaget af sit prydskifte med krumhuggede løbere. Før bygnin
gens rekonstruktion 193517 stod den, som det fremgår af opmålingen fig. 6—7, 
med forhøjede langmure og bjælkelag samt kamtakker og en smal dør med

C. G. Schultz 1935 

Fig. 5. Asminderød. Norddøren, under afdækning.
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halvcirkulært vindue, »lysen«; denne form går tilbage til en hovedistandsæt
telse 1717 f.5, da alle kirkens gulve forhøjedes ved påfyldning af grus, hvilket 
medførte, at bjælkerne i det store våbenhus, hvor mange folk sidder, måtte 
hæves. Samtidig blev det 16755, af snedker Johan Richter, opsatte inventar: 
panel, bænke og sæder nymalet sammen med bjælker og loft. Da orgelpulpi
turet (p. 784) anbragtes over kirkens norddør, blev der til våbenhusets tagrum 
brudt en dør, som må have formidlet adgangen til pulpituret; denne er senere 
tilmuret, og 1935 fik loftet en buet form, som muliggjorde fritlægning af stik
ket over kirkens norddør. Da tårnrummet 1848 var indrettet til våbenhus, 
reduceredes bygningen til materialrum, og således er det endnu. 186718 ønske
des kalkkulen fjernet, for »dens uddunstninger er farlige for kirken og orgelet«, 
og fordi man ønskede rummet benyttet som ligkapel.

Skibets fire krydshvælv stammer formentlig fra tiden o. 1400—50; fagenes 
uensartede størrelse skyldes hensynet til de gamle dørsteders brug og muligvis 
tillige de vanskeligheder, de forskellige murtykkelser i skib og vestforlængelse 
har afstedkommet. Hvorvidt det vestligste hvælvfag eller de tre andre er 
bygget først, lader sig ikke afgøre på nuværende tidspunkt, men detaljerne 
er noget forskellige. De to par vægpiller i det gamle skib er falsede og forsynet 
med kragbånd (hulkel over rundstav, adskilt af glat skifte), og de tre hvælv, 
som allernederst har helsten tykke kapper, er forsynet med diagonaltstillet slut
sten; vesthvælvets vægpiller har kun enkeltfals, og på den søndre har gjord
buen en lille udkragning, som hviler på en dværgsøjleagtig konsol. I nord
sviklen af denne hvælvings vestkappe ses en tilmuret lem; ingen overribber. 
Samtidig med hvælvslagningen har skibet fået falsgesims og nyt tagværk, hvis 
rygning — at dømme efter en udkragende stenrække på det yngre tårn — har 
ligget noget højere end nu.

Efter hvælvslagningen fulgte endnu to store middelalderlige byggearbejder: 
langhuskor og tårn, hvis kronologiske rækkefølge er usikker. Koret kan ud fra 
sin blændingsgavl bringes i afhængighedsforhold til henholdsvis østgavlen på 
S. Olai og vestgavlen på S. Marie i Helsingør (jfr. p. 54 f. og 310), der skønnes 
at have stået færdig i perioden o. 1475—85. Rå kamp og hjørnekvadre fra det 
gamle kor er benyttet til murværkets nedre halvdel, munkesten i munkeskifte 
til resten. Sydmuren og den østre halvdel af nordmuren har et udkragende 
savskifte under falsgesimsen (der svarer til resten af langhusets). Under ge
simsen i syd, flankerende det nu ændrede vindue, er der to store cirkelblæn
dinger og i samme højde på gavlen tre. Selve taggavlen har syv kamtakker og 
et tilsvarende antal falsede og stavværksdelte høj blændinger med spærstik 
over hængestav, kronet af cirkelblændinger. Det indre, som dækkes af en sam
tidig krydshvælving, har i sydøsthjørnet to fladbuede, 56 cm høje gemme
nicher og i nord en fladbuet døråbning (sml. sakristi); den brede, spidsbuede 
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arkade til skibet dækker over rester af den romanske triumfmur. De stærkt 
puklede kapper har overribber med enkelte trinsten.

Det med skibet jævnbrede tårn er af munkesten med talløse sortbrændte 
kopper, der i mellemstokværkets sydmur danner et klart rudemønster. Bortset 
fra uregelmæssigheder fremkaldt af monstermuringen, er stenene udvendig i 
tårnets underdel lagt i polsk skifte og ellers i munkeskifte. Oprindelig havde

Fig. 6—7. Asminderød. Nordre våbenhus. 1:100. Gavl og snit (set mod skibet) før restaureringen. 
Forneden til venstre våbenhusets sokkel (skraveret) og sokkelen på Tikøb kor. 1:10. Opmålinger af

C. G. Schultz 1930—35.
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tårnrummet et spidsbuet, falset vindue til hver af de tre sider, men kun det 
søndre er nu i brug; identisk med det nordre er sikkert et højt blyvindue, der 
tilmuredes 17175, da tårnrummet ligesom 174019 tjente som dåbskapel, mens 
det vestre blev delvis ødelagt, da rummet 184820 omdannedes til våbenhus og 
forsynedes med vestdør. Til skibet er der en spidsbuet arkade, som 173619 blev 
lukket med bræddevæg foroven (til pulpitur) og nu er forsynet med en ind- 
skudsmur; den samtidige hvælving har forneden ribber af pærestavprofil; i 
nordkappen ses et hul til klokkereb. Udvendig flankeres vestvinduet af to 
spidsbuede blændinger og tilsvarende findes vest for nord- og sydvinduet, alle 
ligesom vinduer og glamhuller med halvstensstik og prydskifte af lige løbere. 
Adgangen til mellemstokværket, der aldrig har haft lysåbninger, er gennem et 
trappehus i nord med fladbuet dør under savskifte, r u n d  spindel og loft af ud- 
kragende binderstik, der fortsætter gennem muren; fra stokværket er der en 
råt brudt åbning til langhusets loft. Øverst i stokværket blev muren 177019 
ommuret i een alens højde; i øst og vest hviler den nye mur og bjælkerne på 
to murremme, hvis udstemninger viser, at de oprindelig har siddet i en klokke
stol (jfr. p. 788).

Klokkestokværket har to spidsbuede, falsede glamhuller i øst-vest, tre i 
nord-syd; i syd er det midterste størst, af bredde som tårnrummets vindue; 
171021 behøvede »lyehullerne« låger. Langmurene har falsgesims og de øst
vestvendte gavle hver ni spidsbuede høj blændinger under hver sin kamtak; 
over blændingernes sål er der en række åbne bomhuller. På undersiden af tag
værkets midterste bjælke ses et spejlvendt »Anno 1776«, der angiver tagværkets 
alder22. En ændring af sejerværket 1717 (p. 788) medførte tilmuring af en del 
stanghuller (for urskivernes aksler?) og hullet i hvælvingen, hvor loddet gik 
igennem5. I 1950’erne er der under tårnrummet udgravet en fyrkælder.

Søndre korsarm. 31. marts 173619 sluttedes der kontrakt med murersvend 
Christopher Hansen af København om murerarbejdet på den nye kors
kirke eller »kapellet«, som ifølge vedtagelse 1734 skulle afhjælpe mangelen på 
plads i den med pulpiturer opfyldte kirke. Sammen med mureren optræder det 
håndværkersjak, bl.a. tømrermester Peder Sørensen Ulf, København, og maler 
Hans Nielsen, Ganløse, der er velkendt fra samtidige og lignende byggearbejder 
ved rytterdistriktets kirker (sml. Frederikssund p. 657f., og Hornbæk p. 728). 
Korsarmens ydre udformning med lisener, profilgesims og valmtag og den indre 
med høje, fladrundbuede spareblændinger, fladt træloft og gesims af træ svarer 
da også helt til det, som findes ved de nævnte kirker. Til murerens arbejde 
leveredes 40 læster kalk, 3000 mursten af »såkaldt slotsform«, 5100 noget større 
end »Flensborgerform«, 44 stk. Stevns klints sten til gesimser, hver af 12 mur
stens størrelse samt 3490 røde tagsten; af de sidste benyttedes hovedparten 
dog til kirken, idet man vedtog at dække korsarmen med bly, fordi loftet skulle 
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Fig. 8. Asminderød. Indre, set mod øst.

bruges til materialrum; 1776 udskiftedes blyet med sortglaserede sten (p. 768). 
Af korsarmens tre oprindelige vinduer er det søndre blændet, mens hver flanke- 
mur foruden det oprindelige har fået et cirkelvindue (i det nordligste blæn
dingspar). Det indre, som har to arkader til skibet, står uændret bortset fra, 
at kalkmalerierne (p. 770) er overhvidtede.

Det gotiserende sakristi på korets nordside er fra 183913. Det står i forbin
delse med koret gennem den p. 764 omtalte dør, der kan være middelalderlig 
ligesom sakristiets forgænger, der tidligst er omtalt i forbindelse med tegltagets 
omlægning 16995. Det forhold, at langhuskoret mangler savskiftet under ge
simsen vest for sakristiets rygning, tyder på, at det ældste †sakristi var plan
lagt ved korpartiets opførelse.

Alderen på det †søndre våbenhus, der i modsætning til nordsidens oftest be
tegnes »det lille«, er ukendt. Det nævnes 16935 i forbindelse med omlægning af 
skifertaget og 1716 i forbindelse med en større reparation; det forsvandt ved 
opførelsen af søndre korsarm 1736.

To †ligb år eskure blev 17175 indrettet på siderne af nordre våbenhus; de be
stod af teglhængte halvtage.

E. M.1962
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†Kapel. 16635 købtes der skifer til taget på »das kleine Capel norden dem 
Kirche«, og tre år senere blev det skelnet. Da det hverken synes muligt at 
identificere det omtalte kapel med sakristi eller nordre våbenhus, og da der 
ikke ses spor efter nogen arkade i kirkemuren, er der antagelig tale om et lille, 
eftermiddelalderligt gravkapel.

Et †trappehus til Krogerups stol (p. 783) blev fjernet 184113.

Hovedistandsættelser. Som det fremgår af den historiske indledning, var kir
kens tilstand meget ringe 1587 og 1663, og i begge tilfælde måtte andre kirker 
efter kongelig befaling betale til Asminderød. Den istandsættelse, der må være 
fulgt i årene efter 1587, er ikke dokumenteret, men den har antagelig omfattet 
både bygning og inventargenstande (jfr. prædikestol p. 778). Anderledes med 
arbejderne, som indledtes 1663, da regnskabsbogen siger, at forarmelsen skyld
tes krigen,; disse synes at have strakt sig til århundredets slutning. Foruden 
klokkeværket, der udtrykkelig fremhæves, gennemgik bygning og inventar en 
såre omfattende istandsættelse ved snedker Johan Richter og maler Jacob 
Pedersen, begge fra Helsingør (jfr. også altertavleindskrift p. 774); mure og 
tage repareredes, det indre blev hvidtet og udstyret med dekorationer på 
vægge og hvælv (jfr. kalkmalerier). Ved et syn 171021 påtaltes adskillige 
mangler, bl.a. at kirken var blevet så godt som sort indeni, fordi man ved 
arbejdet året før havde brugt ler i stedet for kalk. De nærmest følgende år 
gennemførtes forskellige reparationer på mur og blytag af murmester Jens fra 
Helsingør og Mads Pedersøn fra Lillerød, inden man 1716—195 tog fat på det 
indre. Her blev tilbygningernes lofter forbedret (sml. nordre våbenhus), gul
vene hævet overalt ved påfyldning af mange læs grus og belagt med mursten; 
desuden hvidtedes det indre og forsynedes delvis med kalkmalerier (p. 770); 
sideløbende hermed blev næsten alt inventar behandlet af Børge maler. En 
lille snes år senere, 173619, medførte rejsningen af søndre korsarm (p. 766) nye, 
store arbejder på den egentlige kirkes inventar; arbejdet udførtes af Hans 
Nielsen der også stod for en nymaling 1740 »såvel i den gamle som den nye 
kirke, dåbsstedet og våbenhuset« og af hvælvenes piller og buer (p. 770). 177622 
fulgte en fornyelse af tagværket på langhus og tårn (sml. tårnets årstal) og op
lægning af sorte, glaserede tagsten, der for langhusets og korsarmens vedkom
mende afløste bly; dette solgtes ved offentlig auktion for godt 1286 rdl. Sned
kermester Kobiersky, København, var entreprenør på arbejdet, der medførte 
en delvis ommuring af langhusets og især korpartiets murkrone af hensyn til 
de opskalkede tagflader. Blandt de bygningsmæssige arbejder, som gennem
førtes i forbindelse med en grundigere istandsættelse 1838—4213, var nedriv
ning af et trappehus (jfr. ovf.) og fornyelse af sakristiet (p. 767) samt omlægning 
af gulvene og i denne forbindelse fjernelse af det murede alter. 187223 afgav 
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Fig. 9. Asminderød. Indre, set mod vest.

Meldahl på finansministeriets foranledning et overslag vedrørende fremtidige 
udgifter til ringmurens og kirkens ydre reparation (det indre var istandsat 
1871), herunder afrensning og fugning af murværket, et arbejde, som ikke 
kom til udførelse, fordi kirken næstfølgende år, 187323, solgtes til den forhen
værende sognepræst Raae.

Tagværkerne over langhus og tårn er som nævnt fra 1776, af type med lang
stol, men de indeholder rester af middelalderligt egetagværk (spærfag med to 
hanebånd og langstol). Sakristiets er fra 1839, våbenhusets fra 1935.

Langhus og sakristi er hvidtet, våbenhus og tårn står i blank mur, for det 
sidstes vedkommende med hvidtede blændinger. Gennem langhusets hvidte
kalk skimtes overalt rester efter en rødkalkning. Langhusets åbne vinduer er 
fladrundbuede, korets og skibets nordre muligvis samtidige med korsarmen, 
de to i skibets sydmur først fra 1800’rne. Skib og kor har gulv af røde og grå 
lerfliser, tårnet af gule klinker, mens der ligger brædder under stolene.

Solskiverne, omtalt 1677—785 er identiske med tårnets urskiver (sml. i øvrigt 
sejerværk).

Den 1967 ubenyttede storkerede på korets østgavl (jfr. fig. 3) fik 184524 nyt 
kors af egetræ.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 49

E.M. 1962
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†Kalkmalerier. 1663 fik Niels Severensen »Meiiheer« 5 rdl. 3 mk. for at hvidte 
kirken indvendig og for at male sorte streger med kønrøg under hvælvet; 
samme år fik Jacob Petersen maler betaling for at male gardiner omkring 
i kirken. 1717—18 malede Børge Maler »bag altertavlen som tilforne« et gardin 
med limfarve, blå og andre kulører samt løvværk herunder. På skibets vægge 
maledes engle, som holdt et gardin, og i tårnrummet store gardiner af for
skellig farve omkring de tre vinduer. Kirkens seks hvælvinger blev »anstrøgne 
grå med limfarve og afpenslet med sorte og hvide streger og ved enden på alle 
buerne med zirater«. I det lille (søndre) †våbenhus blev der malet løvværk, og 
over døren til kirken »et gesems«. Det store (nordre) våbenhus blev over døren 
»afpenslet udi store sten«5 (kvadermalet). — Udmalingen fornyedes 174019 af 
maleren Hans Nielsen fra Ganløse. Foruden gardinet omkring altertavlen op- 
maledes et gardin i 3½ alens højde med vedrørende zirater; dette gik rundt 
omkring såvel i den gamle som i den nye kirke, dåbsstedet (tårnrummet) og 
våbenhuset25.

INVENTAR

Oversigt: Af kirkens middelalderlige inventar er kun bevaret den fine kalk fra sidst i 
1300’rne, korbuekrucifikset og det malede antemensale, begge fra o. 1500—25 (jfr. det 
senmiddelalderlige kor p. 764); antemensalet er nu i Nationalmuseet. Den romanske 
granitfont blev først skænket til kirken i 1908. Renæssancen er repræsenteret ved den 
fornemme prædikestol og en fin og stor samling stolestader med udskårne gavle, alt fra 
o. 1600 (jfr. hovedistandsættelsen o. 1587 p. 768). Godt 50 år senere anskaffede kirken — 

Fig. 10. Asminderød. *Alterbordsforside (p. 772).
N.E. 1967
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Poul Norlund 1928
Fig. 11. Asminderød. †Altertavle 1658, sml. flg. 12. Storfelt (p. 774).

med tilskud fra dronning Sophie Amalie — en bruskbarok altertavle af billedskæreren 
Lorentz Jørgensen. Da den brændte 1942, blev den nuværende korudformning med 
gotiserende ciborium opstillet, og korbuekrucifikset erstattede altertavlen. To meget store 
malmstager fra 1681 er derimod stadig på alterbordet. I 1700’rne fandtes adskillige »luk
kede« stole og pulpiturer både for menigheden i almindelighed, men også for folk fra 
Østrup, Krogerup o. a. De fleste blev fjernet 1841.

Koret er efter branden 1942, hvor den barokke altertavle brændte, indrettet 
af arkitekt Mogens Koch. Alterbordet er et løst egebord på fire ben, helt dækket 
af moderne alterklæder, og som alter prydelse tjener det sengotiske korbuekru- 
cifîks (p. 777). Over bord og krucifiks hvælver sig en spidsbuet baldakin af træ, 
båret af tynde, ottekantede træpiller; træ-bagklædningen er klædt med stof. 
Ved baldakinens nord- og sydsider er opstillet seks knæfaldspulte.

†Alterborde. Et muret alterbord blev nedbrudt 1842 og erstattet af et brædde
bord13.

†Relikviegemme(?). Ved nedbrydningen af kirkens søndre side (nl. ved til
bygningen af korsarmen 1736) skulle der ifølge en optegnelse i Danske Kan
celli26 »i kirkemuren, som blev nedbrudt, være fundet en langagtig kasse; men 
arbejderne ved kirken skal have trådt den i stykker, og intet vides om, hvad 
der har været«. Måske drejer det sig om et relikviegemme i søndre †sidealter. 
I alt fald må denne oplysning dreje sig om det samme fund, der ligger til grund

49*
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for det i indledningen (p. 759) nævnte »sagn«, der ved at fortælle, at der også 
var en pergamentstrimmel, hvorpå S. Peters og S. Dorotheas navne kunne læses 
(jfr. Grønholt kirke).

*Alterbordsforside (fig. 10), o. 1500—25, bestående af syv lodret sammen
stødte planker samlet i profileret ramme, 105x185 cm. Herpå er malet på 
tynd kridtgrund, under en skriftfrise, Maria med barnet, stående på månesegl 
i rosenkrans flankeret af dronningen af Saba og kong Salomon i nord og Ester 
hos perserkongen Ahasverus i syd. Sidefelterne er opdelt i fem vandrette bånd, 
hvoraf de to midterste er malet som brokadeefterligning.

Baggrunden i rosenkransbilledet er citrongul, selve kransen har lysrøde ro
ser; foroven og til siderne er i store roser anbragt Kristi gennemborede hjerte 
og de to hænder og fødder. Maria med det bølgede, lange, gule hår bærer blå 
kjole og rød kappe. Dronningen af Saba er klædt i blegrød kjole, Salomon i 
guldbrokade, og det nedhængende tæppe er mørkegrønt, mens det i Ahasverus- 
billedet er af guldbrokade; Ahasverus selv bærer blegrød dragt, Ester gul. 
Landskabet og mandsfiguren samt Ahasverus’ ansigt er stærkt opmålet. Bro
kadefelterne er i stærk rødt og guld, de mellemliggende felter i lys gråt63. — 
Skriftfrisen foroven er indrammet af gullig, krydsmønstret stofefterligning. 
Skriftbunden grønsort og minusklerne forgyldte; indskriften, der er formet som 
et heksameter, lyder: »Fac detur venia miseris Rosa pulcra maria« (»lad de elen
dige vederfares nåde, smukke rose, Maria«).

Det stærkt nederlandsk påvirkede maleri er ligesom flere samtidige antemen- 
saler malet som en slags mellemting mellem tekstil og maleri, sikkert som en 
erstatning for broderede og vævede antemensaler27.1842 indleveret til National
museet (nr. 7093).

†Alterklæder. 1) 1663 var alterklædet af rødt fløjl; det blev farvet 1679 og 
fik påsyet frynser og hendes majestæts våben. 2) 1697—98 købte kirken stof28 
til et alterklæde hos Mons. Ewart Wiedemann i København. Da alteret 1723 
blev bestjålet, skar tyvene guldgalonerne af alterklædet5; de nye, som ligeledes 
købtes i hovedstaden, hos Octavi Holman, vejede 291/4 lod19. 3) 1842 fik hof- 
perlestikker Hielm 30 rdl. 85 sk. for et alterklæde med tilbehør12. — Ved 
branden i 1942 ødelagdes alterklædet med kniplinger i ægte guldtråd.

†Altertavler. 1—2) I inventarierne 1663—71 omtales to gamle altertavler5. 
Muligvis var den ene den, Jacob Petersen 1663 malede5.

3) (Fig. 12), med reliefskåret årstal 1658, i bruskbarok, af Lorentz Jørgensen, 
Holbæk. Tavlen svarede i sin opbygning og ornamentik til altertavlen i Raklev 
(Holbæk amt) fra 1668 og til kæmpetavlen i S. Olai i Helsingør 1664 (p. 122), 
samt flere andre tavler fra samme værksted. Tavlen var opbygget med de sæd
vanlige arkitektoniske led: postament, storstykke, gesims og topstykke, omend 
disse var mere eller mindre opløst i ornamenter. Så godt som alle scener og 
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N. Termansen 1931Fig. 12. Asminderød. †Altertavle 1658 (p. 772).
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figurer genkendes snart fra een snart fra en anden af værkstedets tavler. I stor
feltet var nadveren (fig. 11) efter det fra Gudewerth (jfr. p. 124 f.) lånte skema, 
på sidefelterne relieffer af Golgatha og opstandelsen. De fire storfigurer var fra 
nord: Matthæus, en lille påklædt engel rækker et blækhus op mod ham, Markus, 
som støtter sit ben på løvens hoved, Lukas, som ligeledes hviler foden på oksens 
hoved og endelig Johannes, der er skægget og har langt krøllet hår. Topstyk
kets gennembrudte relief forestillede himmelfarten (spejlvendt i forhold til 
S. Olai). Herunder stod med reliefversaler »Actorvm I« (apostlenes gerninger 
kap. 1). Relieffet flankeredes af to store friskulptur-engle, ligeledes som S. 
Olai, men spejlvendte. Topfiguren var en basunblæsende engel. I frontonen 
over storstykket sad en putto med en palmegren i den højre og et kronet skjold 
med sammenslynget S A for Sofie Amalie i den venstre hånd, jfr. S. Olai hvor 
engelen holder både Frederik III.s og Sofie Amalies initialer. Ved branden 1942 
stod tavlen med broget staffering og forgyldning. 1931 fandt man ved restau
reringen29 på postamentets to forsænkede felter den gamle indskrift, der op- 
maledes. »Sophia Amalia god oc from, Huis Naffn er værd høit at berøm, Hun 
Kiercken her staphere lod, Oc sogned armbt (armt) hialp vel paa fod. Anno 
1663.«30.

Den første staffering — vel fra 1663 — var partiel med brunlig bundfarve 
og forgyldning. 1717—18 blev tavlen anstrøgen med oliefarve, billederne og 
andre zirater blev udstafferet med adskillige kulører af Børge maler, efter at 
snedkerarbejdet var gennemgået af Jakob snedker, Helsingør5. 1745 malede 
Hans Nielsen, Ganløse altertavlen med farver og guld19. 1821—27 reparerede 
man forsiringerne for 30 rdl.31, og 1842 blev tavlen malet tre gange og ind
skriften forgyldt af C. P. Kongslev for 30 rdl.13. Året efter flyttede man alter
bord og alter12. Altertavlen brændte i 1942.

Regnskaberne omtaler, at kirken skylder den 1661 afdøde sognepræst Ras
mus Muncks arvinger 334 dl. 1 mk. 14 sk., »hvoraf Lorentz Bilthugger på skifte 
efter afgangne sal. hr. Rasmus er udgjort til 100 dl.« Først 1666 meddeles, at 
billedhuggeren har fået det »som hannem resterede for en altertavle«5.

Altersølv. Kalk (fig. 13), o. 1350—1400, med nyere bæger. Den sekssidede 
fod har standkant med gennembrudt firpasmønster og på den ene side en gra
veret krucifiksgruppe, hvis type antyder en relativ sen datering. Mod Marias 
hjerte peger et sværd. Skaftleddene er sekskantede som foden, knoppen har 
de for typen karakteristiske, stærkt fremspringende, runde bosser med seks 
ens, graverede Kristushoveder; pålagte firblade på under- og oversiden. Spor 
af gammel forgyldning. Nuværende højde 20 cm, fodpladen 11 cm i tvm.

Disk, 1733, 15,5 cm i tvm. med opadbøjet kant. På randen graveret cirkel
kors og Christian VI.s kronede spejlmonogram. Under bunden to ens mester
mærker: N I over 1733, for Niels Johnsen32, København (Bøje 306).
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Fig. 13. Asminderød. Alterkalk (p. 774).

Oblatæske, sikkert den som konferensråd Rostgaard skænkede 173215; rund, 
4 cm høj, 9 cm i tvm., med graveret kors på låget. Under bunden to, på lågets 
underside tre utydelige stempler. †Oblatæske af »Valdbirche« (løn) omtales 
1686, endnu 1721 eksisterede den5, men ses ikke omtalt senere.

Vinkander. 1) Købt 184124, af Bing-og-Grøndal-porcelæn, sort med guld
kors. 2) 1953 af sølv.

Alterstager (fig. 14), 1681, udført af Matthis Hecht, Helsingør33, af messing34, 
56—57 cm høje. I skaftets midtskive fire indsnit, hvor der ifølge inventariet 
1688—89 var påsat fire englebilleder5. På foden spor efter tre ben35. På fod
pladen graveret versalindskrift (næsten udslidt på den ene stage): »Ao 1681 
Da var lens Iacobs W:[ind] pst: (præst) Rasmvs ns (Nielsen?) oc Per Is: (Jen
sen?) kircke w:[erge] til Asm :[inderød] k:[irke] me fecit Matthis Hecht i Hel
singør« (»mig gjorde M. H.«).» til Asm:« udeladt på den ene stage. Ifølge regn
skabet kostede de nye alterstager med vejerion og afhentning 39 rdl. 4 mk.5. 

Poul Nørlund 1928
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1830 anskaffede man et par hvide, lakerede blikalterlys med olielamper til 
stagerne24.

†Røgelsekar. Kirkens ildkar, som var af kobber, fik en ny bund 16815; det 
er sidste gang nævnt i inventariet 176415; da var halvdelen af jern.

†Messehageler. 1663-inventariet nævner en rød fløjlsmessehagel, 1721 var den 
ubrugelig. 1697 bekostede man sammen med alterklædet (p. 772) en messe- 
hagel af samme fløjl med guldgaloner5. Disse blev skåret af ved tyveriet 1723 
og nye købtes hos Octavi Holman i København19.

†Alter skranker. 1) 1697—98 lod kirkeejeren, stiftsskriver Otto Funch, opstille 
»et jernværk med udstoppede skamler«36. Snedkeren J. Richter fik 21 dl. for 
alterfoden »af adskilligt slags fremmed træ«. Desuden købtes islandsk vadmel 
til at lægge over alterfoden, samt »rytzlædder« og fyld til samme. Hans Møn- 
nich smed fik for jernværket omkring alterfoden 17 rdl. samt 2 rdl. 1 mk. 8 sk. 
for seks messingknapper37. 1740 malede Hans Nielsen jernværket19, og i 1817 
blev det istandsat af smedemester Braun13. 2) Da man flyttede alteret og alter
bordet i 1842, forfærdigede smeden F. C. Svendsen, Frederiksborg, et †jern- 
værk med to døre om alteret for 46 rdl. 4 mk. og samme år bronzerede maler 
C. P. Kongslev gelænderet for 3 rdl.13. Denne alterskranke blev erstattet i 
1942—43 af den nye korindretning, sml. p. 771.

Døbefonte. 1) (Jfr. fig. 9). Romansk, af granit, men med tilsat ny(?) fod; 
begge dele blev opstillet 190838. Den firkløverformede kumme, som er ca. 100 
cm i tvm., er en grov, ikke færdighugget efterligning af Esbønderup-gruppen. 
I eet af dens felter er udhugget en lille menneskefigur med stort hoved, kors
lagte arme og kort kjortel, og et andet sted på kummen er der en klods ladt 
tilbage som til et påtænkt relief. Kummen stod tidligere i Gilleleje kirke, hvor
fra den kasseredes på grund af ælde(!). Derpå lå den længe uden fod på Gilleleje 
strandkant, indtil en bonde i Strand Esbønderup kørte den til sin gård og 
brugte den som drikketrug. Her købte overlærer Christensen den og skænkede 
den til Asminderød kirke. I korbuens nordside.

2) 1837, af Bremersandsten, 83 cm høj. Den næsten flade skål bæres af en 
slank pille på firkantet plint med vulst; købt hos Dantzers enke, København, 
for 42 rdl. 16 sk.13 Ude af brug. I korsarmen, mellem arkaderne.

†Døbefonte. 1) 1740 marmorerede Hans Nielsen stenfonten19. 2) 1776 fik 
kirken en ny font af træ; arbejdsløn og maling kostede 5 rdl.22

Dåbsfade. 1) O. 1575, af messing, 67 cm i tvm. I bundens midte et cirkulært 
relief med bebudelsen, herom en reliefminuskelindskrift, som atter indrammes 
af en bort med hjort og hund; en tilsvarende findes på randen. Skænket af 
kirkeværgen 1908 sammen med granitfonten. 2) 1837, af tin, glat med skrive
skrift på randen »Asminderöd Kiercke 1837«. Købt til kirken samme år hos 
P. Reisz og F. Szybrowsky for 16 rdl.13. I sandstensfonten.
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†Dåbsfade. 1) 1663 skænkede Hans 
Rostgaard til Krogerup et stort, puklet 
messingbækken5. 2) 1748 fik kande- 
støberen Hans Mikkelsen Ludcinsky 1 
rdl. 20 sk. for et tinfad til at sætte in
den i det »ellers til daaben henhørende 
puklede messingfad«19.

Dåbskande, nævnt som ny 183013, af 
tin, slangehankstype, 31 cm høj. På 
korpus graveret Frederik VI.s kronede 
monogram.

†Fontehimmel. 1663 fik snedker Michel 
Meier, Helsingør, penge for »dem blauven 
Himmell über der Tauffauffsetz«5.

E. M. 1902

repareret, flyttet op og anbragt som korgitter19 (p. 778). 2) 1736 opsattes i stedet 
for nr. 1 et 5 alen bredt panel, 4½ alen højt med »dukkeværk« (piller) oveni 
og i midten en oval dør »som en alkove«. Desuden blev vægpanelet forlænget 
i begge sider med to alen. Arbejdet blev udført af tømmermester Peder Søren
sen Ulf, København. 1740 malede Hans Nielsen, Ganløse, »afdelingen« mellem 
kirken og dåbsstedet på begge sider, ligeledes det gamle og nye panel under 
tårnet »i bemeldte dåbssted«19.

Korbuekrucifiks (fig. 16) fra begyndelsen af 1500’rne. Den ca. 120 cm høje 
Kristusfigur hænger på et nyere kors med glorieskive fra 1942; her på fæst- 
nedes de oprindelige evangelistsymboler. Ved branden 1942 led korset skade; 
det nystafferedes og blev opsat som alterprydelse (sml. maleri nr. 4 p. 786).

Indtil 1836 har krucifikset formentlig været opsat over korgitteret, idet præ
sten dette år anmodede om, at det meget plumpe korsfæstelsesbillede over 

†Fontegitre. 1) 1717—18 opsattes 30 
alen nyt panel om fonten, der da stod 
i tårnrummet. En fyrrebjælke blev ind
hugget i muren og beklædt med krone 
og lister; ved indgangen blev sat »syle 
og gesamser«, samt 13 drejede piller af 
træ og i stedet for døren gjort »et oval«. 
Dette arbejde, der med andre ord om
fattede beklædning af tårnrummets 
vægge med panel og opstilling af et 
stort gitterværk med dør i tårnbuen, ud
førtes af Jacob snedker, Helsingør og 
Johan drejer5. 1736 blev gitterværket

Fig. 14. Asminderød. Alterstage 1681, udført 
af Matthis Hecht, Helsingør (p. 775).
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kordøren måtte bortflyttes til et andet sted 
i kirken, og bjælken borttages39. Den var 
1663 blevet fornyet af Michel Meier, Helsingør, 
i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 
(se p. 768). 1679—80 blev korbuebjælken staf- 
feret med guld, 1717—18 anstrøget for og 
bag som »tilforn var«, med oliefarve og gul
det renset af Børgemaler5. 1748 malede Hans 
Nielsen, Ganløse, korgitteret og det derpå 
stående krucifiks, sidstnævnte med en »perle- 
fleisch farve, lændeklædet tillige med de an- 
stående to billeder (Maria og Johannes) og 
apostlenes våbner (evangelistsymbolerne), der 
alt forhen havde været forgyldt, blev ganske 
omforgyldt og farverne renoveret ... Kruci
fikset bagtil brunt«19. Endelig genopmalede 
C. P. Kongslev krucifikset 184213, og hen
holdsvis 1931 og 1942 blev det restaureret af 
Niels og Niels J. Termansen.

†Korgitter. 1736 blev fontegitteret som 
nævnt flyttet op og anbragt som korgitter.

Prædikestol (jfr. fig. 8 og 9) o. 1590—1600, muligvis udført i forbindelse med 
istandsættelsen efter 1587 (p. 768), fra samme værksted som Tikøb (p. 704) og 
af samme opbygning, men med finere detaljer. Stolen har fire fag, der danner 
sider i en regelmæssig polygon, forøget med nyere dørfag og opgang; den ba- 
lusterformede bærestolpe under den karakteristiske underbaldakin (fig. 15) er 
fra 17175, da stolen var nedtaget. Storfelternes relieffigurer, de fire evangelister 
(fig. 17—20) er, regnet fra opgangen: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. 
På de fire hjørner vekslende mandlige og kvindelige hermer (englehermen ved 
opgangen er fra 1931).

Himmelen, i bruskbarok, fra o. 1630, med seks regelmæssige polygonsider, 
nu uden hængestykker, har gennemløbende frise med tandsnit; over den ud
ladende kronliste har de fire sider et bruskornamenteret topstykke, det største 
med kronet C 4. På de tre hjørner står spinkle, musicerende putti med cello, 
violin og luth. Under det kongelige topstykke er lensmanden Frederik Urnes 
og hans hustru Karen Arenfeldts våbener anbragt. I den dybe loftsniche hæn
ger Helligåndsduen40.

1931 og 1943 blev stol og himmel restaureret41. 1931 tilsattes sidestykker 
med smalle volutornamenter, og opgangshermen blev skåret. De oprindelige 
indskrifter med versaler fremdroges, i frisen: »Beati qvi.. . Lucæ« (»salige de, 

Poul Nørlund 1928

Fig. 15. Asminderød. Prædikestolens un
derbaldakin (p. 778).



ASMINDERØD KIRKE 779

E. M. 1962

Fig. 16. Asminderød. Korbuekrucifiks (p. 777).

som høre Guds ord etc. Lukas«), i postamentfelterne: »Sic deus dilexit.... 
Joh. III,16« (»således elskede Gud verden« etc.). I himmelens frise ses under 
lensmanden og hans hustrus våbener deres initialer: FW — KAF; på de 
øvrige fire sider sammentrængtes indskriften, der oprindelig havde strakt sig 
over fem42, malet med gylden fraktur: »Allerhøyste guds Ord er vÿstdoms 
kilde« etc. Syrach. I43. Stolens staffering er i øvrigt partiel, polykrom. Den 
har været genstand for renovering og opmaling 174819 og 184213. Et »firfak- 
ket«, forgyldt †timeglas købtes 1740. Stolens plads er nu som før korsarmens 
opførelse 173619 i syd; mellem dette år og 183813 stod den i nord.

Stolestaderne er for de ældstes vedkommende nogenlunde samtidige med 
prædikestolen og kirkens restaurering 1587 (jfr. p. 768). Ialt 66 stolestadegavle 
med topstykker findes nu i kirken, heraf otte på loftet. De ældste, af eg, har 
været forbillede for de yngre, af fyr, som dog i flere tilfælde har gamle top
stykker. — Den brede gavlplanke er dekoreret med to kannelerede pilastre, 
hver med højt, fladsnitsmykket postament, bærende en frise, hvis kronliste er 
udformet med rundstav, platte og tandsnit. Plankerne krones af kartouche- 
topstykker med forskelligt udformede cirkelmedaljoner, der indeholder vel- 
skårne, varierende motiver: Jesu-monogram44, løve- og fantasimasker (jfr. 
fig. 21), englehoveder og kronede mandshoveder (de sidstnævnte alle fra re
staureringen i 1820’rne).
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N.Termansen 1931

Ang. de to eneste låger, i de østligste stolestader, se Rostgårds pulpitur p. 783.
To af bygningens hovedistandsættelser samt korsarmens opførelse har sat 

deres spor på inventaret (jfr. p. 768). 1675 reparerede snedker Johan Richter, 
Helsingør, panelet på stolene under pulpituret og i koret; endvidere seks stole
døre af eg i panelværk på kvindfolkesiden fra koret og seks døre på mand- 
folkesiden. 1677—78 fik samme snedker betaling for 35 egedøre.

1717—18 foretog Peder Christensen, snedker i Asminderød, en større repa
ration af panelværk, fodbund og sæder i adskillige stole, samt gjorde fire nye 
gitterværker på de to yderste stole inden for kirkedøren og på de to stole ved 
fonten, samt tre i koret. Året efter reparerede Jacob snedker, Helsingør, de 
yderste »opstandere« (gavle) og døre på næsten alle stole, der var »af skøn 
billedhuggerværk«, men forfaldne5.

Til den nyopførte korsarm udførte tømmermester Peder Sørensen Ulf, Kø
benhavn, 1736 16 stole med panel og to nye døre, de øvrige døre blev taget af 

Fig. 17—18. Asminderød. Prædikestol. Storfelterne med Matthæus og Markus (p. 778).
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N. Termansen 1931

den gamle kirkes stole. 1761 byggede Jens Christensen af Farum en ny stol til 
kapellanens familie og Lars Bendixen af Hillerød malede den19. Men trods 
disse mange reparationer omtales stolene 1783 som brøstfældige, fordi de 
måtte optages, når lig blev nedsat i kirken, hvilket ofte skete45. 1821—27 
hovedrepareredes stolestaderne for 300 rdl.31, og 1838 forandredes nogle stole 
»hvor der skal anbringes indgang«13.

Pladsmanglen medførte opsætning af klapper med fødder under, 1717—18 
ti stk. på en del af kvindfolkestolene46, og 1730 lavede snedker Jocum Berendt- 
zen af Frederiksborg 30 for »husfolk og andre«. 1748 malede Hans Nielsen 37 
klapper19.

Den oprindelige staffering kendes ikke, men af den nedenanførte beskrivelse 
ses, at der har været en flerfarvet staffering; nu er den perlegrå med mørkegrå 
bund på gavlene. 1716—17 ansås det for nødvendigt at stolene blev strøget 
med oliefarve for at styrke træet, Nicolai Reuter af Frederiksborg skulle med

Fig. 19—20. Asminderød. Prædikestol. Storfelterne med Lukas og Johannes (p. 778).
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god »valbirkfarve« (en slags egetræsbemaling) overstryge og udstaffere hver 
stol for 5 mk. stk5. 1748 malede Hans Nielsen, Ganløse, alle stolene i gamle og 
ny kirke, ialt 57, med god oliefarve, som stolene forhen har været malet i koret, 
og desuden fik de alle påmalet numre19. 1838 maledes samtlige stolestader for 
270 rdl.13.

†Murbænk, se p. 761.
†Skriftestole. 1) Købt 1679—80 for 20 rdl., anstrøget og forgyldt for 5 rdl. 2 

mk. og 1682—83 forsynet med »himmel«, der blev holdt af fire vredne jern5. 
1730 repareredes den af snedker Jocum Berendtzen, Frederiksborg; jfr. i øvrigt 
under 2. 2) 1731 malede Eiler Olsen den nye skriftestol med rød oliefarve og 
adskillige stafferinger; den gamle blev nyopmalet. 1745 blev begge stole malet 
tilsvarende af Hans Nielsen, Ganløse19.

Degnestolen er en lille åben pult med topløs pilastergavl; på pultbrædtet er 
fastgjort en offerbakke. Den sammenstykkede stol, hvis nuværende form kan 
skyldes arbejderne 183813, er formentlig fra 1716—17, da snedker Peder Chri
stensen, Asminderød, gjorde en ny degnestol af en af kirkens stole46. Den blev 
1736 flyttet bort fra koret19, og et stykke, som den var forlænget med, maledes 
1745 af Hans Nielsen19. Nu under korbuens sydside.

En †degnestol, nævnt 16865 og 171021 betegnet som udygtig, omdannedes
1716 af Peder Christensen til bænk i det lille †søndre våbenhus46.

†Barnestol. 1675 betaltes Johan Richter for en ny barnestol i koret5 (sml. 
tårn p. 766).

†Kirkekiste. I annekskirken Grønholts regnskaber omtales 1740 en jern- 
beslået kiste, som skal være kommet fra Asminderød, hvis inventarium 1687 
opfører en jernbeslagen, gulmalet kiste, som sidste gang nævnes 1713. Måske 
har den †taskelås, der 1697 købtes hos Chasten Nielsen, Helsingør, for 3 dl., 
hørt hertil5.

†Geværskab. 1663 havde bønderne et stort skab til deres geværer i nordre 
våbenhus; det forhøjedes sammen med bygningen 1717—185 og fjernedes 177019.

†Pulpiturer og †lukkede stole. I forbindelse med den påtænkte udvidelse af 
kirken 1736 siges, at kirken »inden i er opfyldt med så mange pulpiturer, som 
deri kan være«. Mange pulpiturer og stole omtales i arkivalierne, men det er 
ikke altid muligt at placere dem i bygningen eller afgøre, om der er tale om et 
pulpitur eller en lukket stol. 1) 1663 indkøbtes »1½ Gevölfftbretter zu die neue 
vorschlag am Galleri«, hvorpå hendes kongelige majestæts navn og våben står 
malet5; galleriet må formodes at være identisk med det af Thurah omtalte 
pulpitur47 og med det gamle pulpitur, som maledes 16825.

2) 1681, opsat af snedker Johan Richter, Helsingør, af eget tømmer for 66 
rdl. og malet sammen med nr. 1 (og prædikestolen) 1682 af Jacob Pedersen 
schildrer. Disse to pulpiturer har stået således, at det 1717 var muligt for Jacob 
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Fig. 21. Asminderød. Stolestadegavl, topstykke (p. 779).

snedker, Helsingør, at åbne adgang fra det nye til det gamle pulpitur, således 
at sidstnævntes trappe kunne nedlægges; denne stod i en af mandfolkenes stole, 
hvilket kan betyde, at pulpituret har stået i vest eller syd. At det har stået i 
vest, viser oplysningen, ligeledes fra 1717, om, at det gamle pulpitur maledes 
bagpå ud til fonten5.

3) Muligvis 1668 (jfr. nedenfor) indrettedes et pulpitur for Hans Rostgaard 
til Krogerup og dennes hustru Kirstine Pedersdatter. Dets plads var i koret, 
hvorfra det flyttedes ved ommøbleringen efter korsarmens opførelse 173619. 
Det må være identisk med den senere Krogerupejer, forst-, jagt- og kammer
junker Bruns stol med opgang, som repareredes 182713. At dømme efter re- 
staureringsforslaget 183639 må pulpituret 1736 være blevet flyttet til skibets 
sydside, muligvis ud for korsarmens østre arkade; det blev sammen med 
trappehuset nedtaget 1841 og solgt på auktion for 6 rdl. 84 sk. I stedet ind
rettedes to stole til Krogerups brug13, formentlig de to østligste i skibet og de 
eneste, som nu har låger. Disse stammer antagelig fra Rostgaards pulpitur og 
er forsynet med fladsnitdekoration og forneden liggende rektangulær fylding. 
På den glatte arkadefylding er ved restaureringen i 1942 under senere opma
linger afdækket Hans Rostgaards navn og våben samt årstallet 1668, på den 
anden hans hustru, Kierstina Peders D[atter]s navn og et våben med et kors
lam, samt årstallet 1668.

4) 1726 gav rytterdistriktets kirkeinspektør, krigsråd Helt, tilladelse til op
førelsen af »et meget smukt pulpitur«48.

Ved gennembrydningen af arkaderne til korsarmen 1736 må det af pulpi- 

E. M. 19(52
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Fig. 22. Asminderød. Maleri 1748, af sogne- og slotspræst Christian Jensen(?) (p. 786).

turerne, som har stået i syd være blevet flyttet. Efter denne tid, 1740, omtales 
pulpituret ved tårnet (i forbindelse med en ny trappe) og to »i hinanden bygte 
side- og tværpulpiturer«; de blev 1748 af Hans Nielsen, Ganløse, afvasket, ra
batterne gjort blå med hvide bogstaver og pillerne marmoreret19. Sidepulpi
turet stod over norddøren og havde adgang fra våbenhusloftet gennem en ret- 
kantet dør af gule sten (p. 764); herpå var †orgel (nr. 1 og 2, p. 785) opstillet.

5) 1837 opsattes et nyt pulpitur; S. L. Wahl fik 18 rdl. for at gennembryde 
muren til de nye bjælker og tilmure hullerne fra de gamle13. Dette pulpitur 
kan bestemmes som pulpitur til †orgel nr. 3 (p. 785), og det må være rester af 
dets paneler og snoede søjler, der sammen med rammeværk og empireorna
menter fra en orgelfaçade ligger på loftet over korsarmen.

Af herskabsstole og andre stole nævnes flere. 1) Formentlig fra o. 1663; 1743 
omtales en stol i koret tilhørende dronning Sophie Amalie (der tidligere resi
derede på Ebbekøb) og bærende hendes navn26. Det var muligvis den, der blev 
malet 1663 sammen med nr. 2, da Jacob Petersen malede to stole i koret. 
1675 gjorde Johan Richter et nyt gitterværk på Ebbekøbs mandsstol og et 
andet på kvindestolen, desuden kom der låse for Ebbekøbs og Toildtz’ stole49. 

N. Termansen 1933
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N.Termansen 1928

2) 1663, tilhørende kammertjener Jacob Petersen til Østrup, fremstillet af 
snedker Michel Meier, Helsingør, for 6 rdl. og malet (muligvis sammen med 
nr. 1) samme år af Jacob Petersen5. I koret26.

3—4) 1736, to »sirlige indelukte stole af panelværk med himmel og gesims 
over«, fremstillet af tømmermester Peder Sørensen Ulf, København, til den 
nyopførte korsarm19.

Orgel, 1965, leveret af Troels Krohn. 21 stemmer, to manualer, pedal. I kors- 
armen mod sydvæggen.

†Orgeler: 1) 1697 fandt sognepræsten Laurids Grøngaard i København et 
lidet positiv til 35 rdl. Da sognefolkene havde lovet 40 slet dl., udbad han sig 
differencen hos kirkens patroner. Orgelet blev købt, og orgelbygger Peder Pe- 
tersøn Botzen efterså det og reparerede det »af Kiærlighed til Verchet, saasom 
det er giort af Hans Salige fader som hans siste arbeid her i Verden«. De yder
ste ziratpiber blev forsølvet og forgyldt og værket blev gjort bredere med ud
skåret snedkerværk, og endelig maledes det for ialt 12 rdl.50. 1745 stafferede 
Hans Nielsen, Ganløse, orgelet med farver og guld og forsølvede piberne19. Om 
placeringen, se †pulpitur nr. 4.

2—3) 1822 havde kongen skænket et orgel til kirken, men 1836 forhandler 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 50

Fig. 23. Asminderød. Maleri nr. 2. Nadveren (p. 786).
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man med orgelbygger Ramus om et nyt orgel til 500 rdl., hvorfra dog går 100 
rdl. som betaling for det gamle orgel. Kongen giver tilladelse til, at man handler 
med hans gave. Pengene til det nye orgel bevilgedes gennem Kronborg distrikts 
jordebogskasse39. 1838 fik det ny gesims, maledes og forgyldtes13, og 1871 fik 
det farve som stolene23. Se †pulpitur nr. 5.

Pengeblok, nyere, af fyr, helt dækket af jernplader. I korsarmen. Dens †for- 
gænger nævnt 183813.

To salmenummertavler fra nyere tid (jfr. fig. 8). 1799 fandtes fire sorte tavler 
til at skrive numrene på24, hvoraf een endnu hænger i koret.

†Kommunikanttavle (til optælling af altergæsterne) omtales 1688; den var 
sort og opbevaredes i skriftestolen5.

Malerier51. 1) (Fig. 22) 1748. Ifølge en sekundær indskrift med gule versaler 
forneden over præstekjolen forestillende: »Christian lensen, slotspræst til Fre
densborg og sognepræst for Asminderød og Grønholt menigheder. Død anno 
1769« og skænket 1821 af præstens datter, Christiane Fangel, der var gift med 
præsten i Tikøb og døde 1821. På den opslåede bog i baggrunden læses med 
fraktur: »Hvad her for Øyne staaer, er skyggen af det Leer / Hvori min Siæl 
den har sin Hytte her i live / Ved Ormens Pensel den i Døden heslig seer / 
Guds billeds herlighed kand Jesus eene give. / Min JESUS male mig saa med 
sit Rosens blod / At dette billed’ kand i mig livagtig kiendes / Saa jeg i Him
mel-Glans kand staa med freidigt mod / For Herrens strenge Dom, naar Ver
dens Malning skiendes. Conf. 1. Joh. 3. v. 2, Phil. 3. v. 20. 21.« — Ved en re
staurering 193329 afdækkedes forneden en tolinjet, oprindelig indskrift: »Hvis 
fæstning revner ved hans viisdoms Kraft og ord. Nicol. Brorson Sogne Præst 
til Sanct Nicolai Kirke i Københafn. Om de Guds hierte-Mand ej har i Hannem 
haft. ABryn[nich] Pinxi[t] 1748.«. Efter denne indskrift måtte man tro, at 
billedet forestiller Nicolai Brorson, salmedigterens broder, men på den anden 
side er det vanskeligt at forklare, at Chr. Jensens datter ikke skulle have kendt 
sin fader, og der er heller ikke portrætlighed med de stik, som kendes af Nicolai 
Brorson (Westergaard nr. 1348—50). Olie på lærred, 77x60 cm. Fine, blege far
ver, hvidlig og rød karnation. Samtidig, glat, forgyldt ramme. På østvæggen 
i korsarmen (LundPortr.IX, 39).

2) (Fig. 23), fra slutningen af 1700’rne. Nadveren. Under Judas’ stol ligger 
en djævel med ildlysende øjne52. Olie på lærred, 96x103 cm.

3) Bønnen i Gethsemane. Pendant til nr. 1, 98x112 cm. Billedet er opbyg
get efter den ene diagonal, dannet af et kraftigt lysskær fra øvre, venstre 
hjørne. I skyerne putti og en stor engel med kors og kalk. Den knælende 
Kristus er taget fra et stik af Goltzius53.

4) 1932, forestillende kirkens indre set mod øst, med Lorentz Jørgensens 
altertavle på alterbordet og korbuekrucifikset på skibets nordvæg. Sign.: »C. 
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Hornung Jensen. Asminderød 1932«. Olie på lærred, 79x98 cm, i kraftig, gyl
den profilramme. I tårnrummet på nordvæggen.

Kirkeskibe. 1) (Fig. 24) 1750—1800(?). »Søe Blomsten«, orlogsfregat med 
2x 14 kanoner. Smukt agterspejl med seks tætsiddende vinduer; gallionsfigur: 
løve. Skænket 16. februar 1835 af Anders Stibolt Pedersen, styrmand ved de 
kgl. skibe54. I skibets vestende.

2) 1820. »Anna Catharina«. Orlogsbrig med 2x8 + 2 kanoner. Navn og års
tal på agterspejlet bag små glasruder55. Mellem skib og søndre korsarm.

Sejerværk. Vist hovedsagelig fra 1700’rne, med vesselhornsagtige hjørne
opstandere. Kun een skive på tårnets nordside. — 1663 nævnes klokke
værket som ganske nygjort for 45 rdl. 2 mk. af Peter Boskmand. Michel Meier, 
snedker i Helsingør, leverede en ny skive, der stafferedes af Mattis maler. Her
efter omtaler regnskaberne en række reparationer af værket og fornyelser af 
skiverne5. 1710 var den søndre skive borte og den østre udygtig, selve urvær
ket havde stået i nogle år21, men 1722—23 renoverede urmager Chr. Christian
sen i Frederiksborg hele værket, og snedker Peter Pappe fra København leve

50*

Fig. 24. Asminderød. Kirkeskib. Orlogsfregatten »Søe Blomsten« (p. 787). E.. M. 1962
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rede en urskive, hvorpå Johan Ernst Thide malede tallene og solen midtpå 
med ægte dukatguld, grunden sort og karnissen marmoreret. Skiven flyttedes 
til den nordre side mod byen og landevejen5. Derefter fulgte igen reparatio
ner56. For tiden (1967) i stå. Urhuset er af brede, uhøvlede brædder. 1707 og
1717 istandsattes det5.

Klokker. 1) (Fig. 25). 1511. Støbt af Johs. Fastenowe. Indskrift med minuskler 
(rosetter som ordskille), et leoninsk heksameter: »Aspice nos que faue miseris 
dux gentis olaue — iohannes de vastenoiue me fecit anno domini mvxi« [! ] 
(»og se ned til og vær os elendige nådig, Olav, folkets fører. J. fra F. gjorde 
mig i herrens år 1511«). Den smukke klokke, 108 cm i tvm., har på og over 
slagringen spinkle rundstave. 1904 fjernedes kronen og en ny fastboltedes18. 
Ny ophængning 1939 ved Aug. Nielsen, Roslev. Hvis klokken er oprindelig i 
kirken, hvad der næppe er grund til at betvivle, kan indskriften indicere, at kir
ken var viet Hellig Olav 57(Uldall p. 255, E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 62).

2) 1553. Støbt af Laurids Matsen til Kirke Helsinge (Holbæk amt). Indskrift 
med versaler, med dobbeltlillier og kors som skilletegn: »Hielp os gvd altid er 
gvd med os hvem kan wer y mod os thene klock skal til / Helsing som liger y 
Løf herit som lens degen lod støbe oc hans stoldbroder som ere / kirck weri 
med hanem støpt til Kiøbing hafîven af Lavris Matsen58 kongelig maiestatis / 
bøsstøber anno MDLIII«. Klokken, der smalner stærkt opefter, er i tvm. for
neden 100 cm. Ny ophængning som nr. 1. Formodentlig er Kirke Helsinge- 
klokken blevet afleveret ved klokkeskatten 1602, har undgået omsmeltning og 
er senere kommet til Asminderød (Gribsø p. 62 f.). — På klokkestokværket 
ligger de to kasserede klokkehamre; efter deres form må de være fra 1700’rne 
(jfr. nedenfor under klokkestol).

†Klokker. Ved klokkeskatten 1602 modtog Kronborg kobbermølle en klokke 
fra »Alssminderødt« på 3 skippund og 1 lispund59. 1713—14 havde kirken tre 
klokker, men 1721 var den ene (på 1 skippd., 6 lispd., 4 pd.) revnet; den sendtes 
til København for at blive omstøbt, men da kirken i forvejen havde to klokker, 
blev den ved kgl. resolution afstået til Brøndbyøster (DK.Kbh. Amt p. 465) 
17235.

Klokkestole. 1) Til to klokker, omsat af en ældre stol og suppleret med fyr. 
Ifølge ovenstående må ændringen være sket efter 1721, og ved samme lejlighed 
er de to klokkebomme formentlig blevet fornyet.

2) To spinkle egeplanker af kirkens måske første † klokkestol ligger nu i øst- 
og vestvæggene i mellemstokværket (jfr. p. 766).

GRAVMINDER

Epitafier: 1) (Fig. 26), før 1744, af sandsten, over fru Anna Dorothea Krage
lund og hendes to ægtefæller. Lang indskrift (tildels udbedret med cement) 
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E. M. 1967

Fig. 25. Asminderød. Kirkeklokke, støbt 1511, af Johannes Fastenowe (p. 788).

med fordybede, spinkle versaler over Anna Dorothea Kragelund »først glædet 
i ægtestand med hr. Lavritz Christensen Dyste hans kongelige majestets pre- 
mier lievtenant vdi etaten«, enke i 15 år. Gift anden gang med Johan Christian 
Motmann, ligeledes løjtnant. Hun døde 19. maj 1744 i sin alders ... år. Hvæl
vet, oval skrifttavle omgivet af rocailleramme og akantusbladværk, forneden 
et kronet spejlmonogram, der synes komponeret over bogstaverne C I. Til si
derne to flyvende putti med forkrænkelighedssymboler; de repareredes 1892 
af billedhugger Fjeldskov18. På nordvæggen i skibets vestfag.

2) O. 1728. Hans Just Sevel, slots- og sognepræst, født i Wiiborg 1. dec. 1694, 
søn af magister Søren Sevel. I henved 10 år professor designatus philos. et 
theol. ved universitetet i København, tillige sognepræst til Asminderød og 
Grønholt i 6 år 9 måneder 14 dage, gift i 5 år 7 måneder 19 dage, † 7. maj 1728. 
Hustruen Anna Dreyer, født 7. nov. 1691, † □, datter af kgl. majestæts kom- 
merceråd Hans Dreyer. Fem børn, tre sønner og to døtre, en datter † 4. januar
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1725. Indskrift med fordybede, forgyldte versaler på rektangulær, sortmalet 
sandstenstavle, 105x72 cm. På tårnrummets vestvæg, jfr. gravsten nr. 2.

3—4) 1765, C. F. Dølner. To næsten ens blikskjolde med spejlmonogram 
C F D og derunder 1765. Rammerne er drevne, på den ene er mellem rokoko
ornamenter foroven Dødens vingede hoved samt timeglas og le, på siden 
overflødighedshorn, forneden en engel, som blæser sæbebobler. Den anden 
ramme har forneden en engel, som støtter sig til et stort kranie, ellers samme 
dekoration. På skibets vestvæg flankerende det følgende skjold.

5) 1765. Carl Friderich Dølner, slotsforvalter og gartner ved Fredensborg. 
»Her er henlagt til Forraadnelse under Jorden det som nu ikke længer duer 
paa Jorden Legomet af fordum C. F. Dølner ... Mand til to Hustruer [1. Anna 
Hansdatter Kaarup † 1745, 2. Ane Kirstine Nolte født Refdahl, enke efter 
slotsforvalter Nolte, † 1793], Fader til 9 Børn«. »Levede 62 Aar 4 Maaneder 
3 Uger og nogle Dage gremmende sig over sin Afmagt trøstende sig ved Guds 
Almagt«, † 5. maj 1765. Hvælvet, ovalt skjold af tin, omgivet af strålekrans 
med skyer indsat i en ramme med forgyldte rokokoornamenter af jernblik på 
bagklædning af træ. På skibets vestvæg.

6) O. 1780. Nicolaus Hornemann, material- og magasinskriver ved Fredens
borg. Student 1713, 4 års ophold ved udenlandske akademier i Jena, Witten- 
berg, Hall og Leipzig. I 52 år tjente han fire konger som material- og magazin- 
skriver. Gift 8. april 1745 med Anna Magdalena Wiinholt i 35 år og 2 måneder. 
4. Mosebog 23,2. Opsat af enken. Fyrretræstavle, 121x84 cm, med kannelerede 
lisener, buet gesims og udsavet hængestykke. Sortmalet skriftfelt med forgyldt 
kursiv, rammen brunmarmoreret med gyldne lister. På skibets nordvæg.

7) O. 1787. «Peder Patholm, Forhen Hendes Maiestæt droning Juliana Maris 
Hof Fourier«, gift i 21 år »Med Mig Hans Efterladte Enke« Susana Herløv, død 
<12. febr. 1787, 67 år› gammel. Ovalt skjold af blik omgivet af bladguirlander, 
65 cm højt. Indskrift med primitive, forgyldte versaler på sort bund. På ski
bets nordvæg, vestligste fag.

8) (Jfr. fig. 8). Mindestele af marmor, for faldne i den slesvigske krig 1848—50. 
Fordybet versalindskrift under relief af engel med palmegren i hver hånd. På 
vestsiden af pillen mellem skib og korsarm.

9) Mindetavle over faldne i 1864. Marmortavle i sandstensramme, som for
neden er prydet med reliefhugget bladomvundet sværd. På skibets nordvæg.

10) Smedejernsplade for falden frihedskæmper 1943. På skibets nordvæg.
†Epitafiemaleri. 1700’rne. 1856—64 omtales et »meget stort maleri med et

par borgerligt klædte forældre, og seks børn, tre sønner på faderens og tre 
døtre på moderens side.« Fra »forrige aarhundrede«60. Hang i tårnrummet.

Gravsten. 1) Romansk, af rødbrun granit, trapezformet, 151 xca. 47—35 cm, 
tilhugget som et fladt sadeltag. Indsat i tårnets nordmur.
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Fig. 26. Asminderød. Epitaf nr. 1, over Dorothea Kragelund, † 1744, og to ægtefæller (p. 786).

2) Begyndelsen af 1600’rne?. Kun evangelistsymbolernes relieffer i stenens 
hjørner er tilbage af den oprindelige udsmykning. Kalksten, 205 x 138 cm. 
Genanvendt 1728 til Hans Just Sevel, præst og professor, samt hustru Anna 
Dreijer. Tværskrift med versaler. På kirkegården ved skibets nordmur.

1728 købte Sevels enke en gammel ligsten for 10 slettedaler, som for over 
100 år siden var lagt i kirken. Den blev lagt ved fonten under tårnet ved 
søndre side med begges navne og desuden lod hun på muren mod vest lige for 
graven opsætte et indmuret epitafium (p. 789). For at graven skulle forblive 
urørt, har hun til de tre skoler i begge sogne skænket en kapital på 50 sldl.39, 
samt til hver af skolerne en bibel, seks salmebøger, en forklaring over Kate
kismen og »Den bedende Kiæde«54.

3) 1652. Niels Jørgensen, fordum kgl. majestæts skriver på det store »Brøgers« 
for Københavns slot. Barnfød i Ringsted, 1648 flyttet til Krogerup, død sam
mesteds 19. juli 1649, 48 år gammel. Midt på stenen en cirkel, hvori sam
menskrevet N J og bogstaverne NIS og AND. Omkring cirklen »Si deus pro 
nobis quis contra nos«(»hvis Gud er med os, hvem kan da være mod os«). Ne- 
derst på stenen: »Jeg veed min Frelsere lefver. .«60. I skibet61.

4) O. 1721. Lars Grøngaard, sognepræst og magister, født i København 11. 

PouI Nørlund 1928
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februar 1663. Præst for Asminderød og Grønholt sogne i 26 år og 6 måneder, 
samt provst over Lynge Kronborg herred 12 år; gift med Anna Dorothea 
Meller, datter af konferensråd Meller. To efterladte børn Ivar Grøngaard og 
Anna Maria Grøngaard. Lars Grøngaard † 18. juni 1721, 58 år gammel. 
Stenen lagt af hans enke. »Her grønnes Grøngaards been om skichelsen end 
falmer/ hans siel i paradies bær ævig grøn[n]e palmer/ hans minde skal med 
guld i grøn[n]e ceder groe/ thi han i her[r]rens hus og tieneste var troe.« Grå 
kalksten, 205x139 cm, tværindskrift med versaler. I hjørnerne evangelist
symboler. På kirkegården ved skibets nordmur.

1728. Hans Just Sevel, se nr. 2.

5) O. 1802. Lauritz Steen, kgl. tømmermester ved Fredensborg slot. Født 4. 
maj 1711, † 19. oktober 1802. Senere tilføjet: J. C. Steen, f. 1762, † 1846, P. C. 
Steen, f. 1804, † 1865, Henriette Steen, f. 1842, † 1894, Louise Steen født 
Drachmann, f. 1804, † 1898. Kalksten, 182x126 cm. Tværskrift med for
dybede versaler, i de to øvre hjørner kranier, forneden tre medaljoner med 
knogler og et timeglas. Øverst et ovalt relieffelt med tømrerværktøj omgivet 
af bladkrans og sløjfe. På kirkegården ved skibets nordmur.

*Gravsten. O. 1806. Urban Bruun Aaskow, etatsråd og livmedicus, født 28. 
april 1742, † 31. maj 1806 og hustru Anna Maria Kali, født 29. marts 1742, 
† 29. sept. 1801. »Sat af Sandhed og Erkiendtligt Venskab«. Sandsten, 115 cm 
høj, med fordybet skriveskrift. Stenen fandtes 1951 som trappesten i Snekker
sten; nu i Tikøb kommunes historiske samling i Espergærde.

†Gravsten. 16125. Henrik Eilersøn, »Under denne Steen hviler den ærlige, 
sandrue, fromme og troefaste Mands Been Hendrich Eiler/Søns, udi Kragerup, 
som var Birkefoged til Cronneborg og Hers Holm udi 38 Aar. 1612«. Rand
skrift med versaler brudt af evangelistfelter, samt tværskrift. Forneden bo
mærkeskjold med H E.

Kirkegårdsmonumenter. 1) »1756. Grove«. Stor, ubehandlet granitsten uden 
anden indskrift end navnet med versaler og årstallet. Ved nordre kirkegårdsmur.

2) 1815. Betzy Tønder, ikke navngivet på stenen. »Støvet af en sielden 
Qvinde en sand moder for ti børn. De der kiendte hende vide hvem hun var. 
Før denne steen smuldrer vil hun være ukiendt af alle uden af gud.« Gift med 
orlogskaptajn og digter Hans Christian Sneedorff. Den glatte sten med fordy
bede versaler er indmuret i den gamle kirkegårds søndre hegn.

3) O. 1816. Didrick Adolph v. Recke, oberst og landinspektør, født 27. okt. 
1752, † 3. okt. 1816, og hustru Charlotte Amalia født Merdin, født 19. jan. 
1764, † 27. sept. 1838. Marmorplade med fordybede versaler. Ved den gamle 
kirkegårds søndre hegn.

4) O. 1828. Peder Christian Engel, slotsforvalter, født 31. aug. 1766, † 24. 
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Fig. 27. Asminderød. Kirkegårdsmonument over skuespillerinden Johanne Cathrine Rosing, † 1853, og 
to af hendes døtre (p. 794). Fig. 28. Asminderød. Kirkegårdsmonument over digteren Frederik

Paludan Müller, † 1876 (p. 794).

april 1828, og hustru Maria født Olsen, født 9. dec. 1772, † 10. aug. 1822. Mar
morplade med fordybede versaler. Ved den østre kirkegårdsmur.

5) O. 1833. Peder Paludan, sognepræst, født 1755, † 1799, og hustru Margrete 
Benedicte født Thillerup i 1762, † 1833. Salomons ordspr. 10, 7. Marmorplade 
med fordybede versaler. Ved den østre kirkegårdsmur.

6) O. 1843. Antoine Bournonville, balletmester, født i Lyon 19. maj 1760, 
død på Fredensborg slot 11. jan. 1843. Anden hustru Lovisa, født Sundberg 
i Gøtheborg 25. feb. 1779, død på Fredensborg 10. april 1859. »Som gratiernes 
yndling og scenens pryd nævnes han af kunstens venner. Som kiærlig son, 
ægtefælle, fader og ven mindes han af dem, der vide at skatte mennesket.« 
Marmorskrifttavle med fordybede versaler indsat i sandstensblok med mar
morkors. Ved den gamle kirkegårds søndre hegn.

7) O. 1846. G. I. Brøndsted, provst, født 24. april 1773, † 17. maj 1846. 
Marmorplade. Tilintetgjort efter 1962.

8) O. 1847. Emanuel Rasmus Grove, konferensråd, ridder og dannebrogs

U. H.1967 U. H.1967
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mand, født 13. sept. 1756, † 18. jan. 1847. Marmorplade med fordybede ver
saler. Juni 1967 på affaldspladsen.

9) O. 1853 (fig. 27). Johanne Cathrine Rosing, skuespillerinde, født 1756, 
† 1853 og to af hendes døtre, Ofelia Drewsen, født Rosing 11. maj 1779, † 18. 
okt. 1824 og Anne Rosing, født 1788, † 1851. Sandstensstele med fordybede 
versaler. Foroven en oval portrætmedaljon af marmor, forneden relief af lyre 
med egeløv, fakkel og maske.

10) O. 1857. Vilhelm Bartholomæus Bentzien, født 4. marts 1800, † 8. okt. 
1857 og hustru Marie Sophie Bentzien født Plum, født 17. aug. 1810, † 1. aug. 
1908. Marmorplade med fordybede versaler. Ved kirkegårdens østlige mur.

11) O. 1876 (fig. 28). Frederik Paludan Müller, digter, født 7. febr. 1809, 
† 28. dec. 1876. »Salige ere de som hungre og tørste efter retfærdighed, thi de 
skulle mættes. Matth. V. 6.« Blankpoleret granitstele med fordybede versaler. 
Indfældet portrætmedaljon i bronze af A. V. Saabye, omgivet af indristet 
laurbærkrans; under indskriften en indristet svane. Tegnet af Jørgen Roed62. 
Ved kirkegårdens nordre hegnsmur. — Ved foden af stenen ligger en forvitret 
marmorplade over digterens hustru Charite født Borch, † 1884.

På kirkegården findes desuden monumenter for flere (senere døde) kendte 
mænd og kvinder, bl. a. af familien Bournonville, komponisten Edvard Hel
sted, forfatteren Beatus Dodt samt embedsmænd knyttet til slottene. Om disse 
jfr. Trap og Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern p. 31.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. Sjællandske registre nr. 53. 1728—30, 1736—38. — Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. Sjællandske rytterdistrikters kirkeregnskaber for Lynge-Kronborg hrd. 1716— 
18. — LA. Asminderød kirkes rgskbog 1661—1728. — Asminderød-Grønholt-Fredens- 
borg sognekaldsarkiv. RI. Kopibog 1834—37. — Fredensborg kirkebog 1733 f. — Se 
i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30. — Ved embedet. Liber 
daticus 1840-57. — Fredensborg bibliotek. Niels Stenfeldt: Asminderød og Grønholt sogne i 
gamle dage, manuskript 1925.

Nationalmuseet. Kirkegårdscirkulære 1890. — Museumsindberetninger af Vilh. Roye 
(klokker og ligsten), Magnus-Petersen 1884, M. Mackeprang 1908 (fontekumme), Poul 
Nørlund 1928 (bygning), Sigrid Christensen 1928 (inventar), Niels Termansen 1931 
(istandsættelse af inventar), N. J. Termansen 1932 (istandsættelse af herskabsstol), C. G. 
Schultz 1935 (bygning), Niels Termansen 1942 (istandsættelse af inventar), Tage E. 
Christiansen 1954 (gravsten) og Verner Thomsen 1964 (alterbordsforside). — Under
søgelse og beskrivelse ved Erik Moltke og Jan Steenberg 1962, samt Elna Møller, Ulla 
Haastrup og Erik Moltke 1967.

Tegninger og notebøgeri NM: To tegninger af gavl og klokkeindskrift, af Magnus-Petersen 
1884 (NM). — Notebøger fra C. G. Schultz. LXVIII, 20, 29 og LXXXIX, 38.

Litteratur. Artikel i Avertissementstidende 1. juli 1910. — C. A. Jensen: Asminderød 
altertavle, i Tidsskrift for Industri, 1910, p. 253. — Jan Steenberg: På Asminderød Kirke
gård, i ÅrbFrborg. 1965, p. 49—61.

1 DiplDan. 3. rk. I nr. 7, jfr. nr. 175: 1341, o. 6. juni da Valdemar Atterdag overlod 
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Roskilde bisp Søborg med Holbo, Strø, Lynge, Jørlunde og Skippinge herreder med alle 
købinger og rettigheder herunder patronatsret til kirker. 2 P. 185. 3 KancRrevb. 
1587, 13. aug. 4 RA. Sjæll. Tegn. 1662, 21. nov. 5 LA. Asminderød kirkes rgskbog 
1661—1728. 6 HofmFund. VII, 56, RA. Sjæll. Reg. anf. dato (nr. 158). 7 RA. Da- 
Kanc. A II 3 nr. 28. Fortegnelse og div. dok. vedr. kirker........................................ 1630—1702. Læg: For
tegnelse over kgl. tilladelser til at nyde kirkeindkomster. 8 Sml. note 5 under 1725—26. 
9 Danske Sagn 1896. III. nr. 831 p. 161. — I pastor Jensens indberetning 1759 (LA. 
Sjæll. bispearkiv. Sognepræsternes historiske efterretninger...........................................1758—59) meddeles 
den tradition, at man var begyndt at bygge kirken omtrent midt i sognet, ved en by 
kaldet Søholm, men at dagens bygning om natten blev nedrevet, og redskaberne hen- 
flyttede til dens nuværende sted. 10 Ibid. II. G. 348 p. 337 og III. nr. 194 p. 52. 11 Ibid.
III. nr. 572 p. 109. 12 RA. Rtk. Bygningsadministrationens kopibog 1841—50. 13 RA. 
Rtk. Bygningsadministrationens journalsager 1782-1848. 14 LA. Frederiksborg-Kron- 
borg amter. Breve og dokumenter vedr. kgl. kirker og skoler 1788—90. 15 LA. Sjæl
lands stiftsøvrighed. Kgl. kirkers inventarier 1764. 16 Her optræder teknikken under 
navnet »short-long work« i forbindelse med murhjørner, mens den ved døre oftest kaldes 
»Escomb fashion«, jfr. Baldwin Brown: Arts in Early England II, 55 og andre steder, bl.a. 
C. G. Sehultz, i ÅrbOldkHist. 1937, p. 203. 17 Våbenhusets alder blev fastslået 1930 
af arkitekt C. G. Schultz, der 1935 fjernede senere tilføjelser og restaurerede bygningen 
i dens nuværende form; det oprindelige tag har dog næppe haft udhæng, hverken på gavl 
eller flankemure. 18 RA. Kultusministeriet 1. dep. Journalsager 1848—1916. 19 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytterdistrikts kirkergsk. 20 Fredensborg bib
liotek. Niels Stenfeldt: Asminderød og Grønholt Sogne i gamle dage. 1925. 21 LA. 
Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Helsingør 1700—19. 22 RA. Rtk. 2422.529. 
Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. for Kbh., Frederiksborg og 
Kronborg. 23 LA. Kgl. bygningsinspektører. Meldahl: Domænekirkerne pk. XXII. 
24 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Kronborg amtstue. 25 1905 fandtes, ifølge kirke
værgens brev til museet, uidentificerede kalkmalerispor på buer og kanter. 26 RA. Da- 
Kane. D 102. 1743—46 Efterretn. om købstæderne og amterne............. 27 Beckett 
sammenstiller, i Danmarks Kunst p. 245, antemensalet med gruppen omkring Christian 
II.s altertavle fra S. Marie, Helsingør, DK. p. 357 ff. 28 181/4 alen karmoisin fløjl, 3½ 
alen karmoisin taft, 12 alen rødt lærred, 41½ lod guldgaloner og 6 lod karmoisin silke, 
samt 5 alen floretenbånd, ialt for 164 dl. 2 mk. 2 sk. Skrædderens sylon foruden for
gyldte messingspænder var 10 dl. 2 mk. For alterklædets brodering betaltes 36 dl. 
29 Ved Niels Termansen. 30 Dronningen, som ejede Ebbekøb, skænkede 1663 en kapital 
på 483 rdl. til fattige i Asminderød og anneks-sognet Grønholt, jfr. LA. Frederiksborg- 
Kronborg amter. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler 1720—57, 1771—75. 31 RA. 
Rtk. 245—416. 1821—27. Beregninger og overslag over bygningsarbejder. 32 Således 
også regnskaberne (note 19), der samtidig meddeler, at den ældste disk byttedes til 
Grønholt kirke. 33 Annekskirken Grønholt fik 1680 også stager fra Matthis Hecht. 
34 Inventariet 1764 (note 15) meddeler, at stagerne vejer 6 lispd. 6 pd. og er revnede og 
noget på armene beskadiget. 35 Ifølge beretning 1928 fandtes da tre sekundære kugle
ben. 36 Fra Niels Stenfeldts manuskript 1925 (nu i Fredensborg bibliotek) stammer 
oplysningen om, at det var stiftsskriveren [Otto Funch], som indrettede alterskranken, 
idet man 1699 ønskede en tilsvarende opsat i Tikøb kirke, jfr. LA. Bispearkivet. Ind
komne sager. Lynge-Kronborg hrd. 1629—1737. 37 Til stafferingen gik fem bøger guld 
fra Kbh. til 13 dl. 2 mk. 12 sk., fra Helsingør seks bøger 2 dl. 1 mk. og endelig to bøger 
sølv til 1 mk. 4 sk., jfr. note 5. 38 Mackeprang: Døbefonte p. 88, 92. Efterretningen om, 
at foden skal være et gammelt kapitæl fra Søborg præstegård, lader sig næppe passe 
sammen med den nuværende, der synes ny. 39 LA.Asminderød-Grønholt-Fredensborg 
sognekaldsarkiv. B 1. Kopibog 1834—37. 40 1717 blev ornamenterne på »kronen« repa
reret af Jacob snedker, Helsingør; nye blev påsat i stedet for de forsvundne, jfr. note 5. 
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41 Niels Termansen, K. Roland-Hansen, jfr. indskrift inde i stolen: »Niels Termansen 
1931« og »Lydhimmel og panel opmalet, prædikestol repareret under Nationalmuseet 
1943 K. Roland-Hansen«. 42 Den ene side mod væggen dækket af et senere fastgørel- 
sesjern. 43 Efter indskriften og foran kildehenvisningen er — med sølv — opmalet et 
H med udgående tværstreg øverst til højre efterfulgt af et O — formentlig noget, restau
rator ikke har kunnet klare. 44 Tilsvarende topstykker kendes fra S. Olai, Helsingør. 
Degnestolen og præstekvindernes stol fra 1594 (nu i Helsingør Rymuseum) sml. p. 178. 
45 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97 Kronborg distrikts rgsk. 46 RA. Rtk. 
Sjællandske rytterdistrikts kirkergsk. Lynge-Kronborg hrd. 1713—19. 47 Kgl. Bibl. 
L. L. Thurah: Samlinger til en Beskrivelse af Danmark. 48 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 393 
d, 8°. Fr. Rostgaard annales 1684—1734. — I Hoffmans Beskrivelse af Sjællands kirker 
og sogne.................  1755—73 (i NM) omtales et pulpitur skænket af konferensråd Fr. Rost
gaard; det er mul. dette. 49 Jfr. note 5. Toildt formentlig af Toelt by, som dronningen 
1668 lod nedbryde, hvorefter hun anlagde et schæferi på stedet. 50 LA. Sjællands bispe- 
arkiv. Indkomne sager. Lynge-Kronborg hrd. 1629—1737. 51 Ifølge regnskaberne (note 
24) opsattes 1818 to, nu forsvundne, malerier »forestillende scener af Jesu Himmelfart« 
skænkede til kirken af afgangne madamme Jansen. 52 Ifølge mag. art. Hanne 
Poulsen findes forlægget i Historiæ celebriores Novi Testamenti. Christoph. Weigel. 
Noribergæ 1712. Samme motiv kendt f. eks. fra Jes Jessens altertavlemalerier i Løgum 
klosterkirke og i Varnæs, jfr. DK SJyll. p. 1103, 1899; men djævelen er Asminderød- 
malerens egen tilsætning. 53 Jfr. de tidligere altertavler i Helsingør S. Marie p. 354 
fig. 46 og i Hornbæk p. 732 fig. 5. 54 Fredensborg bibliotek. Manuskript fra 1925 af 
Niels Stenfeldt: Asminderød og Grønholt sogne i gamle dage. 55 Henningsen: Kirke
skibe p. 151, 155, ÅrbFrborg. 1952 p. 96. Her meddeles følgende oplysninger: »Bygget 
af fisker Svend Jensen, Rungsted; givet af fisker Anders Larsen, Humlebæk. — Ophængt 
mellem 1850—1900«. 56 Bl. a. 1771 (jfr. note 19) og 1831 (jfr. note 13). På ramme
værket er nu påskruet en messingplade med graveret: »Værket restaureret og igangsat 
Anno 1946. Sølvsmed P. Hviid, Asminderød Mark«. 57 Ikke nævnt hos Ellen Jørgensen: 
Helgendyrkelse p. 152. 58 Nyrop: Danmarks Kirkeklokker, 1882, p. 94 f. 59 RA. 
Fæstningsrgsk. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle 1600—19. 
60 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 2246, 4°. Fr. Algreen Ussing: Gravskrifter og andre monumen
tale optegnelser. 1856—64. 61 Ifølge indberetning 1884 og 1928. 62 Ifølge blyants
notits 15. marts 1890 i kirkens Liber daticus 1840—57 (ved embedet) er monumentet 
tegnet af Roed; det er også opført blandt hans arbejder i Weilbach: KunstLeks. 63 En far
vegengivelse findes i C. A. Jensens artikel: Maling og staffering i gamle dage, i Haand- 
værkets Bog I. Malerfaget p. 318.

Fig. 29. Asminderød 1813.



Fig. 1. Fredensborg slotskirke set fra Ridebanen.

F R E D E N S B O R G  S L O T S K I R K E

ved

JAN S T E E N B E R G

En ensomt beliggende gård Østrup, der lå ved Asminderød bys overdrev, omgivet af 
skove og bakker ned mod Esrom sø, var forløber for Frederik IV.s Fredensborg. Den 

gamle gård, der utvivlsomt går tilbage til middelalderen, var under Frederik II. kommet 
under kronen, formentlig i forbindelse med de store mageskifter, der sikrede kongen ud
strakt krongods over hele Nordsjælland. 1565 siges det således, at forpagteren på Østrup

J.S. 1962
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skulle ligge under det nyoprettede Frederiksborg len, medens de omliggende Asminde
rød og Karlebo sogne i øvrigt lagdes under Krogen len. Gården blev senere afhændet til 
andre, men kom 1678 tilbage til kronen1.

Den gamle gård sognede dengang til Asminderød kirke, og heri er der senere ingen 
ændring sket, heller ikke da Frederik IV. i begyndelsen af 1720’rne lod Østrup nedrive 
for på dette sted at bygge det nye lystslot Fredensborg.

Der var oprindelig ikke nogen kirke ved det nye slot. Hoffet blev kirkeligt betjent med 
gudstjenester og altergang af hofprædikanterne, der hyppigt holdt gemaksprædikener, 
medens de faste beboere nu som før henvistes til sognekirken i Asminderød. Da Frederik
IV. kort efter slottets foreløbige fuldførelse byggede en slotskirke, som blev indviet af 
kgl. konfessionarius Søren Lintrup den 11. oktober 1726, skete der ingen ændring i stedets 
kirkelige status2. Kapellets stolestader var under gudstjenesterne besat af hoffets embeds- 
mænd og betjente; der var tillige en døbefont, der viser, at dåbshandlinger kunne finde 
sted — derimod ikke begravelser, og det viser sig da også, at slotsforvaltere, gartnere, 
faste slotshåndværkere, staldburscher og andre stadig søgte til Asminderød kirke, hvor 
deres døde blev begravede3. Forholdet mellem slotskirken og sognekirken var dog ikke 
altid helt klart. Efter at der uden for slotsporten var vokset en lille by op, hvis beboere 
fortrinsvis havde deres næring ved slottet, måtte der opstå tvivl om hjemhørsforholdet. 
1735 klagede Asminderød-degnen over, at slotskantoren betog ham hans accidenser. Amt
manden Fr. von Gram måtte da udstede en erklæring om, at kun de kongelige betjente 
kunne søge slotskirken, alle andre — marketenderen undtagen — skulle svare til degnen 
i Asminderød4. Tvivlsspørgsmål dukkede dog også op senere, bl. a. fordi den lokale gejst
lighed til stadighed gjorde tjeneste i slotskirken, hvor »byens prædiken« var en stående 
institution. I 1700’rne lød kaldsbrevene altid på, at den nyudnævnte sognepræst til As
minderød og Grønholt sogne tillige skulle fungere som slotspræst ved Fredensborg. Dette 
ses af de kaldsbreve5, som blev udstedt til hin tids præster: til Peter Jacobi, der tiltrådte 
1728; til Johannes Friedenreich, der kaldtes 1738; og til Christian Jensen, der i 1743 ud
nævntes til »Slotspræst i Fredensborg og Sognepræst til Asminderøds og Grønholts Sogner«. 
Skønt der lejlighedsvis — også i vore dage — har været tvivl om slotspræstens rette titel6, 
er det dog klart, at kongerne i kirkens ældste tid ønskede titlen respekteret.

Meget tidligt har Frederik IV. også ønsket at knytte en lokal kapellan til slottet. 
Et af de mange småhuse, der 1725 opførtes i den ydre slotsgård, var oprindelig bestemt 
for kapellanen ved Asminderød kirke. Under Christian VI. kom dog slotskirkens kantor 
til at bo her7, og huset (det andet på højre hånd inden for jernporten) har da fungeret som 
kantorbolig lige til 1859. I 1741 blev der gjort anstalter til opførelse af en ny kapellan
bolig, denne gang i Fredensborg by; men den blev næppe meget brugt, og kort efter om
dannedes den til bolig for en overjægermester8. Senere har der påny været kapellanbolig 
på slottet. Således havde kapellanen nogle stuer i den såkaldte nye kavalerfløj fra 1798 til 
1817, og i »Hofstuen« (i den ydre slotsgård) fra 1821 til 18509.

Slotskirken har en særstilling inden for det samlede pastorat. Den er et prædikested, 
hvor nogle af de almindelige kirkelige handlinger kan finde sted, men ikke dem alle. Der kan 
således kun være konfirmation for medlemmer af kongehuset, alle andre henvises til sogne
kirken. Begravelser finder kun undtagelsesvis sted, og da altid med særlig kongelig til
ladelse. Der er ingen kordegn knyttet til kirken, men siden 1844 har slottets »husgeråds- 
karl« (slotsassistenten) bistået præsterne under gudstjenesten10. Desuden er kirken et 
led i det store slotskompleks; under Christian IX. boede kronprinsen (den senere Frederik 
VIII.) i Marskalhuset lige øst for kirken, hvad der på alle tider af døgnet har forårsaget 
en livlig trafik gennem kirkebygningen.

Som hofîets særlige kirke har Fredensborg slotskirke i tidens løb været ramme om ad
skillige prominente begivenheder.

Fra den ældre tid kan nævnes, at Christian VI.s svigermoder, markgrevinde Sophie 
Christiane af Brandenburg-Culmbach, døde på Fredensborg slot, og efter at have ligget
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på castrum doloris i slotskirken blev hun den 18. september 1737 herfra ført til Roskilde 
med megen pragt, hvilken begivenhed udførligt refereres i datidens presse. Under Frede
rik V. og Christian VII. blev det skik, at kongefamilien den første og sidste søndag under 
de årlige sommerophold på Fredensborg kommunicerede i slotskirken. Søndag den 21. 
juni 1761 blev Frederik V.s ældste datter Sophie Magdalene konfirmeret her; næste år, 
den 18. april 1762, blev søsteren Wilhelmine Caroline konfirmeret sammesteds, medens 
den yngste i flokken, prinsesse Louise stod for tur den 4. november 1764. En begivenhed 
af særlig karakter var det, da den jødiske læge Christian de Meza konverterede til den 
kristne tro og den 26. oktober 1783 lod sig døbe i Fredensborg slotskirke11.

Langt den største begivenhed var dronning Juliane Maries bisættelse 1796. Kisten stod 
på castrum doloris 8.—12. november og førtes derefter under udfoldelse af et mægtigt 
ceremoniel, som meget udførligt beskrives i alle enkeltheder i hoffourérens dagjournaler, 
ved nattetid fra Fredensborg til Roskilde domkirke.

I den følgende tid, da slottet kun i ringe grad blev beboet af kongefamilien, er kun få 
begivenheder noteret. Det var i denne periode, at byens lille menighed helt kom til at 
lægge beslag på Frederik IV.s kirke. Undtagelsesvis blev amtmand H. N. Arctander12, 
der en årrække havde haft fribolig i en af slottets bygninger, bisat fra slotskirken den 21. 
oktober 1837. Først langt ned i tiden genoptoges de kongelige højtideligheder under 
Christian IX. Et par konfirmationer nævnes: prinsesse Thyras den 27. maj 1870 og prins 
Valdemars den 16. december 1874. Christian IX.s broder prins Vilhelm, der døde på 
Fredensborg, bisattes fra slotskirken den 13. december 1893. Traditionerne fortsættes ned 
i vort århundrede. Der kan nævnes prinsesse Dagmars bryllup 1922, arveprins Knuds 
bryllup 1933 og prins Gustavs bisættelse 1944. Det kan tilføjes, at arveprins Knud blev 
døbt i slotskirken den 14. september 1900, og at han og hans broder, den nuværende 
kong Frederik IX., blev konfirmeret her Allehelgens søndag den 7. november 1915 lige
som kongeparrets tre døtre alle er konfirmeret i Fredensborg slotskirke.

L.L. 1960

Fig. 2. Fredensborg slotskirke. Frederik IV.s marmorbuste i frontispicen, udført af Diederich Gerc-
ken (p. 810).
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Fig. 3. Det ældste Fredensborg i fugleperspektiv. Farvelagt prospekt 1728 af Hans Christopher 
Lønborg, kopi i Nationalmuseets arkiv efter originalen på Fredensborg.

D
a Fredensborg slot blev bygget i årene efter 1720, var der ikke tænkt på 
noget særligt kapel. Man holdt i den første tid prædikener rundt omkring 

i gemakkerne; formodentlig er også kuppelsalen13 blevet anvendt til dette for
mål.

Slottet var oprindelig tænkt som sommerbolig for kongefamilien, der kun 
agtede at residere her under kortere ophold. Men snart blev det anderledes. 
Frederik IV., Fredensborgs første bygherre, fandt behag i stedet og residerede 
her i stedse længere perioder. Der blev da brug for større plads til hoffet, nye 
bygninger blev projekteret 1724 og blandt dem også en kirke, som skulle ligge 
ved nordsiden af Ridebanen øst for det egentlige slot, mellem dette og den 
1721 opførte lange stald, der dannede Ridebanens østlige hegn. Nord for den 
påtænkte byggeplads lå slottets lystparterre; Ridebanens sydlige nabo var 
dengang en stor materialplads.

Stedet var ikke umiddelbart velegnet til formålet. Den nu så jævne Ridebane 
har måttet reguleres; terrænet har fald vestpå, og slottets arkitekt Johan 
Cornelius Krieger har før de egentlige byggearbejder måttet planere ved store, 
endnu synlige, terrasseanlæg. På det sted, hvor man agtede at opføre kirken,
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lå et lille kær14, der gjorde grunden usikker og krævede særlig omhu med 
piloteringen.

Kriegers første udkast til kirken er bevaret (fig. 5 og 6). Det stammer fra et 
meget tidligt tidspunkt, så tidligt, at byggeplanerne ikke kan være kommet 
længere end til de mundtlige forhandlinger mellem bygherre og arkitekt. 
Ganske vist indeholder projektet alle væsentlige karakteristika, der også ken
des fra det færdige resultat; men der er på den anden side så mange afvigelser 
fra det, der 1725—26 blev til virkelighed, at projektet alene af den grund må 
have været rent orienterende, en første føler med antydninger af mange detaljer, 
som ikke nævnes i de endelige bygningsregnskaber. Efter dette udkast skulle 
den højtopbyggede kirke med sin pilasterprydede front under det tunge valm
tag og den svære, stærkt dominerende tagrytter flankeres af to orangeribyg- 
ninger, der sammen med kirken skulle lukke Ridebanen mod slottets store lyst
have. Disse orangerier kendes kun i denne tegning. Da byggeriet endelig er ved
taget og dokumenterne derom begynder at myldre frem med Kriegers overslag 
fra november 1724, er der kun tale om eet orangeri, liggende mellem kirken og 
slottet, medens det andet, mellem kirken og stalden, er blevet erstattet med en 
kavalerbygning, det senere så velkendte Marskalhus, og der er under hele 
byggeprocessen ikke den mindste antydning af, at andre planer har været over
vejet.

Det mest påfaldende træk ved Kriegers ældste kirkeplan er den rent symme
trisk opbyggede façade, hvortil han mod øst har føjet en halvrund apsis, der 
giver anlægget en mærkbar slagside. Fronten ud mod Ridebanen kendetegnes 
ved en nord-sydgående tværakse, den egentlige dominant. Men den indre op
bygning viser, at denne tværakse blev imødegået af en øst-vestgående længde
akse med tyngdepunkt i kor og den nævnte apsis, der skar sig ind i det projek
terede østlige orangeri. Den øvrige grundplan, der bortset fra apsis nogenlunde 
uændret blev gennemført (fig. 4), viser en tilstræbt korsform, der dog kun åben
barede sig i det indre. Kirken skulle på den lange led omfatte fem fag høje, 
rundbuede vinduer, der rendyrket kun kunne ses på den ubrudte nordside mod 
haven. På sydsiden var der et kraftigt fremspring på tre fag med hovedind
gangen i midten, flankeret af to tilbagetrukne partier, hvert på eet vinduesfag. 
Korsformen opstod da derved, at der i rummets indre var to indsnit i nordsiden, 
et i nordvesthjørnet med den indbyggede kongetrappe, og et i nordøsthjørnet 
med sakristi forneden og kongestol foroven. Disse to indsnit modsvarede nega
tivt det sydlige fremspring og betingede derved den tilstræbte korsform.

Hjemlige forudsætninger for Kriegers kirkeprojekt savnes ikke. Planen med 
de to akser, der modarbejder hinanden, kendes fra slutningen af 1600’erne, dels 
i Gråstens slotskapel (DK. Åbenrå amt p. 258) og dels i et par københavnske 
kirker, Reformert kirke fra 1687—89 og Citadelskirken (DK. Københavns by 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 51
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Fig. 4. Fredensborg slotskirke. Grundplan 1:200 ved Holger Schmidt 1967.

II, 403) fra 1704. Navnlig den sidste er et rendyrket eksempel på senbarok
kens kirketype: een lang blok med valmtag, rytterspir midt på tagryggen, 
længdeakse fra gavl til gavl endende ved alteret og en tværakse fra midten af 
langsiden med hovedportal under en gavlfronton. Den ydre arkitektur, som 
Krieger anvendte, med pilasterfront under en bred trekantgavl i midtpartiet, 
spores også i de nævnte analogier og er i øvrigt arkitektonisk fælleseje i da
tidens Nordeuropa. Alene tagrytteren på Fredensborg slotskirke har mere spe
cifikke kendetegn, som peger i en lidt anden retning. Den svære, kobberklædte 
hjelm med den lodret betonede karnisformede kontur og de konkavt svungne 
gavle over lydhullerne er næsten i en Borrominis ånd. Men Krieger er normalt 
ikke inspireret af Italien, hvor han så vidt vides heller aldrig har været. Hans 
inspiration må her være midt- eller sydtysk arkitektur. Der er således store 
ligheder mellem dette spir og Georg Bährs samtidige kirkebygninger i Sachsen15. 
Vi kender ikke forløbet af Kriegers studierejser i de unge år, men noget tyder 
på, at han har haft et vist kendskab til mellem- og sydtysk arkitektur.
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Også i det indre rummede det ældste udkast mange træk, der går igen i det 
endelige resultat. Kongestolen var lige fra første begyndelse anbragt i koret på

Fig. 5—6. Kriegers ældste udkast til Fredensborg slotskirke, senest fra 1724. Fig. 5 opstalt. Fig. 6 
grundplan. Efter Topographia Dania i Nationalmuseets arkiv.
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højde med galleriets øvre stokværk, lige over for prædikestolen. Der skulle 
være pulpiturer langs tre af kirkens vægge, idet alene altervæggen lodes fri, 
sådan som det tidligere var gennemført i Reformert kirke og Citadelskirken i 
København. Men i Fredensborg slotskirke havde pulpiturerne ikke mere karak
ter af inventarstykker, de er båret af søjler og indgår som et integrerende led 
af rummets hele arkitektur, sådan som det var forberedt i renæssancetidens 
slotskapeller i Koldinghus og Frederiksborg (jfr. Kronborg slotskirke ovenfor 
p. 579), og sådan som Krieger samtidig gennemførte systemet i Københavns 
slotskirke. Fredensborg slotskirkes gallerier, der efter den første plan blev 
båret af 14 ottekantede piller16, skulle svinges konvekst uden om de vestlige ind
snit i rummet og konkavt ved de to modsvarende punkter mod øst, hvor der 
skulle gøres fri plads for døbefont og prædikestol; dette sidste lidt søgte arran
gement blev dog opgivet i den endelige udformning. — Der var desuden plan
lagt tre trappeløb, et i det nordvestlige indsnit, hvor kongetrappen blev ind
bygget, og to ved kirkens vestende, ad hvilke der skulle være opgang til orgel 
og pulpitur; kun det ene blev gennemført.

Kirken var projekteret med en samlet længde på 36 alen (apsis iberegnet), en 
bredde på 26 alen (inclusive fremspringet på sydsiden); højden til tagryggen 
var 28 alen, og til rytterspirets top (vindfløjen ikke medregnet) 45 alen.

Inden kirken byggedes, var der sket en del ændringer i dette projekt. De kan 
først og fremmest iagttages på selve monumentet, som det endnu fremtræder. 
Men der er også gode opmålinger fra meget gammel tid. Kongen lod en inge
niørofficer Hans Christopher Lønborg gå i gang med en stor opmåling af hele 
slottet. Arbejdet blev 1728 afsluttet af de to unge officerer Lauritz Thura og 
Holger Rosenkrantz. Originalerne findes nu på Fredensborg, medens der er 
gode kopier i Nationalmuseets arkiv. Her finder man den ældste grundplan af 
slotskirken samt et perspektivisk tværsnit set mod alteret (fig. 7). En lille snes 
år senere publicerede Thura på ny hele Fredensborg slot i »Den danske Vitru- 
vius«. Her finder man planer, opstalt og længdesnit af kirken (fig. 8—10), 
ganske som den stod i 1720’rne.

Med dette fyldige opmålingsmateriale kan man iagttage, hvad der er sket af 
ændringer i Kriegers ældste projekt. Apsis er opgivet, først og fremmest fordi 
der øst for kirken blev bygget en beboelsesfløj i stedet for et orangeri; det er det 
i senere tider såkaldte Marskalhus, dengang kaldet Kavaler- eller Fyrstehuset, 
i Christian VI.s tid også benævnet Markgrevehuset. Det var beregnet på for
nemme gæster, der måtte have direkte adgang til kirken og yderligere via 
denne have passage gennem det store vestlige orangeri til hovedslottet. For 
disse beboere af det nye hus blev der da åbnet adgang til kirken i form af en 
kamoufleret dør, uden fyldninger og gerichter, så vidt muligt usynlig, anbragt 
i korvæggen ved alteret. Den er afsat på de ældste planer og eksisterer endnu 
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Fig. 7. Fredensborg slotskirke. Perspektivisk snit 1728 af H. C. Lonborg, efter originalen paa Fre
densborg.
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Fig. 8. Fredensborg slotskirke. Opstalt 1746, efter 
Thuras Danske Vitruvius.

(fig. 23). — For kirken som hel
hed bibeholdt man den samlede 
længde på 36 alen og kunne nu, 
da apsis var forsvundet, brede 
façaden mod syd til begge sider. 
Det lidt indeklemte, der sporedes i 
Kriegers første plan, navnlig i de 
smalle partier ved siden af midter
fremspringet, hvor de store, rund
buede vinduer kæmpede for at få 
plads, blev nu oprettet, og faça
den fik mere harmoniske forhold.

Også i det indre skete der æn
dringer. Der kom i alt 32 søjler, 
16 i hvert stokværk, mod 2 gange 
14 i det ældste forslag. Alle søj
lerne skulle nu være runde med 
doriske (toskanske) kapitæler i 
nederste stokværk, korintiske i 
det øvre. De to trapper under 
orgelet i vestenden reduceredes 
klogeligt til een, og de to aflukker 
mod nord, det ene med konge
trappen, det andet med sakristi 
og kongestol, fik regelmæssige, 
firesidede vinduer, hvorved an
tallet af rundbuede kirkevindu
er17 reduceredes fra 9 til 7.

Det er et ejendommeligt træk 
ved de bevarede arkivalier, at håndværkerne har indleveret deres overslag efter 
det ældste forslag, og at de ændringer, der var foretaget heri, kun kommer frem 
i regnskaber ud over de kontraktmæssige og i Kriegers randbemærkninger. 
Først når disse ekstra fortolkninger lægges ved siden af overslagene og sam
menholdes med monumentet, som det nu tager sig ud, kan man få en fore
stilling om, hvad der virkelig er sket.

Kirken blev rejst i årene 1725 og 1726. Flere indendørs arbejder blev først 
afsluttet 1727. I enkeltheder kan byggeprocessen ikke følges. Det var Krieger 
selv, der havde murerarbejdet i entreprise, og han nøjedes med at bogføre sin 
kontrakt og den sluttelige afregning18, der først fandt sted 1727. Så meget er 
dog klart, at tømreren Peder Basse var i gang med at rejse spærene19 i september 

Fig. 9. Fredensborg slotskirke. Grundplan 1746, efter 
Thuras Danske Vitruvius.
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Fig. 10. Fredensborg slotskirke. Snit 1746, efter Thuras Danske Vitruvius.

1725; på det tidspunkt var murene altså bygget til gesimshøjde. I marts 1726 
var man i gang med kobberbeklædningen af tagrytteren20. Samme år satte man 
kongebusten af hvidt marmor op i gavltrekanten21 (fig. 2), og de omgivende guir
lander af sandsten blev hvidmalede22. I det indre blev gallerierne med deres søjler, 
prædikestolen og alteret færdige så betids, at kirken kunne indvies23 på kongens 
fødselsdag den 11. oktober 1726. Men endnu manglede stafferingen, som først 
blev fuldført i begyndelsen af 1727.

Bygningsbeskrivelse (fig. 11). Kirken havde oprindelig en sokkel af tilhugne 
granitsten. Da man 1761 helt omdannede de flankerende bygninger, hvoraf 
den østlige — Marskalhuset — nu fik kælder, gav man alle tre huse i kirkefløjen 
en ny sokkel af bornholmsk sandsten. Selve kirken og dens nye nabo mod 
vest — Damehuset, der ingen kældre havde, fik da på sydsiden indfældet
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kvadratiske blændvinduer, for at der kunne komme ensartethed over hele an
lægget24. Sådan er det endnu.

Kirkens mure er opført af små mursten. Oprindelig var alle ydermurene 
hvidpudsede ligesom på slottet. Siden 1944 er murene dækket af et let lag hvidte
kalk, der lader fugerne synlige. På façaden mod Ridebanen har de fire rund
buede vinduer en let profileret ramme med kileformede slutsten, bredere og 
højere i midtpartiets fremspring, mindre og smallere i de to sidepartier. Skønt 
det intetsteds siges, er det sandsynligt, at disse indfatninger oprindelig har 
været okkergule25, ligesom på det øvrige slot; nu er de gråpudsede.

Det brede, fremspringende midtparti er formet som en tempelfront med svær 
trekantgavl båret af fire pilastre, der er trukket ud til siderne for at gøre plads 
for den store portal (fig. 12), hvis åbning er 203x155 cm. Dens sandstensind- 
fatninger på de godt 2 m høje sider er monolitter, har et ydre led, kronet af vo- 
lutter, og et indre, der forkrøbbet er kantet om portåbningen foroven. Fra en 
svær sandstensgesims udgår en ubrudt hængeplade, der med sit udsavede profil 
overskærer den firkantede døråbnings indre led. Topstykket på portalen er formet 
som en kartouche, indrammet af bladornamenter og prydet med Frederik IV.s 
og Anna Sophies initialer. Dekorationen er disponeret omtrent som på Kriegers 
første forslag, men dog af spinklere dimensioner.

Pilastrene har murede skafter med baser og kapitæler af sandsten. Skafterne 
er nu gråpudsede, de andre led gråmalede. Men oprindelig var det anderledes. 
Skafterne var hvidpudsede ligesom kirkens ydermure; baser og kapitæler hvid- 
malede26. Pilasterbaserne, der har en højde af fem murstensskifter eller ca. 37 cm, 
har den vanlige, klassiske udformning. Kapitælerne — otte skifter høje, ca. 60 
cm — er korintiske, men af en særlig form, som slotsarkitekten må have opfun
det netop i forbindelse med kirkebyggeriet, og som antagelig er kommet til som 
en eftertanke, da den ikke ses på Kriegers første udkast. Det søjlehoved, han nu 
udformede, og som han videreførte både i kirkens sidefløje og i den anden 
kavalerbygning hinsides Ridebanen, opført 1732, er lavstammet med en række 
akantusblade forneden, og derover er der i hjørnerne elefanthoveder med snoede 
snabler i stedet for volutter, flankerende en kartouche med Frederik IV.s 
navnetræk i spejlskrift. Kapitælerne skal også have været at finde på det senere 
forsvundne orangeri vest for kirken. Tømreren Peder Basse har i et overslag27 
vedrørende denne orangeribygning omtalt slige kapitæler »af den danske orden«. 
Udtalelsen kunne tyde på, at tømreren har fået navnet fra arkitekten, og at 
denne sidste, med allusion til elefantriddernes nationale symbol, har villet lan
cere et særlig dansk kapitæl på det arkitektoniske marked.

Over kapitælerne er en tredelt arkitrav, kun ansat på selve fronten; den er 
ikke bukket om hjørnerne og tjener således kun som smykke for den store gavl 
uden at binde denne til den øvrige bygnings korpus (hvilket måske er en æste- 
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Fig. 11. Fredensborg slotskirke. Eksteriør.
L. L.1960
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tisk fejl, som dog næppe har bekymret arkitekten). Arkitraven er forkrøbbet 
bøjet uden om pilastrenes fremspring, der i øvrigt fortsætter op i den glatte 
frise, indtil denne vertikale bevægelse støder på hovedgesimsen, hvor den om
sider klinger ud.

Den stærkt profilerede kransgesims, der vistnok oprindelig var okkermalet 
ligesom de øvrige rammeled på façaden, har bugtet sig uden om alle kirkens 
sider; nu ses den ikke ved de to gavle, hvor den skjules af de to sidehuse, Dame- 
og Marskalhuset, der i 1760’erne opbyggedes i to fulde stokværk.

I gavltrekantens store felt har Krieger ladet stenhuggeren Diederich 
Gercken28 fylde fladen med reliefskulpturer. I midten er anbragt majestætens 
repræsentative, ukronede buste (fig. 2) af hvidt marmor, i folderigt gevandt, 
med allongeparyk, ordensskærf og stjerne, stående på et højt postament af sand
sten. Gavlens skrålinier kantes af blomsterfestoner, der nu er malet grå, men 
som oprindelig var hvide.

Over det stejle valmtag, behængt med sortglaserede teglsten, rejser sig den 
stærkt dominerende tagrytter, hvis europæiske afstamning vi har søgt at skit
sere ovenfor. Man vil se, at Krieger har forladt det gængse danske skema for et 
rytterspir. Det er bygget over kvadratet, ikke som vanligt herhjemme over 
ottekanten. De høje glamhuller flankeres af pilastre og dækkes foroven af 
hine barokgavle, der svejer opefter som på et kinesisk tag. Hjelmen er heller 
ikke traditionel; den løber ikke op i en spids, men har vertikalt forløb, indsnøret 
lige over gavlene for derefter at bovne ud til alle sider og flade af i toppen, hvor
over vindfløjen med Frederik IV.s gennembrudte navnetræk rejser sig med 
stang, kugle, snørkler, fløj og kors (fig. 13). — Omtrent sådan som spiret nu ses, 
var det også tegnet af Krieger i hans første udkast. Under byggeriet havde man 
vistnok andre idéer om vindfløjen; der tales om en »Fama« eller et billede af 
»Fortuna«, som endda også synes at være leveret. Man har vel ikke været tilfreds 
med resultatet, eftersom klejnsmeden 1727 leverede den fløj, der nu findes der29.

Spiret har fra begyndelsen kun været tænkt til pryd. Der skulle efter de 
ældre planer ikke være klokker. Sent på året 1725 resolverede Frederik IV. dog, 
at kirken alligevel skulle have klokker, og derefter måtte Krieger uden for de 
løbende kontrakter beregne prisen på en klokkestol30.

Kirkens bagside ud mod haven er uden smykke. Efter den oprindelige plan 
skulle der være fem høje, rundbuede jernvinduer. Det blev kun til tre i midten, 
medens trappeskakten mod vest og de små rum mod øst (sakristi og kongestol) 
fik firesidede trævinduer i to stokværk. Også her er den oprindelige granitsokkel 
i 1761 ombyttet med en sokkel af sandsten.

På grund af kirkens korsform har tagkonstruktionen været ret kompliceret, 
navnlig hvor det gjaldt støtteforanstaltninger for rytterspiret. Grundplanen 
betinger, at det indre midterrum ligger forskudt mod syd (fig. 9), og at rytter
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spiret følgelig er placeret nord for 
længdeaksen. Dette midterrum, der 
på tre sider omgives af gallerier 
med søjlestillinger, dækkes af en 
højtopbygget træhvælving (i dati
dens regnskaber ofte kaldet »kup
len«), som hindrede, at bygningen 
kunne afstives af et vandret bjælke
lag fra ydermur til ydermur. Man 
kunne lægge bjælker hen til og op 
over kuplen og på en eller anden 
måde søge at opnå stabilitet. Hvor
ledes dette nåedes, kan ikke længere 
vides i alle enkeltheder, da man 
1923—24 har sikret tårnets afstiv
ning på en ny måde, der har ud
slettet mange spor. Men af det, der 
er tilbage, kan dog sluttes, at der 
tillige må have været to spræng- 
eller hængeværker i bygningens 
længderetning, hvilket er antydet 
på længdesnittet i Thuras »Danske 
Vitruvius« (fig. 10). Der ligger såle
des en svær fodrem om kuplens fod 
på kirkens loft. Til de to remme i 
syd og nord har der været stik- 

L.L.1960

Fig. 12. Fredensborg slotskirke. Hovedportalen (p. 810).

bjælker ud til ydermuren og antagelig en række nu forsvundne lodrette støtter 
for sprængværkernes øvre rem, der lå over kuplens toplinie. Disse langsgående 
spræng, der i begge ender må have været støttet af underspær, har et (endnu 
bevaret) lag af tværbjælker, og herpå hvilede tagrytteren, som således for
delte sit væsentligste tryk på langsidernes fodremme, der atter holdtes oppe af 
søjlegallerierne i kirkens indre. Der var yderligere skråstivere fra denne øvre 
gulvkonstruktion ud til de to kirkehjørner under kuplens søndre side, forment
lig anbragt her i det håb, at noget af trykket fra tårnet kunne forplantes til 
ydermurene. Spor af disse skråstivere ses endnu. Håbet om denne mere alsidige 
trykfordeling blev dog beskæmmet. Gallerierne i kirkens indre har i tidens løb 
givet efter for tårnets tryk og »hænger« synligt med buet bjælkeværk, hvilket 
gentagne gange har krævet større reparationer. Allerede 1762 viste det sig, 
at kirkens nordmur på grund af, at træværket arbejdede, havde givet sig ud 
mod haven31. Den samme klage lød 100 år senere. 1858 måtte man opklodse søj
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lerne i kirkens indre og forsyne afbindingen 
af tagværket over kuplen med spidsklam- 
mere samt anbringe »flere Hængere fra Kup
len til Bjælkerne«32. Udskridningen var dog 
ikke standset. 1863 måtte tømrermester Jens 
Steen forny de forrådnede sokler under fire 
søjler samt opskrue søjlerne og det hængende 
pulpitur33. Man anbragte tillige et jernanker 
tværs gennem kuplen, »da Kirkemuren mod 
Haven havde givet sig paa Grund af Klokke- 
taarnets Tryk«. Ved hjælp af dette anker 
med tilhørende muffer og skruemøtringer 
blev muren »tilligemed Tømmerværket en 
deel indskruede og sammenpresset og saa- 
ledes fuldkommen betrygget mod Taarnets 
fremtidige Trykning«. Dette arbejde lededes 
af kgl. bygningsinspektør F. F. Friis. Man 
undgik dog ikke, at den vanskelige tømmer
konstruktion også i tiden derefter måtte vise 
sig ustabil, og i begyndelsen af 1920’rne gik 
man til en mere effektiv sikring. På et par 
finanslove 1922 og 23 bevilgedes der i alt 
71500 kr. til kirkens istandsættelse, der lede
des af kgl. bygningsinspektør Thorvald Jør
gensen, bistået af arkitekt Theodor Hirth, 
som særlig tog sig af den nye tømmerkon
struktion34. Herefter blev tværbjælkelaget 

over kuplen afstivet med to jerndragere i kirkens længderetning; disse bliver 
båret af et par stole, der søger støtte på murede partier nede i kirken (konge
stolen fra 1726, trappegangen og kirkens søndre fremspring), medens en anden 
konstruktion af svære skråstivere opfanger rytterspirets øvrige tryk og fører 
det ud til ydermurene; nu er der to sæt jernankre. Derved var det ustabile 
tryk, som tidligere ensidigt havde hvilet på gallerierne, fordelt over et større 
område på en mere hensigtsmæssig måde.

Kirkens indre (fig. 15 og 16) er formet over længdeaksen fra vest til øst. 
Bortset fra gangen, der fører fra hovedportalen ind mellem stolerækkerne, er 
der intet i rummets nuværende opbygning, der fastholder den nord-sydgående 
akse, der er så dominerende i det ydre. Rummets korsform, der omtaltes ovenfor, 
mærkes heller ikke meget, fordi den tilsløres af gallerierne, der i to stokværk 
dækker langsiderne og den korte væg ved vestgavlen. Den fjerde side af korset 

Fig. 13. Fredenborg slotskirke. Vindfløj. 
1:20. Målt 1967 af Poul Nedergaard og 

tegnet af Holger Schmidt (p. 810).
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L.L. 1960

er koret mod øst. Gulvet er belagt med store ølandske fliser. Væggene, der siden 
1863 står marmorede, var oprindelig hvidkalkede35. Loftet over det store mid
terrum mellem gallerierne og koret, har over en rigt profileret trægesims en højt- 
hvælvet hulkehl (som før nævnt oftest kaldet »kuplen«), og på den brede flade er 
trukket en forkrøbbet rammeprofil, et såkaldt »kvadratur«, der — skont place
ret i rummets midte — dog er forskudt mod syd i forhold til rytterspiret og 
tagryggen: et blik Lønborgs snit (fig. 7) vil vise, at dette selvsagt også gælder 
koret med alteret.

Gallerierne hviler på 16 søjler i hvert stokværk, syv på hver langside, to ved 
vestre kortside. Den nordre søjlerække står mellem de to indsnit ved konge
trappen og ved kongestolen. Den søndre afskilrer det sydlige fremspring med 
hovedindgangen. For at skabe kommunikation mellem de enkelte afdelinger af 

Fig. 14. Fredensborg slotskirke. Kapitæl i det øvre galleri, skaaret af J. A. Sturmberg (p. 808).
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Fig. 15. Fredensborg slotskirke. Interiør set mod alteret.

galleriet i det øvre stokværk har det været nødvendigt at bue balustraden uden 
om hjørnerne ved vestvæggen (fig. 16). Søjlerne i underste stokværk stod oprinde
lig på træpostamenter, der dog i tidens løb smuldrede og derved fremkaldte sæt
ninger, hvorfor de flere gange i 1800’rne måtte fornyes. Nu er de siden restaurerin
gen 1958—60 udført af huggen sandsten. Søjlerne er alle af træ med et overtræk 
af marmoreret stuk. Arbejdet med de runde søjleskafter og deres baser og kapi
tæler var overladt tømreren Peder Basse, der måtte indsende en ekstra regning: 
der var jo oprindelig kun beregnet de førnævnte 28 søjler af en simplere, otte
kantet konstruktion; nu var tallet forøget til 32, og de runde skafter med samt 
deres baser og kapitæler, som tømreren måtte overlade til en drejer, gav større 
udgifter36.

Der blev iagttaget en vis forskel i rang mellem galleriernes to stokværk. I 
det nederste er søjlerne af toskansk (romersk-dorisk) orden, og sideskibene er 
behandlet ganske enkelt; der er således ingen gesimser. I øvre stokværk, der 
betragtedes som det fornemste, fordi kongestolen og — lidt senere — nogle 
fyrstelige stole befandt sig her, er alle gange og gallerier forsynet med profile
rede trægesimser, og søjlerne har udskårne korintiske kapitæler (fig. 14). Disse 

L.L. 1960



FREDENSBORG SLOTSKIRKE 815

Fig. 16. Fredensborg slotskirke. Interior set mod kongestolen

sidste er skåret af Johan Adam Sturmberg37, hvis regnskab for de 16 elegante 
søjlehoveder af fint egetræ, beløb sig til en bagatel på 56 rdl. Krieger tilføjer i 
sin attest, at kapitælerne oprindelig skulle have været simplere (dvs. toskan- 
ske), men at de efter kongelig ordre er blevet ændret »um die Kirche mehr zu 
verherlichen«. Kapitælerne er alle af Kriegers »danske« type med elefanthove
der, hvis sammenrullede snabler gør det ud for volutter. Mellem de høje posta- 
menter under søjlerne i øvre stokværk er der anbragt drejede balustre, der 
følger gallerierne alle tre sider rundt. Vinduerne skærmes af sætstykker med 
udsavede balustre.

Som før nævnt var det oprindelig meningen, at gallerierne i det mindste i 
nederste stokværk og formentlig også i det ovre skulle svejes ind i det østligste 
fag for at give plads for en døbefont anbragt ved skriftestolen til venstre for 
koret og prædikestolen til højre derfor. Det er givet, at denne plan er blevet op
givet ret hurtigt. Mulig er der endnu et spor af denne ældre disposition: i den 
svært profderede kransgesims, der rander hele midtpartiet under det hvælvede 
loft, er der tæt ved indsnittet mod nord (skrifte- og kongestol) og tilsvarende på 
sydsiden over prædikestolen en øgning, der kunne se ud, som om gesimsen her

L..L. 1960
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skulle være knækket rundt om de pågældende hjørner, men som atter må være 
opgivet; om noget sådant virkelig har været tilstræbt, og om man under byg
geriet har indset, at gesimsen ved denne konstruktion ikke kunne harmonere 
med kuplen, må indtil videre stå hen.

Som led i det samlede kirkerum må også nævnes sakristiet og kongestolen i 
det nordøstre indsnit, trappegangen i det nordvestre. De to førstnævnte om
tales nærmere under inventar.

Trappegangen (fig. 17) er indbygget i en hvidkalket skakt. Gulvet er i ny tid 
(1939) belagt med små ølandsfliser; tidligere var der murstensgulv, som endnu ses i 
det aflukkede rum under nederste trappeløb. Trappen er formet »italiensk« med 
lige løb og afsatser uden om et lille, firkantet midtrum, der hegnes af firkantede 
piller. Løbene har udsavede balustre, både ind mod det nævnte midtrum og 
langs væggene ude ved siderne. Alt træværket er hvidmalet, og det har utvivl
somt altid haft lyse kulører: i den ældste tid nævnes perlefarvet træværk, dog 
således, at fyldingerne under løb og afsatser havde røde lister38. Trappens 
funktion var i første omgang at bringe kongen fra døren ved orangeriet op til 
stolen på det øvre stokværk, deraf navnet »kongetrappen«. Den fortsætter fra 
øvre stokværk med et smalt løb videre til loftet. — Den øvrige adgang til orgel 
og pulpitur formidledes ved en anden trappe i kirkens sydvestlige hjørne; der 
var oprindelig planlagt to trapper, men kun een udførtes39, og mere behøvedes 
heller ikke. Den stod her, til den store kongestol på kirkegulvet fik sin nuværende 
skikkelse o. 1775. Siden da har der kun været een trappe i kirken.

Den indre opbygning af Fredensborg slotskirke fik i 1720’rne et sidestykke 
i det slotskapel, som Frederik IV. lod indrette i Københavns slot, og som kun 
fik en stakket levetid, da det måtte vige for kirken i Christian VI.s Christians
borg. Disse to slotskapeller var ikke blot næsten samtidige, de havde tillige 
samme bygherre og samme arkitekt, og en meget stor del af billedhuggerne, 
snedkrene, malerne og forgylderne gik igen på begge arbejdspladser. Det viser 
sig da også, at efter de ældste planer skulle font og prædikestol begge steder ud
føres af Friederich Ehbisch efter næsten identiske udkast40. Som det skete så 
tit med datidens byggeri, kom der under arbejdet med det københavnske slots
kapel nye ønsker frem på et tidspunkt, da Fredensborgkapellet var ved at være 
færdigt. Det gælder navnlig den københavnske prædikestol. Den fik en helt an
den udformning end oprindelig tænkt, med tilknytning både til senkatolske 
og gammellutherske lektoriestole og til det 18. århundredes så yndede prædi- 
kestolsaltre. Denne nye anordning har i nogen grad fjernet de to tvillingkapel
ler fra hinanden. Men fra begyndelsen var de nær beslægtede, og de har i 
fællesskab været med til at skabe en norm for kirkeindretning, der blev be
stemmende for det store byggeri i København efter branden 1728, da så mange 
af hovedstadens kirker måtte genopbygges under Kriegers ledelse.
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Fredensborg slotskirke har i ti
dens løb kun undergået få æn
dringer. I det ydre næsten slet 
ingen: vi har nævnt sokkelforan
dringen 1761 og den nye murbe
handling 1944. Men i højere grad 
er der sket forandringer med det 
indre, mest fordi man har omdan
net kongestolene. Da således Juli
ane Maries stol ved vestenden af 
kirken skulle moderniseres omkring 
1775, benyttede C. F. Harsdorff 
samtidig lejligheden til at foreslå 
en fuldstændig omkalfatring af 
kirkens indre opbygning. Om hans 
forslag fremkom efter højere ordre 
eller skyldes arkitektens eget ini
tiativ, ved man ikke; det sidste er 
dog det sandsynligste, og forslagene 
blev da heller aldrig approberet 
(tig. 19—20). Efter Harsdorfîs plan 
skulle hovedindgangen til kirken 
sløjfes fra façaden mod Ridebanen 
og flyttes hen til vestsiden; for 
fremtiden skulle kirkegængerne le
des ind i en forstue i Damebygningen og derefter gennem en ny portal i kir
kens længdeakse træde ind i helligdommen. Stolene på gulvet skulle fjernes, 
og der skulle da indvindes ekstra siddeplads ved fordobling af pulpiturernes 
antal. Alle søjler fra 1720’rne ville blive fjernet og til hver side erstattet af to 
toskanske søjler fra gulv til gesims. Billedet fig. 20 viser, hvorledes det nordre 
sideskib ville tage sig ud med de ranke søjler, de udspændte gallerier og de 
nye klassiske façader på de to indsnit i kirkerummet. Hele udformningen kom 
til at minde meget om hin Herculespavillon, som Harsdorff få år tidligere 
havde udført i Kongens Have. Alteret skulle udformes til det, der var tidens 
løsen: en forening af prædikestol og alter i kirkens østende. Kongestolen skulle 
være ved den modsatte gavl over hovedindgangen, hvor et større gemak i 
Damebygningen skulle inddrages til dette formål. Men alle Harsdorfîs radikale 
planer blev til intet, og Frederik IV.s slotskirke fik lov at bestå. Man nøjedes 
med at omdanne de to kongestole (nedenfor under inventar p. 842), og da den 
fornemste af disse var anbragt på gulvet og krævede frit udsyn mod alteret, 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

L.L.1960

Fig. 17. Fredensborg slotskirke. Trappegang (p. 816).
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Fig. 18. Fredensborg slotskirke. Grundplan o. 1775, efter tegning af Harsdorffi kongens håndbibliotek.

Fig. 19. Fredensborg slotskirke. Projekt til ændret grundplan udført af Harsdorff o. 1775 (p. 817).
Kongens håndbibliotek.
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Fig. 20. Fredensborg slotskirke. Snit med forslag til ændring af interiøret, ved Harsdorff o. 1775
(p. 817). Kongens håndbibliotek.
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måtte man fjerne de to store blokke med stolestader midt på gulvet. For dog 
at indvinde den tabte plads på anden måde, trak man stolerækkerne fra side
skibene ud mod kirkegulvets midte, hvor en bred gang blev holdt fri (fig. 21). 
Ordningen var en nødvendig konsekvens af de givne forhold, men den svæk
kede hele kirkerummets arkitektur og tilslørede sideskibenes smukke opbyg
ning med elegante søjlestillinger. Sådan stod rummet til 1958, da kirken 
underkastedes en istandsættelse under ledelse af kgl. bygningsinspektør Thomas 
Havning. Herefter blev stolene påny trukket tilbage til gallerierne og de op
rindelige forhold genoprettet. Derimod kom der ikke nye blokke af stolestader 
på gulvet, hvis hele flade dækkes af store, ølandske fliser.

Kirkerummets vægge, der siden 1720’rne havde stået hvidtede, blev for
søgsvis farvede 1863 på forslag af kgl. bygningsinspektør F. F. Friis41; man 
eksperimenterede med at male hvælvingen himmelblå, ligesom kuppelsalen i 
slottet var blevet det få år tidligere, og også væggene skulle have kulør — hvil
ken vides ikke, men forsøget vakte i den grad modstand hos alle, at arkitekten 
selv opgav at gå videre ad den vej. Man lod i stedet loftet hvidte som forhen, 
medens væggene blev marmorerede i limfarve, inddelt i felter. Sådan er det 
endnu, blot er alle væggene nu oliemalede.

Den hårde vinterkulde, der altid har været en prøvelse for menigheden, har 
også ramt kirkegængerne i Fredensborg slotskirke. I de kongelige og fyrstelige 
stole havde man klaret sig med kaminer eller vindovne (jfr. p. 844 og 845), medens 
alle andre kirkegængere måtte affinde sig med kulden. Da hoffet under Christian 
IX. ofte trak efterårsopholdet på Fredensborg ud til henimod nytår, var tiden 
inde til at tænke på kirkens opvarmning. Man begyndte i 1870 med at opstille 
en ovn i nordre sideskib ved væggen ind mod skriftestolen42. Det medførte, at 
stolestadet her måtte sløjfes, og at sakristiets skorsten blev ombygget. Ovnen 
har næppe gjort tilstrækkelig fyldest. Der blev da i 1876 anskaffet to nye ovne, 
den ene som afløser af ovnen fra 1870, den anden opstillet i nordre sideskibs 
nordvesthjørne43, hvor atter et stolestade forsvandt, og hvor der tidligere ikke 
havde været nogen skorsten. En sådan blev udsparet i murtykkelsen. Begge 
skorstene ses nu helt tilmuret oppe på kirkens loft. De har tidligere ud over 
kirkens tag haft skorstenspiber, som atter er forsvundet, da hele slottet fik 
centralvarmeanlæg 1929.

Om kirkens belysning i gamle dage er der ingen sikre efterretninger. Lyse
kroner eller andre lysgivere nævnes aldrig. Man har da nøjedes med levende lys 
på gavlene i stolestaderne, og i nyere tid vides det, at man ved højtiderne har 
haft kranse med lys om søjlerne i begge gallerier. I 1924 indlagde man elek
trisk lys i form af pærer anbragt skjult på indersiderne af søjlerækkernes vand
rette bjælkelag. Systemet er senere videre udbygget.

Til de mere dybtgående forandringer i ny tid hører også de omfattende 
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arbejder med tagkonstruktionen, der ovenfor p. 811 nærmere er omtalt. Også 
flisegulvet er blevet ændret. Da man o. 1775 omdannede stolerækkerne, blev 
der lagt fliser i en midtergang; der var også flisegulv, utvivlsomt af ældre dato, 
i koret og ved kongestolen på gulvet. Alle disse fliser blev udskiftet 1939; der 
blev lagt nyt gulv af ølandske fliser, og de gamle blev sendt til Spøttrup. Da man 
1958 påny ændrede stolestaderne, der blev trukket bort fra gulvfladen i kirkens 
midte ind til gallerierne i sideskibene, blev de partier, der tidligere havde været 
optaget af stolerækkerne, belagt med nye, ølandske fliser, og gulvet fremtræder 
siden da som een stor, ubrudt flade.

INVENTAR

Kirkens indre rum og det inventar, der fylder det, har i en sjælden grad be
varet præget fra 1720’rne. De to hovedakser, som fra kirkens første tid 

så tydelig sporedes i eksteriøret, er i det indre veget for een akse, den vest- 
østgående, som er blevet forstærket efter 1728, da man anbragte en ny konge

Fig. 21. Fredensborg slotskirke. Harsdorffs ændrede grundplan o. 1775 (p. 820). Kongens hånd
bibliotek.
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stol på gulvet i kirkens vestende, lige over for alteret. Siden da har der kun 
været få ændringer i interiøret. Hvad der i så henseende har fundet sted, bliver 
indregistreret under kongestole, det øvrige stoleværk og væggenes staffering.
— Oprindelig var rummets vægge hvidkalkede, men står, som ovenfor p. 820 
nævnt, lyst marmoreret siden 1863. Stoleværket har altid været perlefarvet.

L.L. 1960

Fig. 22. Fredensborg slotskirke. Moses, sidefigur på altertavlen, udført 1726 af Fr. Ehbisch (p. 823).
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Det øvrige træværk — for så vidt det havde en funktion i rummet — var mar
moreret og er det endnu: således søjlerne med deres bjælkeværk, alteret, døbe
fonten og prædikestolen. Også altersølvet er det oprindelige og bærer for største 
delen indskrifter, der hentyder til kirkens indvielse den 11. oktober 1726.

Alterbordet 1726, af fyr, består af panelværk, fortil med to fyldinger og stafferet 
med gammel marmorering.

Alterklæde 1779 (fig. 24), formentlig skænket af dronning Juliane Marie; dog 
er broderierne i 1920’rne overført på nyt fløjl, kantet med dobbelte guld
galoner44. Med sølv- og guldtråd på stof er det danske rigsvåben broderet. 
Kronepulden er rød, vildmændenes lændeklæder og hårpynt er broderet med 
grønne blade, medens våbenets leoparder og løver er blå. På skriftbåndet for
neden er broderet: »Anno 1779 d: 11te October«. Datoen hentyder til dronnin
gens søn, arveprins Frederiks, fødselsdag; men der er formodentlig tillige tænkt 
på kirkens indvielsesdag og Frederik IV.s fødselsdag.

†Alterklæde 1726, af (rødt?) fløjl med to rækker guldgaloner, Frederik IV.s 
navnetræk og årstallet 1726, er nævnt i de ældste inventarier fra 1728 og 1745. 
Slotsforvalter J. L. Mansa indberettede 15. december 1814, at »Guldtresserne 
paa Alterklædet med Kongens Ciffer og Krone er Natten til i Gaar blevet 
stjaalet«45.

Altertavlen (fig. 23) 1726 er barokt opbygget med rige søjlestillinger og frit 
udarbejdede skulpturer, skyformationer og forgyldte stråler — alt efter det 
mønster, som var givet af Tessin i Vor Frelsers kirke (DK. Københavns by II, 
504 ff.), og som blev normen for alle de nye altre, der rejstes i de københavnske 
kirker efter den store brand 1728.

De arkitektonisk formede led af altertavlen, som danner ramme om Krocks 
altermaleri, har nederst et postament på højde med alterbordet, der blot fun
gerer som fremspring herfra. I postamentfelterne er evangelistsymbolerne 
indsat. Derover begynder den barokke opbygning. Storstykket omfatter det 
nedenfor nævnte maleri med flankerende halvsøjler, der har kannelerede skafter 
og korintiske kapitæler, med ansatser til et par antydede pilastre nær alter
billedets ramme, og længere ude et par kvartsøjler med glatte skafter; yderst 
er der to helt frit udarbejdede søjler, ligeledes med glatte skafter og korintiske 
kapitæler. Ved foden af disse sidste søjler og båret af svære konsoller står 
Moses til venstre (fig. 22) med lovens tavler og højtløftet stav, medens Aron 
står til højre i frit opfundet jødisk præstedragt, svingende et forgyldt røgelsekar. 
Storstykkets arkitrav følger i stærkt forkrøbbet skikkelse de vekslende bevæ
gelser i halv-, kvart- og helsøjler nedenunder. På midten af dette bjælkeværk, 
lige over altermaleriet, er anbragt en lille skyformation, hvori musicerende 
englebørn tumler sig. Overstykket, der rejser sig over denne stærkt bugtede 
gesims, er indadsvejet med store, brudte volutter. Over de yderste søjlestil
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linger er anbragt i fuld figur: Johannes med lam og korsbanner (til venstre) og 
Paulus med bog og løftet sværd (til højre). Øverst i midten står i stærkt bov- 
nende klædebon den sejrende Kristus med venstre hånd løftet velsignende, 
medens han med den højre griber om korsbanneret46, omgivet af en forgyldt, 
radiært formet stråleglans. Foruden de arkitektoniske og skulpturelle led har 
denne altertavle — modsat Tessins — et væld af blomsterfestoner, der ligesom 
udspringer af topstykkets volutter og derfra som milde gaver drysser ned over 
de andre dele, også søjleskafterne.

Tavlens arkitektoniske led danner ramme om et altermaleri, der er noget 
ældre end dets omgivelser47. Det er malt af Hendrik Krock og tjente oprindelig 
som kaminbillede i kongens nordvestre kabinet på Fredensborg, hvor det er 
nævnt i 1724-inventariet, og hvorfra det 1726 overførtes til slotskirken for at 
blive indsat i altertavlen. Billedet forestiller Dommedag. Øverst i stråle
glorien sidder den dømmende verdensfrelser, der med sin løftede højre hånd 
hidkalder alle de frelste sjæle, som rejser sig fra gravene nederst til venstre i 
billedfeltet og svinger sig i talløse skarer mod himlen. På modsat side udløser 
englen med tordenkilen sin forbandelse over alle de udstødte, der hovedkulds 
styrter ned i fortabelsen. — Billedet er indfattet i forgyldt ramme; derunder et 
skriftfelt med forgyldt fraktur på marmoreret bund (»Hvo som troer paa 
Sønnen dømmes ikke«. Johs. 3, 18), malet på dette sted 1863 som erstatning for 
en ældre tysk indskrift, der endnu svagt anes under overmalingen. Et tilsva
rende indskriftfelt over Krocks billede (»Det er Menneskene beskikket at døe, 
men derefter Dommen«. Hebr. 9, 27) er ligeledes tilsat 1863 i stedet for en ældre 
indskrift på tysk48.

Alt træværk er rigt marmoreret. Kapitæler, konsoller og festoner er forgyldte. 
Den frit udarbejdede skulptur er hvidmalet.

Ved opbygningen af altertavlen medvirkede snedkeren Christopher Qvist 
ved det rent håndværksmæssige49. Men billedskærerarbejdet udførtes af Friede
rich Ehbisch50. Kontrakterne med de to medarbejdere er dateret den 2. maj 
1726. Snedkeren fik slutsummen udbetalt den 15. oktober samme år; med 
billedskæreren afregnedes der endeligt en måned senere, den 16. november. 
Ehbisch har skriftligt dokumenteret sin andel i altertavlen: 4 evangelistsym
boler; de 2 konsoller med festoner; de derpå stående figurer Moses og Aron; 
alle kapitæler og de på søjleskafterne hængende festoner; en gruppe basun- 
blæsende engle i skyer; Johannes’ og Paulus figurer; topstykkets »seiten 
schnirckel« med blomster og laurbær; indskriftfeltet under og over altermaleriet; 
og endelig: »die glorie von gewölch und strahlen« (medens frelserens billede ikke 
direkte nævnes)51. Så meget er helt klart angående billedhuggerens bidrag til 
altertavlen. Om han også var mester for det tegnede udkast dertil, er mindre 
klart. Det kunne lige så godt være bygningens arkitekt, der havde formet skit- 



FREDENSBORG SLOTSKIRKE 825

Fig. 23. Fredensborg slotskirke. Altertavle, udført af Fr. Ehbisch 1726 (p. 823). L.L.  1960
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L. L.1960

Fig. 24. Fredensborg slotskirke. Detalje af alterklæde 1779 (p. 823).

sen. Når vi dog her helst vil pege på Ehbisch som invenior, er det ikke så meget, 
fordi det dengang var skik, at de bildende kunstnere selv formede deres skitser, 
eller fordi Ehbisch vitterligt har leveret skitser til den københavnske slotskirkes 
inventar. Der er nemlig et kriterium, som gør det lidet sandsynligt, at Krieger 
skulle have haft noget direkte med sagen at gøre, det rent negative: at ingen 
af alterpartiets søjler kan fremvise hans særlig »danske« kapitæl med elefant
hovederne (jfr. fig. 14), som han ellers indlagde overalt, hvor han kunne komme 
til det. Og er det ikke Krieger, der var altertavlens skaber, må det vel være 
Friederich Ehbisch.

Da kirken blev indviet 11. oktober 1726, har altertavlen formodentlig været 
færdig. Men farverne manglede. Hoffets betroede marmorerer og forgylder 
Elias Green indleverede overslag52 til tavlens og prædikestolens staffering den 
16. december 1726, og han vides at have været i gang kort derefter. Da amt- 
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Fig. 25-26. Fredensborg slotskirke. Alterkande 1726 og alterkalk 1726 (p. 827).

mand Fr. von Gram besøgte Fredensborg i januar 1727, skrev han til sin ven 
kabinetssekretær Andreas Lyders53, at de i slotskirken »arbejdede paa An- 
strygningen«. På søjlen nær Mosesfiguren finder vi da også malerens visitkort. 
Med spids pensel og fin skrift er tegnet: »Marmorerer Elias Green Anno 1727«.

Altersølv. Kalk 1726 (fig. 26) fra kirkens indvielse, sølvforgyldt; sekstunget fod, 
rillet knop og højt bæger med svejet profil. På fodpladen mestermærke for 
Niels Johnsen 1725 (Bøje p. 59), Københavns bystempel 1727 og C L(guardein- 
mærke for Conrad Ludolf), samt månedsmærke for Tyrens tegn. Kalken er 21 
cm høj, kummens diameter 14,4 cm. På kummen er graveret Frederik IV.s 
kronede spejlmonogram; derunder: »A 1726 d. 11 Octobr«. — Den tilhørende 
disk, der er samtidig med kalken, er 15 cm i diameter. På randen graveret et 
cirkelkors. Under bunden mestermærke 1725 for Niels Johnsen.

Alterkande (fig. 25), 21 cm høj, indvendig forgyldt. Lav fod, stærkt bugel 
korpus. Hank med enkel udsmykning; gæk i form af en smal, oprullet volut. 
Kort tud, profileret låg, oventil fladt. På fodpladen de samme stempler som 
på kalken. På den ene side af korpus er graveret Frederik IV.s kronede spejl
monogram og nedenunder: »A° 1726 d. 11 Octobr«.
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Oblatæske samtidig med kalk og 
kande, indvendig forgyldt, af oval 
form, største længde 13,7 cm. En
kelt profileret fodplade. Låg med 
hvælvet kant og flad top. Foroven 
på låget de samme graveringer som 
på kalk og kande, og under bunden 
de samme stempler.

Altersølvet opbevares i en fyrre- 
træskasse (fig. 27), sortmalet med 
fligede bladornamenter i beslagene; 
den stammer utvivlsomt fra kir
kens oprindelse. Synes første gang 
nævnt i håndværkerregnskab54 fra 
1728; omtales i inventariet fra 
1784: »Et lidet Skriin med Laas 
og Nøgle, hvorudi forvares efter- 
skrevne 4 Stykker Sølv-Kar: 1 
Sølvkande, 1 forgyldt Kalk, 1 for
gyldt Sølv-Patel, 1 Sølv-Æske til 
Ablaterne«.

Sygekalk fra kirkens indvielse, 
højde 13,3 cm; fodpladens diameter 

9,4 cm. Rund fodplade og rundt skaft, begge dele uden ornamenter. Oval knop 
med riflet profil. Lille bæger med udad svejede sider, indvendig forgyldt. På 
siden af bægeret er graveret Frederik IV.s kronede spejlmonogram. Samtidigt 
indlæg med vinbeholder og skruelåg til oblatgemme. På vinbeholderen er grave
ret Frederik IV.s kronede spejlmonogram. Vinbeholder og oblatgemme er ind
vendig forgyldt. På kalkens fodplade en serie stempler: C L M W, for Conrad 
Ludolf, møntguardein; Københavns bystempel fra 1720’rne (kun de tre første 
cifre kan læses); mestermærke N[I], for Niels Johnsen; månedsmærke for 
Jomfruens tegn. På vinbeholderens underside to stempler: N I 1725, mester
mærke for Niels Johnsen (Bøje p. 59). Gammelt futteral af lyst træ. Opbevares 
i Asminderød præstegård.

Alterstager (fig. 28) 1726, leveret til kongen af Frederik Fabritius55. 70 cm 
høje, forneden formet som trefod med indadsvungne, brudte volutter, hvilende på 
kuglefødder med rillet profil. Foroven kandelaberformede. På trefodens midt
stykke, der har skællet bund, står indfattet i kartouche Frederik IV.s kronede 
spejlmonogram. Stagerne er sammen med nedennævnte krucifiks og dåbs- 
bækken bestilt til Fredensborg slotskirke af kongen, der selv leverede sølvet 

L.L.1960

Fig. 27. Fredensborg slotskirke. Æske med altersølv 
1728 (?) (p. 828).
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dertil. Partikulærkammerets regnskab lyder: »Noch dem Goldschmied Fabri- 
cius flir die zu Friedensburg gelieferte Altarleuchters, Taufbeckens und Cruci- 
fix, nach Abziehung des dazu empfangenen Silbers, ebenfals eine Rechnung 
bezahlt mit — 318 Rthlr«. Der er ingen stempler.

Alterkrucifiks (fig. 29) 1726, af sølv, ligesom ovennævnte stager leveret af Fr. 
Fabritius. 128 cm højt, sølvfiguren 65 cm fra tåspids til fingerspids. Figuren 
hænger dybt, i skråt strakte arme. Hovedet hælder lidt mod højre skulder, 
øjnene åbne, munden lukket, let rynkede bryn. Fuldskæg og langt bølget hår, 
der falder ned foran højre skulder og bag venstre. Flettet tornekrone. Bryst
kassen er kraftig med lille sidevunde, hvorfra blodet flyder. Smalt lændeklæde 
med flagresnip i hver side. Overlagte fødder med blodspor fra naglen. Figuren 
er hul ligesom det glatte korstræ samt dødningehovedet, der hviler på knogler 
ved korsets fod. Øverst er skriftbåndet, hvorpå graveret I N R I  med tremule
ring. Krucifikset står på en sortmalet træplint, formet som et barokt svunget

L. L. 1960

Fig. 28. Fredensborg slotskirke. Alterstage 
1726 (p. 828).

L.L.1960

Fig. 29. Fredensborg slotskirke. Kru
cifiks 1726 (p. 829).
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postament. På plintens øvre hjørne er fastnittet små englehoveder af sølv; bag 
det forreste et ornament (mulig marterredskaber (?) med dolke og sværd). På 
plintens midtparti ses gennembrudt Frederik IV.s kronede spejlmonogram, 
flankeret af svævende engle, som bærer overflødighedshorn med blomster; 
ornamenterne er forgyldte. På plintens hjørner smalle akantusblade og på 
siderne en roset. Ingen stempler ses.

Messehagel (fig. 30) 1726, med dobbelte guldgaloner langs kanterne på nyere, 
rødt fløjl. Midt på rygskjoldet er i guld- og sølvtråd broderet et krucifiks 
på en Golgathahøj; hele broderiet er 77 cm højt; ved korsets fod et kranium 
med korslagte knogler. Kristusfiguren, der har langt, gult hår og skæg, grøn, 
flettet tornekrone og gyldent lændeklæde med flagresnip ved venstre side, er i 
øvrigt forfærdiget af sølvtråd, medens korstræet er af mønstret guldtråd; kra
nium og knogler af sølv. Over korsets top er et sølvtråds skriftbånd med Pila- 
tus’ indskrift, sortbroderet på hebraisk, græsk og latin. På begge sider af korset 
ses i broderede versaler med guldtråd: »Den 11 October Anno 1726«, hentydende 
til kirkens indvielse. — Hagelen har ikke altid været i brug. Da provst W. B. 
Bentzien i oktober 1847 efterlyste den gamle hagel, svarede den konstituerede 
slotsforvalter Rudolph Rothe, at den var i behold, men forfalden og havde 
været ubrugt i mere end 30 år, eftersom den daværende biskop (Fr. Münter?) 
ville »afskaffe alle katolske Reminiscenser, ogsaa Altertavler«. Hagelen kom dog 
frem igen og har siden stadig været brugt. Den omtales som meget slidt både i 
1923 og 1937 og blev begge gange restaureret ved Clara Wæver, sidstnævnte 
gang tillige med nyt fløjl56. Da den vedblivende er kirkens eneste hagel, er den 
også nu stærkt slidt.

Knæfaldsskranke 1726, bestående af 12 firesidede dokkebalustre af messing, 
indrammende en firesidet forhøjning med affasede hjørner og med marmor
gulv af sorte og hvide fliser (fig. 23). Balustrene er støbt af Henrik Tessin, 
hvis kontrakt57 om dette arbejde er dateret den 2. maj 1726; slutbeløbet er bog
ført 8. november 1727. Klejnsmeden Jochim Zarth udførte de runde jernstæn
ger58, der ved det øverste led sammenholder de 12 balustre. Da smedens af
regning er fra august 1727, er skranken mulig først blevet færdig dette år. — 
Under de nævnte jernstænger er 1945 anbragt en smal metalhylde til brug for 
de særkalke, der nævnte år anskaffedes til kirken59.

Døbefont 1728, af eg, leveret af Friederich Ehbisch efter kontrakt af 7. nov. 
1726, formet som en trefod, hvilende på tre forgyldte volutter, der står på et 
tredobbelt fodstykke med indadsvejede sider (fig. 33). Over volutterne står på 
et tresidet indskud tre forgyldte englebørn, der støtter en karnissvunget kumme 
med nitunget kant, marmoreret med forgyldte akantusornamenter. — Ehbisch 
havde den 7. november 1726 underskrevet kontrakt om en sådan døbefont60. 
I et senere regnskab fra 1727 erklærer han, at han har forevist og fået appro- 
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beret en tegning dertil, og hans beskrivelse af de enkelte poster viser, at det er 
den endnu eksisterende font, det drejer sig om61. Den blev dog først leveret 
1728, og i mellemtiden synes der at have stået en anden font i Fredensborg 
slotskirke. Johan Christopher Heimbrod fik i det mindste efter kontrakt af 23. 
juni 1727 udbetalt 60 rdl. for reparation af en font, der kom fra Gltickstadt og 

Fig. 30. Fredensborg slotskirke. Messehagel 1726 (p. 830).
L. L. 1960
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derefter blev opstillet i Fredensborg62. I december 1727 indsendte Ehbisch til 
kongen et forslag til en font for den københavnske slotskirke; den bevarede 
tegning viser flere lighedspunkter med den fredenborgske, dog med rigere skulp
turel udsmykning. Tegningen synes ikke at være approberet, og den 1. maj 1728 
erklærede Ehbisch, at han nu til det københavnske slotskapel havde udført en 
font af godt egetræ og af samme skikkelse som den i Fredensborg slotskirke; 
hans regning, der lød på 66 rdl., fik følgende påtegning: »Obige Tauffmachine ist 
auf Königl: Befehl bestellt, und in Stelle des vorigen (welcher in bisherige 
Schlosskirke gekommen) nach Friedensburg ordinieret worden«63. — Ligesom 
tilfældet var ved alter og prædikestol, har Elias Green marmoreret og forgyldt 
døbefonten64.

Dåbsfad (fig. 31) 1726, af sølv. Ligesom trækummen, det hviler i, er det ni- 
tunget og har ombukket kant. Langs kanten er der graveret et mønster i 
regencestil. 54 cm i tværmål. Under bunden de samme stempler som på kalk og 
alterkande.

Dåbskande (fig. 32) o. 1733, af tin, 31 cm høj (gækken ikke medregnet). Rund 
fodplade og fod, kugleformet korpus og slank hals; profileret låg, hvorpå der 
øverst er indgraveret med skønskriftsbogstaver: » A N N O  1733«. Hanken 

Fig. 31. Fredensborg slotskirke. Dåbsfad 1726 (p. 832). Fig. 32. Fredensborg slotskirke. Dåbskande 
1733 (p.832).

L.L. 19(H) L.L. 1960
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L. L. 1960
Fig. 33. Fredensborg slotskirke. Døbefont 1728, skåret af Fr. Ehbisch (p. 830).

ender i en lille skjoldplade. Gækken er oval, midtdelt og på lille fod. På korpus 
er graveret Christian VI.s kronede spejlmonogram, flankeret af krydsende 
grene, hvorunder i skriveskrift: »Fredensborg Kirckes Kande«, hvorfra hænger 
spinkle bånd. Indvendig i låget tre stempler: et Københavnsstempel med tre 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt
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tårne og årstal 1717, indskrevet i en cirkel under en krone samt to bogstaver, 
hvoraf det sidste er et F, medens det første er ulæseligt; til begge sider herfor 
ses to ens stempler, indskrevne i cirkler, hvori en engel holder hammer (?) og 
vægt samt bogstaverne ISF og årstallet 1717. Initialerne gælder formentlig 
Jacob Schønefelt, København.

Til dåben nævnes to sæt †dåbsklæder, tidligst i inventariet 1784, gentaget 
1814; siden nævnes de ikke. 1814-inventariet omtaler 1) »Et paille [gult] med 
Sølv og couleurt Silke broderet Kristentøj, belagt med Sølvkniplinger, under
foret med blaat Illystring, med 2 Huer og 1 Smek«, og 2) »et ditto Kristentøj af 
Guld og Sølvkniplinger med Hue og Smække«65.

Prædikestol (fig. 34) 1726, anbragt i kirkens søndre side ved indgangen til 
koret. Både billedskærer og snedker havde skrevet kontrakt66 derom den 2. maj 
1726, og snedkeren Christopher Quist havde opstillet stolen senere på året; en 
attest fra 15. oktober 1726 bekræfter, at den var opstillet, altså formentlig 
inden indvielsen den 11. oktober67. Derimod synes billedskærerarbejdet først at 
være kommet til det følgende år, ligesom også Elias Greens staffering. Den 
skulpturelle udsmykning leveredes fra Friederich Ehbisch’ værksted, og der af
regnedes derom den 20. august 1727. — Stolen hviler på et fodstykke af træ, i 
skikkelse af en klippeformation, i hvis sprækker billedhuggeren har ladet 
blomster og blade skyde frem, medens hvidmalede duer sidder på de mørkegråt 
malede klippeafsatser. Øverst på foden knæler to putti, der støtter stolens 
underside. Selve stolen er bygget ud fra hjørnet mellem søndre sideskib og koret 
og skærer sig ind over hjørnesøjlen på dette sted. Dens vandrette profilbånd 
bugter sig forkrøbbet uden om de tre bugede felter og de rundede hjørner. På 
underkantens sværtformede vulst sidder i hvert felt en udskåret, hvidmalet 
og draperet kvindefigur, repræsenterende kristelige dyder. Figurerne kan i 
deres helhed ikke ses fra kirken; de folder sig kun helt ud mod nord, af hensyn 
til kongestolen. Mod vest sidder Håbet, opadskuende i folderigt draperi med 
en tætsluttende, skællet køllert om brystet; et forgyldt anker stikker frem forne
den og berøres af hendes højre hånd. På nordsiden sidder Kærligheden, moder 
med barn. Hun løfter med venstre hånd koneklædet bort fra ansigtet, medens bar
net strækker hænderne frem. Ved det tredje felt, mod øst, sidder Troen med for
gyldt kalk i højre og et — ligeledes forgyldt — kors i venstre hånd. Himlen 
over stolen har livlig barok kontur, er svejet både udad og opad og kantes af en 
forgyldt bræmme af udskårne possementsnipper. Over midtfeltet med Kærlig
hedens symbol sidder på himlens opadsvungne bue et kerubhoved. Den skæg- 
løse, knælende og glorieprydede mandsskikkelse, der kroner himlen, er efter 
Ehbisch’ eget udsagn68 den hellige Stefan, Kristenhedens første martyr (fig. 35). 
Han er præsteklædt i en slags messehagel, der på brystskjoldet er korsprydet. 
Den stærkt foldede kjortel er kiltet op ved de vide ærmegab, der lader de 
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Fig. 34. Fredensborg slotskirke. Prædikestol skåret 1726 af Fr. Ehbisch (p. 834).
L. L.1960
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blottede arme synlige. For hans fod sidder to symbolbærende putti; den til 
venstre har martyrkrone og kors, den anden bærer palmegren og sejrskrans. ~ 
Prædikestolsopgangen har panelværk med tre felter, hvorimellem der er hvid- 
malede kerubhoveder. På postamentet ved nederste afsats står en hvidmalet 
engel i legemsstørrelse, med korsstav — en pilgrimsstav, siger Ehbisch — i 
højre hånd (fig. 36). Englen bærer martialsk udstyr, foruden hjelm også køllert 
og brynje. Under brynjen er fastgjort et slag, der blafrer som i stormvejr om på 
ryggen, medens det korte skørt lader benene synlige. Med venstre hånd peger 
han op mod prædikestolen. — Alt hvad der er af stående arkitektur, d.v.s. 
snedkerværk, er marmoreret, således stolens kurv og opgangspanelet. Orna
menterne, som akantusbladene under stolen og festonerne på himelen, er for
gyldte, medens alle de frie skulpturer nu er perlefarvede. Det har dog næppe 
altid været sådan. Elias Greens regnskaber69 lader forstå, at i det mindste 
Stefan på himlens top og drabantenglen ved stolens opgang oprindelig stod hvidt 
marmorerede, og det samme gjaldt vel de tre dydefigurer.

L.L.1960
Fig. 35. Fredensborg slotskirke. Himlens topfigur, den hellige Stefan, af Fr. Ehbisch (p. 834).
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L. L.1960
Fig. 36. Fredensborg slotskirke. Engel ved opgang til prædikestolen, skåret 1726 af Fr. Ehbisch (p. 836).

Der er to bogstole på prædikestolen; de er forste gang nævnt 172770. — Ved 
siden af stolen, på pulpiturets bjælkeværk ved søndre sideskib, er anbragt et 
firedelt timeglas, vistnok det, der nævnes her i 1745-inventariet og lidt senere i 
et regnskab fra 175171. Formentlig stammer det fra kirkens ældste tid. Det er 
indpasset i forgyldte jernfødder med pressede bladornamenter og tungede 
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kanter, opdelt ved snoede stivere (lig. 37). På glassene står med 1700’rnes 
skrift malet: 1/4, 2/4, 3/4 og 4/4.

En mekanisk stol til at skyde frem og tilbage blev 1751 indrettet på prædike
stolen til brug for den aldrende hofpræst Johannes Bartholomæus Bluhme72. 
Efter hans død 1753 synes den ikke at have fundet anvendelse, og den fandtes 
1784 i slottets magasin for kasserede møbler.

Stolestader (fig. 39) 1726 er udført af snedkeren Chr. Kutsch73, med hvem der 
afregnedes den 17. januar 1727. Der er nu 26 stader ialt, 12 under det søndre 
galleri ved hovedindgangen og 14 under det nordre galleri. Oprindelig var der 
flere, men antallet er ændret efter ombygning i 1770’erne og nu senest i 1958. I 
den ældste tid var der ligesom nu ialt 26 stader i sideskibene, forsynet med 
gavle og låger. Desuden stod der to blokke midt på gulvet med gavle og låger 
til begge sider; den forreste foran koret havde fire bænke, den næste havde seks. 
Desuden var der under orgelpulpituret to stolestader, ialt altså 38 stader. De 
to sidstnævnte bænke fik kun kort levetid, da de 1728 måtte vige for en ny kon
gestol. De andre ændredes o. 1775, da kongestolen under orgelet byggedes ud i 
ny og prægtigere skikkelse; man har formentlig ønsket, at udsynet fra den nye 
kongestol mod alteret skulle være fri, og har da afskaffet de to blokke midt på 
gulvet, medens stolene inde i sideskibene nu blev trukket ud på gulvet; gavlene 
herfra blev ligeledes flyttet ud, og midt på kirkegulvet lodes en korridor fri for 

Fig. 37. Fredensborg slotskirke. Timeglas, formentlig fra 1726, ved prædikestolen (p. 837).
L. L.1960
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Fig. 38. Fredensborg slotskirke. Stolelåge, nu i 
slottets magasin (p. 838).

at sikre de kongelige herskaber udsynet mod alleret (fig. 21). Denne ændring blev 
ledet af Harsdorff74. Ved ombygningen 1958, der lededes af Thomas Havning, 
blev stolene atter trukket tilbage til sideskibene, dog uden låger, og hele gulv
fladen lodes fri. — Gavlene i de oprindelige stole er udbygget med enkle pilastre, 
der har karnissvunget profil foroven og forneden og krones af en fritstående, ud
skåret muslingeskal, sådan som det samtidig gennemførtes i den københavnske 
slotskirke og i samtlige de nybyggede kirker i hovedstaden efter branden 1728. 
Stolenes ryglæn, der oprindelig var lodrette, men som efter ombygningen 1958 
har fået en svag hældning, har simple, firesidede panelfyldinger. Lågerne, der 
nu opbevares i slottets magasin, havde i sideskibene et kraftigt kantprofil i 
fyldingerne, indknebet med cirkelslag midt på de lodrette sider og forkrøbbet 
med andre cirkelslag foroven og forneden (fig. 38). Efter afbildningen i Thuras 
Danske Vitruvius havde lågerne i de frie blokke midt på gulvet en simplere fire- 
sidet form. Ved hovedindgangen har de flankerende stole endnu det gamle 
panelværk med fyldinger som fordum i sideskibenes stolelåger. Det samme 
panelværk genfindes i skriftestolen.

Den lille slotsmenighed har været fordelt i staderne efter bestemte rangmæs- 

L.L. 1960
Fig. 39. Fredensborg slotskirke. Stolegavl, skåret 

1726 af Chr. Kutsch (p. 839).
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sige regler, der dog ikke mere kendes. Kun vides det, at hoffets kavalerer havde 
stader i søndre sideskib, medens damerne sad i det nordre75. Pager og andre dome- 
stikker synes at have holdt til i blokkene midt på gulvet. I slottets store tid under 
Juliane Marie, navnlig mellem 1772 og 1784, kan det have knebet med pladsen 
for det store hof. Der må da være monteret klapper på stolegavlene; således 
nævner 1798-inventariet: »Uden for Pillerne imellem Stoelen er 11 Klapper, hver 
med et nedslagen Been at sidde paa, alt perlefarvet mahlet«. Ved store begiven
heder måtte følget fordeles efter andre regler end dem, der gjaldt for normale 
gudstjenester. Da Prinsesse Sophie Magdalene den 21. juni 1761 blev konfirmeret 
i Fredensborg slotskirke, forfattede overhofmarskallatet en skitse over, hvorle
des deltagerne skulle anbringes. Den meddeles her (fig. 40). Til andre tider kunne 
det være nødvendigt at rømme stolestaderne på kirkegulvet. Det gjaldt således 
de to store begravelser, som kirkens kronik beretter om, markgrevinde Sophie 
Christianes bisættelse 173776 og dronning Juliane Maries castrum doloris 1796.

På gallerierne var der ikke faste stole som på gulvet. De fyrstelige stole, der 
her optog en del plads, bliver nærmere omtalt nedenfor. Den øvrige ledige plads 
har været optaget af løse stole. Inventariet 1728 omtaler således 33 stole rundt 
om på pulpiturerne (sml. fig. 7).

Skriftestol eller sakristi blev 1726 indrettet i det afskilrede rum ved kirkens 
nordøsthjørne. Døren dertil, anbragt i sydvæggen lige for alteret, havde op
rindelig gerichter, og i den øvre fylding var indrettet et vindue, således som det 
nævnes i flere regnskaber77, og som det ses på Thuras snit af kirken. Senere, 
uvist hvornår, men antagelig sent i 1700’rne, blev der her anbragt en såkaldt 
tapetdør, altså uden gerichter og fyldinger ind mod koret, medens der ind mod 
sakristiet var fyldinger i Harsdorfftidens manér — endnu bevaret. I ny tid, 
vistnok o. 1930, blev døren atter tydelig markeret ind mod koret med nye 
gerichter, medens den glatte flade ved påsatte lister opdeltes i felter. — I det 
indre er sakristiets gulv belagt med brædder. Langs væggene er der opslået 
brystpanel med forkrøbbede fyldinger som i stoleværkets låger, nu hvidmalet, 

Fig. 40. Fredensborg slotskirke. Plan 1761 over kirkens siddepladser ved prinsesse Sophie Magdalenes 
konfirmation 21. juni 1761. Efter hofîourérens dagjournaler 1761—65 i O verhofmarskallatets arkiv 
(RA). Det midterste parti og de smalle stolestader ved siderne gengiver gulvplanen. Længst til højre 
og venstre er antydet fordelingen på det øvre galleri. Begyndende øverst til venstre læses: »Sacristiet 
hvor Hr. Quist [kgl. konfessionarius] opholdt sig indtil Acten begyntes«. Der refereres til skriftestolen 
i underste stokværk. Straks neden derfor læses længst til venstre: »Cron Princens Stoel, sad Kongen 
og Dronningen«; der refereres her til den gamle kongestol oven over sakristiet. Næste afdeling længst 
til venstre rummer »De 2de yngste Princesser« og gælder markgrevindens lukkede stol på nordre gal
leri. Om den modsvarende stol på søndre galleri (længst til højre) siger påskriften: »Dend Førstel: 
Stoel Lædig«. På gulvet er den første stoleblok ryddet; påskriften oplyser: »Princessen staaende for 
dend paa dette Teppe opsatte Flöyels Stoel«. I den næste blok var første stade reserveret: »Princessens 
Stoel til og fra Acten«; de følgende stader er for prinsessens hofdamer. I staderne på gulvet er de 
øverste til venstre forbeholdt gehejmekonceillet, medens de følgende mest optages af hofembedsmænd. 
På den modsatte side sidder gejstligheden i de øverste stader, medens rækken sluttes med lakajer og 
staldfolk. Om den nedre kongestol (fra 1728, nederst på bladet) oplyses: »Kongens Stoel.  Der udj 
sad Encke Dronningen og Princesse Charlotte [datter af Frederik IV.]«.
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oprindelig perlefarvet (dvs. »brækket« hvidt) med røde lister78. I det nordvestre 
hjørne er anbragt en skråtstillet sandstenskamin, udført af Diederich Gercken79, 
med foranlagte sorte og hvide marmorfliser. Væggene, der nu er hvidmalede, 
var oprindelig betrukket med rødt klæde80.

Navnet skriftestol (på håndværkernes tysk »Beichtstuhl«) er dobbelttydigt. 
Det kan gå på selve rummet, men det kan også betyde, at der herinde har stået 
en særlig præstestol beregnet på skriftemål, og noget tyder på, at en sådan 
lukket stol har været her. En knæleskammel med foransat gelænder omtales 
flere gange; det ses endvidere, at medens snedkerarbejdet ved selve sakristiet 
udførtes af Chr. Kutsch, fik en anden snedker, Niels Juel, i 1727 en ekstra be
taling for at udføre en skriftestol, og en smed var samtidig beskæftiget med 
murstifter og vinkeljern »til en skriftestol forneden i sakristiet81«. 10 år senere ved 
markgrevinden af Brandenburg-Kulmbachs bisættelse 1737 måtte tømreren 
»afbrække« skriftestolen i sakristiet og efter højtideligheden opsætte den påny82. 
Alt dette taler for, at præsten har haft en særlig skriftestol i sakristiet; men dens 
udseende og senere skæbne er ukendt, og den omtales ikke i de store inven
tarier fra slutningen af 1700’rne. 1798-inventariet opregner således i sakristiet: 
»1 Bryst Paneel perlefarvet - 1 hviid Kattuns Vindves Gardin med en smal 
Strimmel - 1 Fyrre Dragkiste med 3 Skuffer perlefarvet og [med] forsølvet 
Beslag - 3 höyryggede Stoele, betrukken med blommet Plyds og en smal Guld
trisse - 1 Skammel med Knæfald og Gelænder fortil - 1 liden Skammel med 
rødt Klæde betrukken - 1 Kamin, Kaminbræt perlefarvet«. Intet af dette in
ventar findes her nu; den nævnte dragkiste83 blev fjernet 1838. Knæleskamlen 
med udsavede sidestykker, højt gelænder og lavt, polstret knæfald opbevares 
på loftet over det gamle kavalerhus. - Af et regnskab fra 1844 fremgår det, 
at sakristiet dette år skal have fået 25½ alen nyt brystpanel; da det nuværende 
panel er af typen fra 1720’rne, er der mulig tale om genanvendt materiale fra 
det gamle stoleværk84. - I sakristiet står nu et lyst marmoreret rokokobord 
fra o. 1750; herpå er dåbskanden fra 1733 placeret. På væggen oven over hænger 
et maleri, Nedtageisen fra korset, udført af Bertholet Flémalle (1614-75), depo
neret af Kunstmuseet.

Der er i kirken to kongestole, den ældste anbragt ved galleriet i koret; den 
yngre - i sin nuværende skikkelse fra o. 1775 - står på gulvet i kirkens vestende. 
Den sidste har dog afløst en ældre fra 1728. Der har således på et tidligt tids
punkt været to kongestole i brug samtidig, men man ved ikke med fuld sikker
hed, hvordan de blev anvendt. Sikkert er det kun, at den ældste fra 1726 til en 
begyndelse har været anvendt af Frederik IV. og dronning Anna Sophie; dens 
udsmykning har tydelig allusion til de fornemme brugere, og den var sådan 
placeret i kirkerummet, at man kun fra den kunne iagttage alle enkeltheder i 
den rigt skulpterede prædikestol. Snart har der dog vist sig behov for endnu en
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kongestol; man tænker vel først og fremmest på kronprinsen og hans gemalinde, 
Sophie Magdalene. Der blev da 1728 udført en ny kongestol på gulvet, og her 
har majestæterne efter al sandsynlighed taget sæde, medens kongefamiliens 
næste generation formentlig har fået den første kongestol anvist. Sådan var 
fordelingen i hvert fald senere i 1700’rne.

1) Kongestolen fra 1726, ombygget i 1770’erne, er placeret ved det nordre 
galleri oven over skriftestolen. Den har bevaret sine oprindelige dimensioner 
(415 x 250 cm, plus den ca. 100 cm dybe vinduesniche), hvilket fremgår af stuk- 
loftets dekoration. Adgangen dertil er ad en dobbelt fløjdør fra galleriet, med 
bredt profilerede og forkrøbbede gerichter ind mod galleriet, men uden ind
fatninger indvendig. En tapetdør mod øst ind til Marskalhuset er langt senere, 
vistnok først på Christian IX.s tid, brudt igennem muren. Stolen, hvis vægge 
dækkes af brystpaneler i tre fods højde, har nyere åbning ind mod kirkens kor 
(nærmere omtalt nedenfor); oprindelig var der her et tredelt vindue (fig. 10) i 
firesidet, marmoreret karm med forskydelige - også kaldet »engelske«-rammer85. 
Panelet har, og har vistnok altid haft, hvidgrå eller perlefarvede fyldinger med 
firesidede, kehlede profiler. Over panelet var væggene inderst beklædt med spån
måtter, hvorover der var trukket rødt klæde86. I vinduesnichen mod nord er der 
et normalt slotsvindue med småtavlede ruder ligesom i sakristiet nedenunder; 
i den ældste tid var karmen marmoreret87. Til venstre for vinduesnichen, tæt 
ved døren, står en kamin i flugt med ydervæggen; den er indfattet af en stærkt 
forkrøbbet profilramme af året marmor med Frederik IV.s kronede spejlmono
gram anbragt i kartouche midt over kaminåbningen. Stenhuggerarbejdet er ud
ført af Diederich Gercken88. Kaminen har kun været tjenlig i få år; i 1730’rne 
indmuredes der en lille vindovn89, og nu sidder her en moderne radiator. På 
den anden side af vinduesnichen, i det nordøstre hjørne, er indbygget et privét 
(ligeledes fra 1726), dog kun i stuens halve højde. Adgangen hertil sker ad en 
tapetdør, der efter tydelige spor at dømme åbnedes indad (nu udad); døren har 
gammelt låsetøj. På østvæggen er anbragt et konsolbord i Louis XVI-stil med 
halvrund, hvidbroget marmorplade båret af forgyldte volutter, ifølge 1784- 
inventariet opsat 1779, altså formentlig efter C. F. Harsdorffs direktiver. Gips
loftet (fig. 41) har stukkatur fra kirkens opførelsestid, udført af Abraham Stoy90; 
over en tætprofileret gesims, der følger stuens form, hvælver sig det hulkehlede 
loft med kartoucher i hjørnerne og båndornamenter i regencestil langs siderne. 
Midtfeltet optages af et langstrakt stukarbejde, forestillende Kærligheden og 
Troen, den første fremstillet som en ung moder med to børn, det ene diende; 
Troen er en kvinde med hovedslør og med attributterne kalk og kors, medens 
et englebarn støtter en opslået bog; yderst til begge sider er der skjoldbærende 
putti med de kongelige, kronede spejlmonogrammer, Frederik IV.s mod øst, 
Anna Sophies mod vest. - Om kongestolens ældste udstyr meddeler 1728-
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inventariet (i moderniseret sprog): »Betrukket med rødt klæde - en lang pude 
af rødt klæde for vinduerne at lægge armene på - 3 stole betrukket med rødt 
plys, med guldgaloner om - i det lidet kammer derved et natskrin med til
behør - en hvid natpotte - en blikskærm for kaminen - en ildtang og en ild- 
skuffe«. Inventarierne fra 1745 og 1752, der foruden den i 1730’rne tilkomne 
kakkelovn også nævner hvide taftsgardiner for vinduerne, taler stadig om 
kongens stol oven i kirken. De store inventarielister fra 1700’rnes slutning 
taler om prinsernes og prinsessernes stol, og sådan endnu langt ned i Christian 
IX.s tid. Da de sidstnævnte inventarielister fra 1784 og 1798 blev forfattet, var 
der sket en gennemgribende ændring af kongestolen. Den firkantede åbning med 
skydevinduerne ind mod koret blev erstattet af den nuværende brede, rund
buede åbning uden vinduer, med let profileret trækarm hele buen rundt (fig. 15). 
Under brystværnet ind mod koret er anbragt et par konsoller med »guttæ« (også 
kaldet »dråber«). Ændringen må være sket o. 1775, da kirkens stoleværk blev 
ombygget og den nye kongestol blev indrettet på gulvet. Samtidig blev det 
gamle, røde klædesbetræk på væggene afskaffet. 1784-inventariet taler om betræk 
»af lærred perlefarvet og inddelt med gule mosaikborter og rosetter«; der nævnes 
også røde gardiner med silkefrynser, både for vinduet og i åbningen mod koret; 
af bohave omtales tre højryggede franske stole med rødt damaskesbetræk. Da 
konsolbordet på væggen mod Marskalhuset udtrykkelig nævnes som opsat 1779, 
er måske den øvrige nymontering også fra dette år; regnskaber og breve fra 
denne tid er gået tabt.

De senere ændringer er kun få i tallet. Det fine betræk fra Harsdorffs dage er 
forlængst borte, og væggene har i lange tider været malede. Adgangen til Mar
skalhusets øvre stokværk er som nævnt af nyere dato. Fra dronning Juliane 
Maries død og i mange år derefter var Marskalhuset overladt til private, der ikke 
havde krav på den lukkede stol. Den sidste beboer var lensgrevinde Ahlefeldt- 
Laurvig, enke efter Frederik VII.s ceremonimester C. F. C. Ahlefeldt-Laurvig; 
hun døde 1883, hvorefter Marskalhuset blev overtaget af kronprins Frederik. 
Døren ind til den fordums kongeloge er da blevet brudt gennem muren; den er 
tidligst gengivet på en stokværksplan fra 1889.

I denne gamle kongestol, der i 20. århundrede er reserveret slotsforvalteren, 
står nu otte barokke, højryggede stole, antagelig fra Christian VI.s tid.

2) Kongestolen fra 1770’rne, der afløste den nedenfor omtalte fra 1728, op
tager pladsen under orgelet mellem de to søjler, der bærer pulpituret i kirkens 
vestre kortside (fig. 16 og 42). Ud mod kirken er stolen afgrænset ved et bryst
værn med tre lyst marmorerede fyldinger, hvoraf den midterste er en låge, foran 
hvilken to rundede trin fører op til stolens hævede gulv. Brystværnet har pol
stret armlæn. I det indre har stolen brystpanel med rektangulære fyldinger, 
der står mørkt marmorerede, efter 1784-inventariets ord: »i fedstenskulør«. I 
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det sydvestre hjørne (sydligste panelfelt i vestvæggen) er fyldingen af klæber
sten (fedtsten), og bag denne er et fyringssted med jernlåge ud mod den bagved 
liggende, tværgående korridor i Damebygningen — omtalt i nævnte inventarium 
som indsat 1777. Over panelet er denne kongelige kirkestue delt i ni felter, om
givet af à-la-grecque -borter. Felterne har smalle guldlister, og i hvert felt er ud
spændt et rødt brokades tapet; dog er det midterste felt på sydsiden tvedelt, da 
der her i 1920’erne var et, senere atter tildækket, vindue ind til det lille rum ved 
siden af kongestolen. Åbningen ud mod kirken har svære draperier, der er op- 
hæftede og foroven samlet af en udskåret kongekrone. Ved sidevæggene er an
bragt to konsolborde af samme udseende som det i den ældre kongestol, ifølge 
1784-inventariet opsat 1779. Da kongestolens nuværende udseende stemmer 
nøje med beskrivelsen i 1784- og 1798-inventarierne, kan der næppe være tvivl 
om, at den er indrettet engang i 1770’erne, og at opsætningen af fedtstensovnen 
1777 antagelig er nogenlunde samtidig med stolens montering.

Til begge sider for kongestolen inddroges samtidig det øvrige gulvareal i kir
kens vestre udbygning til praktiske formål: mod nord kom der en lille forstue 
til kongestolen, og mod syd indrettedes der et privét, der nu er uden al smykke 
og bruges til magasin, men som i 1784-inventariet skildres således: »Een liden 
Retirade - 1 Betræck af Lærred, derpaa klistret Papiir pailleguul bund med Me- 
daillon ... - Under Decket en liden Gesims af Træe hvidmahlet - 1 Commode-

Fig. 41. Fredensborg slotskirke. Abraham Stoys stukloft 1726 i den ældste kongestol (p. 843).
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taburet med Messingbecken, overtrukken med blommet Sirts og Sædet med 
brun Læder - 1 hviid Kammerpotte«. Gemakket stod uændret 1825, men blev 
på den tid ligesom kongestolen kun lidt brugt.

†Kongestol 1728, på den forannævntes plads under orgelet og antydet på 
planerne i Thuras Danske Vitruvius (fig. 7 og 9), var seks alen bred, tre alen 
dyb og seks alen høj. Den var rigt udstyret med billedhuggerarbejde fra 
Friederich Ehbisch’s værksted: fortil tre fyldinger med hjørneblomster, pi- 
lastre med hængende blomsterfestoner og over gesimsen de kongelige våben
skjolde med palme- og laurbærgrene91. Der var seks engelske skydevinduer med 
småtavlede ruder92. De udskårne dele var rigt stafferede: festoner, lister, vin
duesrammer og våbenskjolde var belagt med »ægte Ducatguld«; grunden bag 
festonerne (på pilastrene?) var »fein blau« med perlefarvede kanter93. I det indre 
var panelværkets fyldinger cinnoberrøde med perlefarvede rabatter; der var 
ifølge 1745-inventariet rødt damaskes betræk på væggene; gesimsen var hvid, 
gulvet bruntmalet. Bohavet bestod af seks højryggede stole. Denne kongestol 
omtales sidste gang i 1765-inventariet; der var da indlagt en vindovn med rør på 
murfod. Stolen blev kasseret i 1770’erne for at vige pladsen for den af Harsdorff 
indrettede nye kongestol.

†Fyrstelige stole indrettedes i 1730’rne på kirkens gallerier for dronning 
Sophie Magdalenes tyske slægtninge. Der nævnes mindst to. 1) Dronningens 
moder, markgrevinde Sophie Christiane af Brandenburg-Culmbach fik en stol 
på det nordre galleri94 i rummet mellem de tre østligste søjler op til kongestolen 
fra 1726. I søjlemellemrummene var der indsat skydevinduer, og stolen kunne 
opvarmes ved en vindovn, som havde skorsten fælles med kaminen i konge
stolen. Der var brystpanel95, og derover var væggene betrukket med rødt klæde. 
I inventarierne fra århundredets slutning omtales der perlefarvet lærreds- 
betræk, røde illystringsgardiner for vinduerne, tre højryggede, røde damaskes 
stole og et gråt gulvtæppe. Stolen synes at være benyttet hele 1800’rne igen
nem; dog er vistnok vinduerne ind mod kirken blevet fjernet, da kirkerummet 
blev opvarmet. Senere er stolen blevet opgivet. Ved begyndelsen af 1900’rne 
stod kun skillerummet tilbage. 2) Prins Carl Christian af Württembergs stol 
fandtes på det søndre galleri bag prædikestolen, som genbo til markgrevindens 
stol. Den blev vistnok indrettet 1737, eftersom hoffets sadelmager Urban 
Fribert dette år betrak en ny kirkestol med rødt klæde96. Ligesom markgrev- 
indestolen, hvis opbygning den har efterlignet, var den indrettet med skillerum 
i galleriet og omfattede rummet mellem de tre østligste søjler. Der var dog ingen 
vinduer. I åbningen ind mod kirken var der ifølge 1752-inventariet »røde 
Taftes Gardiner, som hænger paa 3 Stænger«. Væggene var som nævnt til en 
begyndelse betrukket med rødt klæde, men havde ifølge senere inventarier et 
betræk af perlemalet lærred. Af stolens udstyr var ved begyndelsen af 1900’rne
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kun bræddevæggen tilbage, og nu er også 
den forsvundet. - Der har rimeligvis 
været andre kavaler- eller hofdameloger 
på kirkens gallerier. Planen over kirken 
fra prinsesse Sophie Magdalenes konfir
mation 1761 (fig. 40) har afsat endnu en 
stol ved siden af den württembergske.
Direkte nævnes denne stol ikke i inven
tarierne, var vel heller ikke særligt ud
styret og synes afgrænset fra det øvrige 
galleri ved et lærredsforhæng. 1 en kor
respondance97 fra 1844 skriver hofbyg
mesteren C. B. Hornbech: »Paa den søndre 
Side af Galleriet ere 2de afdeelte Stole til 
Hofcavalererne; Skillerummene, det ene 
af Brædder, det andet af Lærred, ere 
meget brøstfældige«. Stolen med lærreds- 
skilleruminet er da formentligt forsvundet 
ved den lejlighed og ses heller ikke senere 
at være omtalt.

Dørfløje 1863. Hovedportalens dørfløje (fig. 11) blev fornyet 1863. De bestod 
efter snedkerens udsagn af otte fyldinger med »dobbelte Kehlinger og Hjør
nerne anstukne«98, d.v.s. ganske som de i dag tager sig ud. 1 et særligt regnskab 
i slotsforvalterens arkiv har snedkeren tilføjet, at han har udført de nye fløje 
i nøje overensstemmelse med de gamle. Da beslag og låsetøj stammer fra kirke
bygningens ældste tid, har vi således stadig et indtryk af, hvordan dørfløjene fra 
Frederik IV.s tid tog sig ud. - For at dæmpe træk og kulde havde man allerede 
tidligere bag hoveddøren indrettet et vindfang99, såvidt vides fra 1842. Det er 
der endnu.

Orgel 1846, bygget af Marcussen og Reuter100, Åbenrå, med 17 stemmer, for
delt på to manualer og et pedal (fig. 16). Siden 1953 drives bælgene af elektrisk 
motor; for den tid var der bælgetræder. Instrumentet betegnes som usædvanlig 
fint med uovertruffen orgelklang. Det står i et enkelt opbygget hus, der 1846 
blev malet og forgyldt. 1863 blev det egetræsmalet101, men står nu efter kirkens 
sidste istandsættelse lyst marmoreret.

†Orgel, opstillet 1726, men af ældre oprindelse, stod oprindelig på Københavns 
slot, hvorfra det blev afgivet til Fredensborg102. Det betegnedes som et positiv; 
antallet af stemmer kendes ikke. Formentlig har det ikke været tjenligt til brug 
i slotskirken efter transporten fra København. Orgelbyggeren Lambert Daniel 
Kastens måtte derfor underkaste instrumentet en gennemgribende reparation

L. L.1960

Fig. 42. Fredensborg slotskirke. Detalje fra 
kongestol o. 1775 (p. 844).
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1728103. I mellemtiden havde Friederich Ehbisch104 til kongen indsendt et for
slag til et helt nyt orgel, ud fra den forkerte forudsætning, at der endnu intet 
orgel var i Fredensborg slotskirke; han motiverede tillige sit forslag med, at han 
nu, da Københavns slot var færdigbygget, stod med en stab af dygtige med
arbejdere, som han måtte sende bort fra Danmark, om han ikke kunne skaffe 
dem andet arbejde. Forslaget var ledsaget af en endnu bevaret tegning til et 
smukt, lille orgel; men der kom ingen approbation, naturligvis fordi Fredensborg 
havde fået sit positiv opstillet. Det ældste instrument, hvis udseende ikke 
kendes, stod oprindelig i en perlemalet indfatning, der 1764 blev udskiftet og 
forsynedes med udskæringer105. I 1784-inventariet skildres det således: »Et 
lidet Orgelværk med tilbehør, samme er staaende paa en firkantet Forhöyning og 
er hviid mahlet med forgyldte Zirater«. Uden om orgelet har der stået en ind
hegning af træ med udsavede balustre i 1720’rnes stil; denne balustrade havde 
i mange år stået i slottets magasin, da den i ny tid blev taget frem og anvendt 
som gelænder ved den øvre afsats om domestiktrappen i hovedslottets nord- 
østre fløj106; den er således det eneste tilbageværende af kirkens gamle orgel. 
Selve instrumentet blev 1846 udskiftet (se ovenfor) og henstod en tid lang i 
Marskalhuset; der var en overgang tale om at sælge det, hvad Indenrigsmini
steriet dog forbød 1853. I 1862 stod det vistnok i det forladte store køkken i 
ottekantens vestlløj107. Hvor det senere er blevet af, vides ikke.

Pengeblok (fig. 44) 1738. Om kirkens ældste blok108, der skal være forfærdiget 
1726, er der ingen særlige efterretninger. Den nuværende er ifølge regnskab109 
leveret af snedkeren Daniel Bagge 1738; den var 1½ alen høj med indfalset dør, 
hvad der synes at passe på den endnu eksisterende, der er 96 cm høj, jernbundet, 
beslået med nagler, medens båndene er delvis ornamenterede med fligede blad
mønstre; i øvre halvdels forside er der en rektangulær låge med lås og ornamen
terede beslag; i det helt jernbeslåede låg findes en pengeslidse. Efter 1745- 
inventariet var blokken dengang anbragt mellem alteret og prædikestolen. 1856 
blev den flyttet ned til hovedindgangen, hvor den endnu står110. Ved den lejlig
hed fandt man i dens indre 461 gamle sølvmønter og 20 forskellige kobbermønter 
som efter ordre af birkedommer Qvistgaard blev behandlet som hittegods. I 
depotet for kirkens ubrugelige inventar på loftet over den lange stald opbevares 
et sortmalet skilt, der har buet profil, og som utvivlsomt oprindelig har været 
anbragt på blokken; det bærer med skriveskrift fra begyndelsen af 1800’rne 
indskriften: »Værer barmhjertige«.

Pengetavler. 1) Antagelig fra kirkens oprindelse 1726, et fintformet arbejde 
med finér, bunden dog af eg. Forsiden er fremadbuet. Langs kanterne er 
der foroven og forneden smalle lister af forsølvet messing. Siderne er malet som 
skildpadde, bunden er rødmalet. Tæt ved rygskjoldet et fast låg. Rygskjoldet 
kantes ved siderne af små pilastre, der foroven bærer en brudt gavl af forsølvet 
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Fig. 43. Fredensborg slotskirke. Salmenummertavle                     Fig. 44. Fredensborg slotskirke. Pengeblok 
(p. 849). (p. 848).

træ, i midtfladen er et ovalfelt med forkrøbbet profilliste. Over gavlen en dup 
af messing. Bag kassen en drejet hank af mahogni. Kassens dimensioner er 
16 x 25 cm. Rygskjoldet måler 14,7 cm i bredden, 17,3 cm i højden. Tavlen, 
der er defekt med mange løse dele, opbevares nu i kirkens depot over stalden.

2) 1832, uden dekorationer, af mahognitræ med oventil afrundet rygskjold og 
bagtil et drejet håndtag. Der er låg med lås fortil, et penge-mundingsstykke af 
malet blik; indvendig er kassen beklædt med filt. I depotet over stalden. - Da 
man 1832 af sikkerhedsgrunde ville forsyne den gamle tavle med »skuffe og lås«, 
fandt den daværende overhofmarskal Adam Hauch, at dette ville være van
dalisme mod det smukke stykke kirkeinventar, og han lod derfor den nye tavle 
udføre i København, hos hofsnedker Nyebølle111.

Salmenummer tavler. 1) 1726 (?) af sortmalet træ med glatte sider, foroven dog 
med udsavet og takket, tildels gennembrudt profil, beregnet til skrift med 
kridt; 41 cm brede, 63 cm høje (fig. 43). De lodrette kanter er let profileret med 
rundstav. I 1767 fik maleren L. Weischer betaling for »tvende tavler at tegne 
Psalmer paa, anstrøgne med sort olie farve«112. En af disse tavler hænger i den 
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gamle kongestol, tre andre findes i depotet over stalden. 2) Fra første halvdel af 
1800’rne, formentlig fra tiden o. 1840, 82 cm høje, 75 cm brede, delt i seks 
vandrette felter, adskilt ved smalle, profilerede lister. Perlemalede med glatte, 
let stafferede kanter. I øverste faste felt står med sortmalet skriveskrift: »För 
Prædiken«; de to næste felter er beregnet på indskudstal. Fjerde felt fra oven er 
fast, med skriveskrift: »Efter Prædiken«; dernæst to felter vakante. Tre sådanne 
tavler opbevares nu i depotet over stalden. Der har næppe været flere, da 
inventariet 1854 i sakristiet opregner: »3 hvidmalede Tavler med Indskuds 
Nummere«113. 3) Seks nummertavler leveret efterhånden i 1920’rne; forgyldte 
rammer i Louis XVI stil med ornamenter udskåret af Fredensborg-billedskære- 
ren Anders Anderson114. Indskudsnumre. Ophængt i kirken.

Malerier. 1) 1600’rne, udført af Bertholet Flémalle, ophængt i sakristiet 
(se d.). 2) 1700’rne, Den sidste Nadver, kopi efter Rubens, ophængt i kirken 
over døren til sakristiet. Begge billeder er deponeret af Kunstmuseet.

† Tårnur 1726, bygget af urmager Christian Christensen i Hillerød, ifølge 
kontrakt af 5. november 1725. Opstillet og synet i oktober 1726115. Det ses 
endnu på Thuras prospekt i Danske Vitruvius, men er senere, uvist hvornår, 
forsvundet.

To klokker 1725, støbt af Friderich Holtzmann efter kontrakt dateret 8. de
cember 1725. Der var tale om en større og en mindre klokke, og kongen lovede 
hertil at levere en ældre (skibs-?) klokke fra Tøjhuset i København, resten af 
metallet skulle leveres af klokkestøberen selv116. På begge klokker står ind
skriften: »Me fecit Frederik Holzmann 1725«.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Oplysningerne om Fredensborg slotskirke ligger spredt rundt omkring i slottets omfat
tende arkivalier. For den ældre tids vedkommende skal underretninger hyppigst hentes i 
(RA) Partikulærkammerets forskellige serier: nr. 39 (bilag til kasseregnskaberne), nr. 86 
(protokoller til bygningsregnskaberne) og nr. 87 (bilag til nr. 86). Protokollerne citeres 
efter side- eller foliotal. Bilagene citeres efter nummer og dato. Således vil Partikulær
kammeret, Bilag til Bygningsregnskaberne 1727, bilag nr. 615, være at citere: P. 87. 615;
16. nov. 1726 etc. — Fra den senere tid søges oplysningerne hyppigst i (RA) Overhof- 
marskallatets arkiv, Sager vedr. Fredensborg Slotshave, her blot citeret som: Overhof- 
marskallatet, med tilføjet registreringsnummer, bogstav, årstal og dato. Dette sidstnævnte 
arkiv suppleres ypperligt af slotsforvalterens arkiv, der løber fra o. 1800, og som opbe
vares på Fredensborg slot. I tiden efter 1850 er hovedkilden: (RA) Indenrigsministeriet 
nr. 21, Bygnings- og Havesager, Fredensborg slot, her blot citeret som Indenrigsministe
riet nr. 21 med tilføjelse af år og dato.

Litteratur. F. J. Meier: Efterretninger om Fredensborg Slot, 1880, p. 68 ff. — Frederik 
Weilbach: Fredensborg Slot, 1928, p. 30 ff.
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1 Valdemar Seeger: Østrup. En historisk topografisk Studie, Hillerød 1926. 2 Extra- 
ordinaire Relationer 1726, p. 78. 3 Kirkebøger for Fredensborg slotskirke er bevaret fra 
1733. 4 LA. Frederiksborg amt. Kopibog for breve og erklæringer til kollegierne 1731 
—37, p. 359; 14. marts 1735. 5 (RA) D. K. Sjællandske registre 1728, fol. 103 b; 21. 
juni. — 1738, fol. 861 b; 21. nov. — 1743, fol. 793 b; 22. marts. 6 Slotsforvalters arkiv: 
Slotskirken, 15. december 1920. 7 Præsteboligen ved slottet er omtalt: P. 87. 1727. 539;
17. december 1727. — P. 87. 1728. 258; 1. maj 1728. — P. 87. 1730. 177; 8. april 1730. - 
Omtalt som bolig for kantoren: P. 86. 1738, fol. 69. — LA. Frederiksborg amt. Kopibog 
for breve og erklæringer til kollegierne 1737—44; p. 424; 29. marts 1741, hvor amtmanden 
skriver til kongen: »Udj det Huus, hvor dend første Slotspræst ved Fredensborg hafde sin 
boelig, boer nu Slotz Cantoren, som tillige der effter ordre holder Skoele«. 8 Valdemar 
Seeger: Fredensborg (Hillerød 1937), p. 44 og 63. 9 Oplysninger herom findes i Over- 
hofmarskallatets og slotsforvalterens arkiv. 10 Slotsforvalters arkiv 1844; under 18. 
november 1844. 11 RA. Overhofmarskallatet I. Q. Hoffourérens dagjournaler under de 
respektive datoer. 12 Overhofmarskallatet 1. H. 51. 1837. Bilag 1347; 21. oktober 1837. 
13 P. 87. 1726.314: klejnsmedens sømregnskab for 1723: »Auf der Gallerie in Saletto (dvs. 
kuppelsalen) ein Rahme fest zu machen, wo der priester unter stehen soll«. 14 P. 87.
1727. 612. Kriegers overslag dateret 8. sept. 1724: ». . . wo die Kirche zu stehen kombt, 
vorher ein Deich gewesen«. 15 Bau- und Kunstdenkmäler des Königreich Sachsens I 
(1882), p. 28 ff. 16 P. 87. 1727. 635; 12. dec. 1726. Tømrerarbejde ud over kontrakten. 
17 Af klejnsmedens rgsk. vedr. kirken: »Nach Contract solte 9 grosse Kirchenfenster 
gemacht worden sein; sind 7 grosse nur gemacht und 4 halbe, welche dan vor 9 grosse kan 
gerechnet werden . . .« P. 87. 1727. 615; 16. nov. 1726. 18 Bogført i: P. 87. 1727. 612; 
8. sept. 1724, med vedføjet udateret attest fra 1727. 19 P. 39. 1725. 237; 22. sept. 1725: 
tømreren Peder Basse får udbetalt 2. termin for arb. ved kirken. 20 P. 87. 1726. 371; 7. 
marts 1726 (Poul Badstuber). 21 P. 87. 1727. 618; 3. dec. 1726. 22 P. 87. 1726. 423; 
3. okt. 1726. 23 Extraordinaire Relationer 1726, p. 78. 24 P. 86. 1761, fol. 51, samt 
1762, fol. 36 og 45. 25 De gule vinduer på hovedslottet: Krieger har før indvielsen i 
oktober 1722 sat extra mandskab ind »um die Gesimbse und Leisten um die Fenstern 
mit Gelbe farbe verbessern lassen«. P. 87. 1722. 241; 27. okt. 1722. 26 Som note 22. 
27 P. 87. 1727. 621; 6. nov. 1724. 28 Som note 21. 29 P. 87. 1726. 415; 10. aug. 1726. — 
P. 86. 1726, fol. 87; 16. nov. 1726. — P. 87. 1727. 552; 28. april 1727. 30 P. 87. 1726. 432; 
29. dec. 1725. 31 P. 86. 1762, fol. 45. 32 Slotsforvalters arkiv 1858. Regnskaberne. 
Tømrer-ugesedler okt.—nov. 1858. 33 RA. Indenrigsministeriet nr. 21, Fredensborg slot 
1863; 12. sept. 1863. 34 RA. Indenrigsministeriet nr. 21. Fredensborg 1922—24, rgsk. 
vedr. slotskirkens reparation. 35 Kirkens indre hvidtning omtales oftere, bl.a. 1828 og 
1844. Om væggenes marmorering: RA. Indenrigsministeriet nr. 21. Fredensborg 1863. 
BDJ fol. 260 nr. 14 s; 4. nov. 1863. 36 P. 87. 1727. Bilag 635 (12. dec. 1726) og 634 (18. 
jan. 1727). 37 P. 87. 1726. 387; 18. jan. 1727. 38 P. 87. 1727. 616; 6. nov. 1724 (maleren 
Fr. Holms overslag). — P. 87. 1726. 422; 24. sept. 1726 (Holm). 39 Der var måske gjort 
anstalter til begge trapper, men den 1728 opførte kongestol på gulvet har snart gjort den 
ene overflødig. Se også Thuras grundplan hg. 7. 40 Ehbisch’s forskellige udkast til 
prædikestolen i Københavns slotskirke findes i P. 85. Kgl. resolutioner vedr. bygnings-, 
væsenet 1726, bilag 83. 41 RA. Indenrigsministeriet nr. 21. Fredensborg 1863. BDJ, 
fol. 260 nr. 14 s; 4. nov. 1863. 42 Indenrigsministeriet nr. 21. Fredensborg 1870, BJ fol. 
476; 12. jan. og 25. maj 1870. 43 RA. Indenrigsministeriet nr. 21. Fredensborg 1876;
30. okt. 1876: P. Andersens jernstøberi leverer til opvarmning af Fredensborg slotskirke 
to flade, broncerede cirkulationsovne. 44 Indenrigsmin. nr. 21. Fredensborg 1922—23; 
juli 1923. — Slotsforvalters arkiv. Slotskirken 17. juli 1923. 45 RA. Overhofmarskal
latet I. H. 32. 608; 15. dec. 1814. 46 Figuren fik nyt flag af zink 1863: Indenrigsmin. 
nr. 21. Fredensborg 1863. BDJ fol. 260 nr. 14; 21. nov. 1863. 47 Rtk. 2243.241. Sjæl
landske Renteskriverkontor. Diverse. 1693—1741: Inventarier for de kgl. Slotte Eremi

54'



852 LYNGE-KRONBORG HERRED

tagen, Fredensborg, Gyldenlund og Jægersborg. — Om kongens kabinet læses: »1 skilderie 
over Caminen som betyder opstandelsen« (med senere skrift tilføjet: »bleven sat i Alter- 
taulen«). 48 Som note 46. — Spørgsmålet om at slette de tyske indskrifter var ventileret 
allerede 1842 (Slotsforvalters arkiv). 49 P. 87. 1726. 344; 7. maj 1726. 50 P. 87. 1726. 
80; 11. maj 1726. 51 P. 87. 1727. 582; 20. aug. 1727. 52 P. 85. Kgl. Resolutioner vedr. 
Bygningsvæsenet 1725—26. Bilag 94; 16. dec. 1726. 53 LA. Frederiksborg-Kronborg 
amter: Kopibog for udgående partikulære breve 1726—29, p. 101. 54 P. 87. 1730. 189;
31. marts 1730: snedkeren Niels Juels regnskab for 1728: »giort en Lade til at forvare 
alter töyet udi«. — Samtidig anstryger maleren Nic. Reuter en lade til kirkens sager: P. 
87. 1728. 260; 7. nov. 1728. 55 P. 39. 1726. 394; 31. dec. 1726. — Albert Fabritius: 
Fabritius Sølv og Guld, 1958, p. 69. 56 Slotsforvalters arkiv. Slotskirken 31. marts 1937. 
57 P. 86. 1726, fol. 84; 14. sept. 1726. — P. 87. 1726. 395; 3. sept. 1726. — P. 86. 1727, fol. 
141; 8. nov. 1727. 58 P. 87. 1727. 562; 21. aug. 1727. 59 Slotsforvalters arkiv. Slots
kirkens korrespondance 1944—45. 60 P. 86. 1726, fol. 81; 16. dec. 1726 (heri nævnes 
kontrakten af 7. nov.). 61 P. 87. 1727. 583; 16. okt. 1727. 62 P. 86. 1727, p. 53; 31. dec.
1727. 63 P. 87. 1728. 237; 1. og 31. maj 1728. 64 P. 87. 1727. 597; 10. jan. 1728. 
65 Slotsforvalters arkiv 1814: Kirke-Inventarium 21. marts 1814. 66 P. 87. 1726. 344; 
7. maj 1726. — Smst. bilag 582; 20. aug. 1727. 67 P. 87. 1726. 345; 15. okt. 1726.
68 Ehbisch’ afregning vedr. prædikestolens skulpturer: P. 87. 1727. 582; 20. aug. 1727.
69 P. 87. 1727. 592; 28. nov. 1727: »Das Bildt oben auff der Canseldecke ist weiss marmo- 
riret«. 70 P. 87. 1728. 236; snedkerrgsk. dateret 12. nov. 1727. 71 P. 87. 1751. 175;
18. sept. 1751 (snedkerrgsk. fra maj samme år). 72 Som note 71. 73 P. 87. 1727. 636;
17. jan. 1727. 74 Der er ingen regnskaber fundet vedr. denne ombygning, hvis karakter 
fremgår af Harsdorffs tegning fig. 21. 75 Inventarium 1798, p. 385. 76 P. 39. 1737. 
Bilag 1027; 23. sept.: Tømreren Joh. Bars lader livgardestolene i kirken fjerne i anl. 
af markgrevindens castrum doloris. 77 P. 87. 1727. 637; 16. nov. 1726 (klejnsmed). — 
Smst. bilag 639; 9. dec. 1726 (glarmester). 78 P. 87. 1728. 258; 1. maj 1728 (maleren 
Fr. Holm). 79 P. 87. 1727; 577; 31. marts 1727. 80 P. 38. 1727, juni-juli 1727. — 
Inventarium 1728, Slotskirken nr. 14. 81 P. 87. 1727. 558; 17. juli (smeden). — P. 87.
1728. 236; 12. nov. 1727 (snedkeren Niels Juel). 82 P. 39. 1737. 1027; 23. sept. 1737. 
83 RA. Overhofmarskallatet I. H. 52. 1838. Bilag 1335; 6. nov. 84 Slotsforvalters arkiv. 
Bilagene; 14. nov. 1844. 85 P. 87. 1727. 615; 16. nov. 172G (klejnsmeden). 86 P. 87. 
1727. 588; 5. okt. 1726. — P. 39. 1726. 288; 14. nov. 1726. — P. 86. 1726, p. 76; 14. nov. 
1726. 87 P. 87. 1727. 616; 6. nov. 1724 (maleren Fr. Holms overslag med attest af 21. 
nov. 1726). 88 P. 87. 1727. 577; 31. marts 1727: Gercken leverer til kongestolen en 
kamin »von nordischen marmor«. 89 Fredensborg slots inventarieregnskab 1745 (ligger 
i Rtk. Slotsrgsk., reviderede rgsk. etc.), fol. 58 b. Dette inventarium, der er dateret 1745, 
må i virkeligheden være ca. 10 år ældre, da det afspejler det ældre slot før de store om
bygninger omkring 1740. 90 P. 87. 1726. 437; 26. sept. 1726. 91 P. 87. 1728. 238; 
12. maj 1728. — Smst. Bilag 240; 15. sept. 92 P. 87. 1728. 240: 15. sept. 1728. — Smst. 
Bilag 252; 22. aug. 93 P. 87. 1728. 259, udateret 1728 (Zacharias Getreuer). 94 Vind
ovnen nævnes inv. 1745; vinduerne omtales bl.a. i inv. 1752, p. 71 f. og i P. 87. 1760. 204; 
28. dec. 1759 (glarmesteren). 95 Inventarium 1798, p. 387. 96 P. 39. 1738. 410; 28. 
marts 1738 (tapetsereren Urban Friberts arbejde i 1737). 97 RA. Indenrigsmin. nr. 21. 
Fredensborg 1856—60. Heri et læg 1854 om orgelet; vedlagt flere skr. af ældre dato, bl.a. 
Hornbechs brev dateret 11. marts 1844. 98 Indenrigsmin. nr. 21. Fredensborg 1864, 
BDJ fol. 261 nr. 14 v; 16. nov. 1863 (snedker Bredtfeldt). — Slotsforvalters arkiv: Kopi
regninger 1861—64; 20. sept. 1863. 99 RA. Rtk. Slotsregnskaber: Fredensborg Bygnings- 
Materialrgsk. 1842. nr. 3, 5. post. 100 Som note 97. — Slotsforvalters arkiv 1846, kon
cepterne under 18. okt. 1846: »Det af Kongen skænkede Orgel er færdig afleveret af 
Marcussen og Reuter«. — Niels Friis: Marcussen & Reuter 1806—1956 (Åbenrå 1956), 
p. 40 f. 101 Indenrigsmin. nr. 21. Fredensborg 1863, BDJ fol. 260 nr. 14; 4. nov. 1863.
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102 RA. Rtk. 2242.24. 1733—37: Kopibog vedr. Københavns slots inventarium, p. 288; 
3. maj 1735 (med en meddelelse om, at et positiv tidligere er afgået fra Kbhv.s slot til 
Fredensborg). 103 P. 39. 1726. 314; 5. dec. 1726. — P. 87. 1728. 242; 1. sept. 1728 
(Daniel Kastens). 104 RA. Kortsamlingen. Afleveringer fra Krigsministeriet I I I ;  19. 
dec. 1727. 105 P. 87. 1726. 422; 24. sept. 1726 (maleren Fr. Holm). — P. 39. 1764. 
174; 28. maj; samt bilag 1206, 4. juni 1764. 106 Meddelt af slotsassistent Chr. Knudsen, 
Fredensborg. 107 Slotsforvalters arkiv 1846. Koncepterne 18. okt. 1846. — Smst. 1853. 
Bilagene: et læg vedr. auktion 30. juni 1853. — Smst. 1860—63; 9. jan. 1862: orgelet 
flyttes fra det gamle, store køkken i vestre ottekant. 108 P. 38. 1726, p. 64. 109 P. 39. 
1738. Bilag 1394; 14. nov. 1738. 110 Slotsforvalters arkiv 1856—57; 16. og 18. juli 1856. 
Også i 1930’rne har man gjort møntfund i blokken; der fandtes et par toskillinger fra 
1658 og 1665, altså fra en tid, da slottet endnu ikke var bygget. Meddelt fra Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling. 111 Slotsforvalters arkiv, 31. dec. 1832 og 21. marts 1834. 
112 P. 87. 1767. 244; 21. maj 1767 (maleren L. Weischer). 113 Inventarium 1854, i Slots
forvalters arkiv 1860—63. 114 Meddelt af slotsassistent Chr. Knudsen, Fredensborg. 
115 P. 39. 1725. 289. — P. 86. 1725, p. 112; 10. nov. 1726. — P. 86. 1726, p. 85; 19. okt. 
1726. 116 P. 87. 1726. 394; 19. juni 1726.



Fig. 1. Humlebæk kirke 1868. Efter træsnit i Illustreret Tidende 1867-68, bragt i anledning af ind
vielsen.

H U M L E B Æ K  K I R K E

L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

For 1866 holdt den residerende kapellan i Asminderød gudstjeneste i Lave skov. 1866 
dannedes en komité for at skaffe midler til opførelse af en kirke i Humlebæk - indtil 

1890 kaldes den i synsforretningerne for kapel1. 13. juni 1868 nedlagde Christian IX. 
grundstenen i overværelse af den kongelige familie, gejstlige og verdslige myndigheder 
samt bidragydere, og 20. december samme år indviedes kirken. Grunden var skænket af 
kammerherre Brun til Krogerup. Det betydelige jordarbejde udførtes gratis af omegnens 
bønder. - 1. april 1933 udskiltes sognet fra Asminderød.

Et †Helligkorskapel »pa slætten« er fejlagtigt (Trap: Frederiksborg amt, p. 124) lo
kaliseret til Sletten syd for Humlebæk; det lå i Helsingør, jfr. p. 541.

Største delen af kirkegården, der er en del planeret og stærkt udvidet i syd og 
vest, sidste gang 19612, »er temmelig sikkert dannet af den opkastede Fyld fra 
Gravningen af Kanalen (Kanonbaadehavnen 1806)«3. Som den nu ligger, i vinke
len mellem Gamle og Nye Strandvej på skrænten ned mod Øresund, er den ved 
sit stærkt kuperede terræn med den lille sø og en frodig beplantning en af 
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Danmarks smukkeste kirkegårde. Den hegnes fortrinsvis af hække; det nu
værende, murede indgangsparti foran hovedindgangen fra Ny Strandvej er ud
ført 1928. Ligkapellet er opført 1938.

Kirken ligger på en grund syd for alléen fra Krogerupgård ned til havnen og 
på stedet, hvor den gamle og den nye Strandvej mødes. Denne grund er alle
rede på et kort over Krogerup fra 1810 (fig. 4) mærket »Humlebæk Capel«; 
men da et sådant ikke kendes før 1868, må der være tale om en senere til
føjelse. Tegningerne til kirken er udarbejdet af arkitekt Frederik Vilhelm Tvede. 
Materialet er røde mursten. Murenes båndagtige virkning fremkommer ved, at 
der skiftevis er fuget med hvid og grå mørtel. Kirken består af kor, skib, præste- 
værelse i sydhjørnet mellem de to bygningsafsnit og tårn i vest. 1966—67 er 
vestpartiet nord og syd for tårnet blevet udbygget med dåbsværelse og kontor. 
Langmurene i kor og skib brydes af vindueskarnapper, hvis selvstændige sadel
tage skærer ind på hovedtagene. Kor og skib dækkes af rundbuede tøndehvælv
— korets oprindelig himmelblåt med gyldne stjerner — med stikkapper til vin
duerne. Gulvene i stoleværket er af gule mursten, ellers af grå-røde fliser.

En brand i koret 19. dec. 1898 medførte store reparationsarbejder; på grund 
af husbukkeangreb blev det kobbertækte spir samt kirkens tagværk og skifer
tag fornyet 1926—27 (arkitekter Søren Lemche og K. Gording). 1967 er kirken 
udvidet med to flankebygninger til tårnet (arkitekt E. Zeuthen Nielsen); de 
nye tilbygninger (jfr. ovenfor) af røde mursten har sadeltag som skibet, men er 
lidt lavere end dette, og tårnet fremtræder nu som en art tagrytter.

En vindfløj fra 1926, af form som en hane, afslutter tårnspiret.
Glasmosaikkerne i skibets seks vinduer er skænket 1912 af grosserer Cornelius 

Stau og hustru4; motiverne i de to midterste er Påskelammet og Heiligånds- 
duen, i de øvrige evangelistsymbolerne.

I N V E N T A R
Oversigt. Fra bygningens opførelsestid stammer vasa sacra, prædikestolen, stole

staderne og vistnok kirkeskibet. Korets inventar gik til grunde ved branden 1898.

Altertavlen, i samtidig ramme, er et maleri, Kristus på korset, af A. Dorph, 
opsat 1899, formentlig en gentagelse af samme malers oprindelige †alterbillede.

Altersølv. Kalk, »Skjænket af Amtmand P. F. C. Brun og P. E. C. Brun til 
Borupgaard 20. Decbr. 1868«. Tre stempler: Københavnsmærke 68, mestermær
ke: V. Christesen (Bøje 1141 ell. 1142), guardeinmærke for Simon Groth.

Disk og oblatæske er Augsburgarbejder fra o. 1780. Samme indskrift som 
kalkens. Oldermandsranke og to stempler: Augsburgs mærke for 1779—81 
(kogle over Z) samt mestermærke AD i liggende oval, vistnok for Abraham 
Drentwet (Rosenberg, 1912, nr. 936).
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E. M. 1967 E. M. 1945
Fig. 2. Humlebæk. Døbefont af zink, udført af    Fig. 3. Humlebæk. Prædikestol 1868

H. Dalhoff 1846 (p. 856). (p. 856).

Vinkander. 1) 1873, med graveret motiv: Jakob ved brønden. Københavns- 
mærke 73, mestermærke V C (Bøje 1140) for Christesen (jfr. kalk) og guardein- 
mærke for Groth. 2—3) Af Porcelæn, fra Bing og Grøndal, sorte, med guldkors, 
tilhørende skål. Inventarierne 1868 (og ligeledes 1928) omtaler kun een porce- 
lænskande. Ude af brug.

Døbefont (fig. 2), signeret »I I. Dalhoff 1846« (jfr. Blovstrød 1848), af zink, med 
forgyldte bronze ornamenter og -skrift. Skænket 1895 af Helligåndskirken i Kø
benhavn (jfr. DK.Kbh.By I, 685 og fig. 24). På den ottekantede kumme, 
74—80 cm i tvm., reliefversaler: »Uden nogen bliver født af vand« etc. Johs. 3,5. 
Højde 93 cm.

Om den oprindelige †font vides, at den kostede 21 kroner, at den havde en 
smuk dekoration, og at den 1892 maledes indvendig5.

Dåbsfad og dåbskande af tin, begge med »Humlebæk Kirke 1901«.
Prædikestol (fig. 3), fra kirkens opførelsestid, af fyr, trind, med malerier af 

Johannes Døberen, Matthæus, Markus, Johannes, Lukas og Paulus; i frisen: 
»Dette er det evige liv, at de kjende dig« etc. Malet og stafferet af kunstmaler A. 
Thomsen; restaureret 1877 og 19166.

Stolestaderne, fra opførelsestiden, har rundbuede gavle med »bryst«.
Orgel og -pulpitur 1966, orgelbygger Conrad Christensen; 20 stemmer, to 
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manualer, pedal. Det tidligere †orgel var leveret af orgelbygger Olsen, Køben- 
havn.

Lysekronerne, to i skibet, er fra 1910, da kirken fik gasindlæg7.
Kirkeskib, »Helene«, ophængt 1868 og næppe meget ældre; orlogsbrig med 

2x6 kanoner, restaureret 1965. Ifolge Henningsen8 vistnok givet af slægten 
Brun på Krogerup.

Tårnur, skænket 1907 af grosserer Cornelius Stau og hustru9; skive mod vest.
Klokker. 1—2) 1965, ens, men af lidt forskellig størrelse, støbt »af Petit og 

Fritsen, Holland«, i samtidig klokkestol af vinkeljern.
Den tidligere †klokke leveredes 1868 af Bochumer Verein für Bergbau und 

Gussstahlfabrikation, Bochum, Westfalen, en skriftløs støbestålsklokke, ifølge 
Gribsø10 den første af den art i Danmark.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
Ved embedet. Forhandlingsprotokol vedr. Humlebæk kirke 1869-1912. - Kirkeprotokol 

1928 ff. - Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1967.

De trykte kilder er at finde i dagspressen fra kirkens opførelsestid, Berlingske Tidende 
15. juni 1868, 21. dec. 1868, Helsingør Avis 21. dec. 1868 m.fl. samt Illustreret Tidende, 
1867—68 p. 329f., med træsnit (sml. fig. 1). Artiklerne fra de nævnte dagblade er afskrevet 
i Kirkeprotokollen. — I Humlebæk sogns kirkeblad nr. 3, 1967, har sognepræst Tage 
Jensen påbegyndt en artikelserie: »Af Humlebæk sogns og kirkes historie«.

1 Ved embedet. Kirkeprotokol 1928ff., p. 107. 2 Smst. p. 195. 3 Smst. p. 13, Ber
lingske Tidende 21. dec. 1868. 4 RA. Kultusministeriet 1. dep. journalsager 1848—1916. 
5 Kirkeprot. p. 108. 6 Smst. p. 44, 118. 7 Jfr. smst. p. 115 og Forhandlingsprot. vedr. 
Humlebæk kirke 1869—1912 (ved embedet). 8 Henningsen: Kirkeskibe p. 156 og 
ÅrbFrborg. 1952, p. 100. 9 Kirkeprot. p. 113. 10 Gribso, i ÀrbFrborg. 1934, p. 84.

Fig. 4. Kort over Krogerup 1810 
(p. 855).
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Fig. 1. Grønholt. Ydre, set fra sydvest, med kirkegårdsudvidelsen til venstre i billedet.

GRØNHOLT K IRKE

L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Sognet, der for reformationen synes at have været selvstændigt, var 1567 anneks til 
Asminderød (et forhold, som stadig består) og havde da 36 decimantes1. 1585 blev 

Hillerød udskilt af sognet2 (jfr. p. 637), og omkring 1591, da Oluf degn i Asminderød efter 
kongelig majestæts brev havde fæstet kirkens anpart [tiende], var denne ansat til 10 pund 
rug og to pund byg3. Kirken, der senere inddroges under rytterdistriktet, afhændedes 
18734 og overgik til selveje 2. marts 1910. — Blandt kirkens ejendele 1620 er opført 24 øg5.

Sagn. Stedet Kirkebjerg var af stude udpeget til første byggeplads, men hvad man 
opførte, blev straks nedrevet. Grundvolden flyttedes til det nuværende sted, som lige
ledes anvistes af stude, forspændt en sluffe med sten. Da kirken var færdig, blev en heks 
så forbitret, at hun kastede en sten mod bygningen, men den ramte ikke6. Sml. også 
sagn knyttet til †monstranshus(?) og †relikviegemme.

Kirken ligger på en lille bakkeknold i byens nordvestre udkant og i sognets 
vestlige halvdel. Den lille kirkegård, som har fald til alle sider, fik omkring 1900 
en udvidelse mod vest (sml. ligkapel) og muligvis tillige en mindre mod nord, 
mens udstrækningen mod øst og syd antagelig er uændret. Indhegningen om 
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vest udvidelsen (jfr. fig. 1) samt i nord og på nordre halvdel af østsiden er kampe- 
stensdiger, resten hvidtede og teglhængte mure af kampesten og tegl. Nord
sidens mur, der indvendig er helt jorddækket og beplantet med en hæk, går 
formentlig tilbage til 1700’rne, mens østsidens er fornyet 1956. Indhegningen 
af kirkegårdens gamle del er uforandret fra 17887, da der nævnes 200 alen 
kampestensdige og 138 alen mur af kamp og mursten. Før den tid, 1743 og 1770 
omtales ringmurens piller i syd og vest, 1722, at et stykke sydmur fik pålagt 
hulsten (munke- og nonnetagsten) fra tårnets nordside8, og 1666, at de årlige 
reparationer med ris i ringmurens »gabe« ingen bestand har, hvorfor de nu er 
blevet lukket med sten og jord9.

Bortset fra en nyere tremmeport helt mod nord i østmuren har kirkegården 
kun een indgang, en stor, muret portal fra 1500’rne midt i østmuren; dette er 
påfaldende, da kirken siden 1843 har haft indgang fra vest, gennem tårnet, og 
før den tid gennem våbenhuset i syd. Den hvidtede og teglhængte portal (fig4), 
der har port og låge, begge rundbuede, falsede og forsynet med tremmelåger 
af træ, er tidligst nævnt 16679. Denne østre låge er 17418 omtalt sammen med 
søndre låge samt en port og låge i vest; den sidste er forsvunden ved kirke
gårdens udvidelse.

†Kirkerist. 1741 blev halvdelen af den østre rist opmuret, og 17648 tales om 
kulen under ristrammen.

Bygninger på kirkegården. På vestudvidelsen ligger et ligkapel, der 190410 
nævnes som nyopført; det er af røde sten, i nyromansk stil. Tæt ved står en 
lille bygning af udmuret bindingsværk, som nu benyttes til redskabsrum.

En †kirkelade er nævnt 16155 og 16619, sidst i forbindelse med indkøb af 
tagsten, to vindueskarme, planker til loft etc., som benyttedes til en reparation, 

Grønholt. Plan. 1: 300. Målt af C. G. Schultz 1930, suppleret og tegnet af El. M. 1967.
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fordi laden »i fjendernes tid blev ilde ruineret og øde«. 170511 beretter præsten, 
at kirken på grund af gæld engang havde måttet overdrage den gamle grund
murede lade på kirkegården til kirkeværgen, at den er nedrevet, og at der på 
dens plads nu står et ubeboeligt hus; 1737 blev der nedtaget et faldefærdigt 
hus i østre ringmur (som ikke vedkom kirken), og hullet lukkedes med en ny 
grundmur, 10 alen lang, 4 høj og 1 tyk. Heraf må man slutte, at laden har ligget 
syd for østmurens portal.

Et †halsjern med lænke, men uden hængelås er omtalt i inventariet 176412.
En storkerede på korets østgavl står ubenyttet (1967).
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er føjet 

et våbenhus i syd og et tårn i vest, som har trappehus i syd. Orienteringen har 
afvigelse til syd.

Kor og skib er opført af ret store kampesten i jævne skifter og med hjørner, 
dørkarmsten og tympanon af forbløffende velhuggede granitkvadre; desuden er 
der benyttet både kridtkvadre og munkesten i korets østvindue. Det sidste 
materiale er tillige anvendt i det rundbuede helstensstik omkring syddørens 
tympanon (fig. 3), muret som stander- og binderskifter, samt til to vinduer i 
skibets nordmur. Hist og her i vest- og sydmurens inderside ses ler anvendt som 
bindemiddel; synligt murværk bag våbenhuset tyder på, at bygningen tidligt er 
blevet groft pudset og overhvidtet, hvad der kan have sin forklaring i det 

Fig. 3. Grønholt. Skibets sydmur, set fra våbenhuset, med dørstik og tympanonfelt (p. 860).
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Fig. 4. Grønholt. Kirke og port, set fra øst (p. 859, 862).

stærkt blandede byggemateriale. De til skibets åbninger benyttede munkesten 
er ret små (25x12,5x7,5—8 cm), kiledannede i de buede stik og med smig i 
vinduernes karme; rifling ses både i døren og skibets østre nordvindue, men den 
synes snarere udført før brændingen end ved tilhugning. Fugningen i dette vindue 
er glat, med let skårne kanter; den dækkes af samme, lidt grove, 5—10 mm tykke 
pudslag, som ligger på resten af overvæggene i kor og skib; laget bærer i hvert 
fald for skibets vedkommende spor efter afkostning i våd tilstand og har senere 
fået en enkelt overhvidtning (sml. lig. 8).

I koret er der foruden det nævnte østvindue, der siden 1935 står som ind
vendig niche, spor efter et nordvindue af lignende størrelse. De to vinduer i 
skibets nordmur er betydelig større (bredde 115—117 cm), men behøver ikke 
derfor at hidrøre fra en ændring13. Både kampestensmurværkets ret store sten, 
kvaderteknikken og det blandede byggemateriale i øvrigt taler for, at kirken 
tidligst kan være opført henimod eller omkring 1200; den mulighed foreligger, 
at skibet er opført senere end kor og triumfmur (jfr. tagværk p. 864). Nord- 
dørens plads kan fastslås ved hjælp af østkarmens ene kvader, men syddøren står 
næsten uændret; hver af dens yderkarme er sat af to store, glathugne granit
kvadre, og herpå hviler et glat granittympanon, der omsluttes af det allerede 
omtalte rundbuede helstens stik af tegl; over de smige inderkarme er der en

L. L. 1955
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vandret afdækning med planker, som i deres nuværende form antagelig stam
mer fra 1913, da den siden 1843 blændede dør genåbnedes i forbindelse med 
våbenhusets omdannelse til sakristi (p. 864).

Den forholdsvis smalle korbue har kragbånd med hulet underside; de er af
hugget mod vest af hensyn til korbuebjælkens anbringelse. Både skibet, hvis 
oprindelige murhøjde (over terræn i nordvest) er godt fem meter, og det ca. en 
halv meter lavere kor har haft bjælkeloft, der i hvert fald fra begyndelsen må 
have haft brædderne liggende på oversiden. Der ses i korets nordre langmur spor 
efter seks bjælker, som har ligget ned i murkronen; af skibets, der har haft en 
lignende anbringelse, kan kun gavlbjælkernes leje fastslås; i niveau med den 
østre bjælkes underkant har triumfmuren et lille tilbagespring (sml. fig. 7).

De tre taggavle er meget velbevarede, og foruden bomhuller fra opførelsen 
viser begge skibets gavle (tilmurede) aftryk efter gavlspærfagene. På østsiden 
af triumfgavlen, der har en lille, oprindelig, kampestenssat gennemgang til 
korloftet, ses tillige aftryk efter kortaget (jfr. p. 864).

Ændringer og tilføjelser. To store, fladbuede †vinduer (indre bredde ca. 160 cm) 
i skibets sydmur stammer antagelig fra o. 1400; toppunktet på det østre sidder 
85 cm under murkrone på det vestre 53 cm.

Korets hvælving synes noget ældre end skibets, og den kan være samtidig med 
et fladbuet nordvindue (stikket ses udvendig over det nuværende), der svarer 
til de netop omtalte i skibet. Hjørnepillerne og de runde skjoldbuer er helstens; 
i hjørnepillernes false findes (ca. 140 cm over gulv) dværgsøjler med vulstagtig 
kapitæl som vederlag for de halvsten brede, afrundede ribber. Selve ribbekrydset 
er af hele sten, der danner et ligearmet kors; på oversiden muret topkvadrat. 
Hvælvets sten måler kun 24,5—25,5 x 11,5 x 8—8,5 cm. Ved hvælvslagningen 
bibeholdt koret sin gamle spærfodsordning med sugfjæl, som 17648 erstattedes 
af murede gesimser. Støttepillen mod korets gavl, den »skak« pille eller den 
store Contrefors blev 1718 opmuret fra grunden og tre alen i højden14 (jfr. fig. 4).

Skibets tre hvælv er utvivlsomt yngre end både våbenhus og tårn; de er 
spændt så lavt, at selv kappernes issepunkter ligger dybt under murkronen, og 
de trykker interiøret meget. Vægpillerne har omløbende, på undersiden af- 
fasede kragbånd; de helstens gjordbuer har affasede kanter og de kvartstens 
brede ribber er retkantede; på oversiden helsten brede overribber med trin
kamme og topkvadrat. Overhvælvningen medførte en ændring af skibets syd
vinduer, hvis stik rager højt op over skjoldbuerne, og i forbindelse med tag
værkets fornyelse (p. 864) fik langmurene gesims (udkragende savskifte under 
to retkantede false); taggavlene forsynedes med 17 kamtakker, som for vest
gavlens vedkommende fjernedes delvis ved tårnets opførelse. Korgavlens ni 
kamtakker, den øverste med en cirkelblænding, er muligvis kommet til ved 
samme tid; alle kamtakker er dækket med munketegl.
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Fig. 5. Grønholt. Indre, set mod øst. Før sidste ændring af alterbordet (sml. fig. 9).

Tårnet må på grund af sin lighed med Asminderøds korgavl (p. 764) dateres 
til henimod eller omkring 1500. Det velbevarede murværk er for klokkestokvær- 
kets og gavlenes vedkommende muret af en noget større sten (26—27 x 13—14 
x9—10 cm mod 26x12—12,5x8,5 cm) end de to nedre stokværk, men der 
synes i øvrigt ikke at være nogen grund til at datere de to bygningsafsnit for
skelligt. Stenene forneden er hårdtbrændte med mange sorte kopper, der i 
understokværkets nordside er lagt i rudemønster; de er endvidere benyttet til 
farveveksel i buestik og til lukning af stilladshuller. Munkeskiftet er næsten 
regelmæssigt, indvendig med lejefuger strøget i overkanten, stødfuger i højre 
side. Tårnrummet har en rundbuet arkade, brudt gennem skibets gavl, og sam
tidig krydshvælving; i syd er der et blændet, svagt spidsbuet vindue med spids
buet, ydre spejl, og i vest ses stikket fra et lignende over den 1843 indhuggede, 
spidsbuede portal; på begge sider af vesthjørnerne, i vinduernes halve højde, 
findes små cirkelblændinger.

Det samtidige trappehus er i syd; det har fladbuet dør under spidsbuet spejl, 
og derover et savskifte, som formidler en lille udkragning af de øvre mure, på 
hvis sydside der ses cirkel- og båndblænding. Over skibets murkrone er murværket 
fra 1745, da overdelen fornyedes sammen med skibets sydvestre kamtak. Trap
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pen har rund spindel, loft af fladbuede binderstik og trin, som er delvis for
nyet 1754; den udvidede overdør fører ind til mellemstokværket, der som i 
Asminderød altid har været uden vinduer. Gennem vestgavlen er der en åbning 
til skibets tagrum, brudt eller udvidet før 1732, da man fjernede murbrokkerne, 
som lå fra tårnmurens gennembrydning og fik skibets »gevelftbue« til at synke8.

Klokkestokværket har to spidsbuede, falsede glamhuller til hver side og 
gavle i øst-vest, hver med syv kamtakker og lige så mange falsede høj blændinger 
med stavværksdelt bund (cirkelblænding over tvillingspærstik på hængestav 
over konsol med hjørnefas). — Ved tårnrummets omdannelse til våbenhus 
184315 (jfr. vestportal) blev der i tårnarkaden indføjet en mur med dør til 
skibet. Senest på dette tidspunkt må en stor pille mod tårngavlen være ned
revet; den blev repareret 17328 og var tilsyneladende udformet som korgavlens.

Våbenhuset foran syddøren er senmiddelalderligt, opført af munkesten i mun
keskifte (26,5—27,5 x 13—14 x 8 cm), men noget flikket. Den store taggavl har 
fem brede kamtakker og derunder fem høj blændinger med tvillingfladbue over 
konsol med stor halvrundstav. Oprindelig er vistnok den fladbuede og falsede 
døråbning, der 17648 fik sin endnu bevarede »flammerede« dørfløj (se denne). Sam
tidig blev de murede bænke, hvoraf kun den østre er i behold, klædt med bræd
der. Da indgangen 1843 flyttedes til tårnet, blev våbenhuset til materialrum, 
og kirkens syddør tilmuredes (sml. alterbord). 1913 omdannedes det til præ- 
steværelse og fik på ny forbindelse med skibet gennem en fladbuet døråbning 
anbragt i en indskudsmur i den gamle syddørs inderside; i vestmuren indhug- 
gedes to fladbuede vinduer. Det indre har bjælkeloft (gråmalet over blå bjæl
ker) og siden 1966 gulv af gule mursten.

En †kalkkule foresloges 1871 flyttet fra våbenhuset til portens højre side16.
Tagværkerne er alle af eg og middelalderlige, men omsat og suppleret med 

fyr, over kor, skib og våbenhus 17648, over tårnet 184515. Korets, med to hane
bånd og korte spærstivere, er i sin nuværende form jævngammelt med hvælvin
gen, men de to gavlspærfag indholder rester af romanske spærfag med hane
bånd og to lange, skrå spærstivere; rejsningen blev lidt stejlere 1764, og samti
dig erstattedes de 17608 fornyede sugfjæle med muret falsgesims. I triumfgav
len ses aftryk efter planker eller spån samt et 30 cm dybt hul efter en rygnings- 
planke. Skibets tagværk, der er jævngammelt med de tre hvælv og gesimserne, 
er ligesom tårnets af langstolstype. Udvendig i skibets to gavle ses aftryk efter 
de romanske spærfødder, som har usædvanlig lange (godt 3,5 m), lodrette spær
stivere. I vestgavlen er spærfodens vandrette tømmer kun halvt så tykt som 
i østgavlen; både dette og andre forskelligheder i de to gavlspærfag kan skyl
des, at de er afbundet på forskellig tid. Er det tilfældet, må der være et bygge
stop efter opførelsen af kor og triumfmur, en mulighed, som finder støtte i den 
kraftige størrelsesforskel på korets og skibets ældste vinduer.



GRØNHOLT KIRKE 865

E.M. 1967
Fig. 6. Grønholt. Indre, set mod vest. Efter restaureringen 1966. Til højre døbefonten med ny kumme,

udfort af Vitus Nielsen (p. 871).

Kirken synes at have været vel vedligeholdt; kun 16689 er den omtalt som 
brøstfældig. 1722 blev nordre tårntags hulsten udskiftet med vingetegl, men 
1732 var de resterende tage dækket med hul- og dæksten samt hulsten med 
rygfuge8. De sidste munketagsten (bortset fra kamtakkernes) forsvandt antage
lig sammen med tagværksreparationen 1764, og nu er alle tage hængt med røde 
vingetegl. Tårnet, som istandsattes 1956 (arkitekt Jens Lundquist), står i blank 
mur, resten hvidkalket med tjæret sokkel. De spidsbuede, gotiserende støbe- 
jernsvinduer stammer fra 184315, da gulvene blev fornyet med lose, gule mur
sten, som bibeholdtes ved istandsættelsen 1964—66 (arkitekt Rolf Graae).

Glaserede, kvadratiske gulv fliser fra middelalderlige gulve findes (siden 1912) 
i syddørens tærskel og langs våbenhusets bænk, dels brune på 13 cm og grønne 
på 15, dels grønne og gule på 18—19 cm.s sidelængde (sml. alterbord p. 868). 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 55
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E.M. 1967

Fig. 7. Grønholt. Romansk kalkmaleri, detalje af fig. 8, nordre halvdel, visende det grove underlag
(p. 866 f.).

K A L K M A L E R I E R

1) (Fig. 7-8) o. 1275. På triumfvæggen over hvælvingen ses en ca. 85 cm høj 
frise, Kristus og de 12 apostle, under arkader på slanke søjler. Allerede Mag- 
nus-Petersen betegnede (1884) billederne, »af ikke ringe Kunstværd«, som uty
delige. Både over og under arkaderne har der været en ca. 25 cm høj bølgeblad- 
bort. Ved restaureringen 1965—66 afdækkedes (og overhvidtedes) på triumf
væggen under hvælvet de nedre rester af den ovennævnte udsmykning, meget 
ødelagte, bl.a. en siddende figur og en stående med glorie i retkantet ramme 
nord for korbuen (opstandelsesscene?), samt en bræmme med geometrisk møn
ster langs buens kant. — Også på nordvæggen har man skimtet figurbilleder, 
og i skibets østlige nordvinduer sås tidligere rester af en bladbort. Alt var ma- 



GRØNHOLT KIRKE 867

L. L. 1955

Fig. 8. Grønholt. Romanske kalkmalerier på triumfvæggen, over hvælvene (p. 866).

let på hvidtekalk, der lå direkte på den ujævne puds (jfr. fig. 7). Kalkmalerierne 
viser mange overensstemmelser med Fodbys (DK. Sorø p. 1105)17.

2) 1682. 1965—66 fandt man, at ribber og gjordbuer for skibenes hvælv havde 
stået med grå, senere med rød farve. I kapperne har der været enkelte primi
tive dekorationer; i østhvælvets sydkappe stod HI I W, sikkert for sognepræ
sten hr. Jens Jakobsen Wind, i østkappen nederst I K M F? og D O O S med 
sort. Højere oppe var der primitive grene i rødt og i toppen læstes »Anno 1682«.

INVENTAR

Oversigt. Kirkeinteriøret præges af restaureringen 1965—66, der bl. a. bragte det 6-søj- 
lede, romanske alterbord tilbage til dets oprindelige skikkelse, samlede de bevarede dele 
af den samtidige døbefont og supplerede den med en ny kumme. Samme år fik kirken 
nyt orgel, og alle stolestader, både de barokke i skibet og de to gamle præste- og degne
stole i koret (1569) fik ensartet staffering. Prædikestolen fra 1574 var allerede 1914 ren
set for talrige overmalinger.

Så net og renfærdigt har rummet ikke altid set ud. I sin beretning fra 1912 skriver 
arkitekt S. Claudi-Hansen — efter at han først havde skildret, hvorledes man (1843) 
havde molesteret det fornemme alterbord og indmuret dets tiloversblevne søjler, baser 
og kapitæler som fyld i syddøren —: »1843 har været et slemt År for Kirken; da flyt
tedes også Kalkstensfonten ud, og der kom en klosetlignende Himpegimpe af Træ i 
Stedet«.

Alterbord (fig. 9) romansk, o. 1200, sekssøjlet, samtidigt med kirkebygnin
gen (og døbefonten), et fint og omhyggeligt arbejde, hvis mage på Sjælland 
vistnok kun har været at finde i Roskilde domkirke (DK.Kbh.Amt. p. 1619 
fig. 302). Rordet, som er af gotlandsk kalksten, består af en plade, 214x113x 
ca. 13 cm, hulkantet, hugget af een sten; midt i oversiden er der en helgengrav 
dækket af en rektangulær, itubrudt og suppleret kalkstensflise. Om de heri
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fundne relikvier, se nedenfor. Pladen bæres af seks søjler, fem af lys kalksten, 
den sjette noget afvigende og af mørk, rødlig kalksten (to fornyede 1966). Bor
det er formentlig styrtet sammen 1843 — de spinkle søjler har ikke været be
regnet på også at bære en tung altertavle (jfr. †altertavle p. 869) — og man 
underbyggede da pladen med to murstenspiller i pladens bredde og bibeholdt 
een af søjlerne som midtstøtte, anbragt på en fem skifter høj murstensplint, 
hvorefter bordet dækkedes af en træbeklædning18. 1912 genfandt man søjle
skafter, baser og kapitæler i mer eller mindre medtaget tilstand (et halvt skaft 
manglede) som fyld i syddøren, der var blevet tilmuret 1843. 1931 udgravedes 
alterbordets fundament, der viste sig at bestå af ret jævnt placerede kampesten 
uden mørtel. På een af stenene var bevaret spor efter en søjle, som angav, at 
bordet ikke havde stået på en sokkel. I fylden blev der fundet en del grøngla- 
serede gulvfliser af samme slags som dem, der nu ligger i kirkens syddør, og 
andre fundet andetsteds i rummet (jfr. p. 865). 1931 restaurerede C. G. Schultz 
alteret med genanvendelse af de gamle dele, hvad der medførte, at støttepil
lerne fra 1843 måtte bibeholdes. 1965 førtes bordet tilbage til sin oprindelige 
form af Vitus Nielsen; sokkelen og murpillen fjernedes, to søjler fornyedes, og 
en bundplade anbragtes under søjlerne.

†Relikviegemme. I en beretning 1743 fra præsten til Danske Kancelli19 hed
der det: For få år siden har under en 4-kantet sten midt på alteret været en 
æske af bly og derudi et stykke træ, et stykke ben og en klud. Træet foregives 
at have været et stykke af Christi kors, benet et stykke udaf de hellige tre kon
gers eller vises pande og kluden et stykke af jomfru Maries særk. Men da det 
skal være befunden, at adskillige med disse formente hellige stykker har dre
vet overtro, skal de efter forrige biskops og kirkeinspektørens ordre dels udi 
alteret i kalk være indmurede, dels opbrændte. — Denne meddelelse harmo
nerer dårligt med en anden20, der omtaler en relikviekapsel med levninger af 
S. Peter og S. Dorothea, også knyttet til Grønholt kirke. Formentlig foreligger 
her en forveksling med Asminderød, jfr. p. 759.

†Alterklæder. Trods alterbordets enestående form har det dog, så langt kirke
regnskaberne rækker tilbage, været skjult under et forhæng, der 1620 omtales 
som blomstret fløjl5 og 1716 som rosenfarvet plysses med guldgalon; sidst
nævnte blev stjålet og erstattedes 1721 af et karmoisinrødt af kamelhårsplys 
kantet med sølvgalon8. Det blev syet af skrædder Nicolai Eichelberg i Køben
havn og betaltes af Frederikssund kirke. 1741 havde det nye alterklæde broderi 
med det kgl. navn, krone og årstal8, nævnt på samme måde igen som nyt 178921.

Alterprydelsen er et krucifiks, udført 1931 af frøken Alfelt, efter tegning 
af C. G. Schultz.

Den tidligere altertavle, et stort maleri af G. Rump, olie på lærred, 180x137 
cm, Jesu fremstilling i templet, i retkantet træramme med profilgesims og po- 
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Fig. 9. Grønholt. Korpartiet efter sidste restaurering af alterbord, udført af Vitus Nielsen (p. 867).

stament og kronet af et kors, skænkedes af Christian V I I I .  1843, da den for
rige tavle kasseredes15. Billedet, der ophængtes på korets nordvæg 1935, fik 
1965 plads i tårnrummet.

†Altertavle. Inventarierne 16205, 16629 og 17168 nævner »en gammel (malet) 
altertavle«. Spor på alterbordspladen efter en tavle med fremspringende side- 
partier gør det sandsynligt, at det har været en renæssancetavle22. 1745 af
skrabede Hans Nielsen, Ganløse, farver og guld på kridtgrund, malede og for
gyldte tavlen, satte gyldne inskriptioner på og opmalede skilderierne8. 1783 
var altertavlen løs, dens bageste »forklædning« tjenlig til reparation, og sirater 
var løse21. 1822 måtte den igen have fæstnet løse dele23; 1835 beregnede man, 
at istandsættelse med snedker- og billedhuggerarbejde af den meget beskadi
gede altertavle ville beløbe sig til 20 rdl.24. Siden hører man intet om den.
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Altersølv. Kalk (fig. 10) med fod fra o. 
1600, noget ændret knop og bæger fra 1771, 
det sidste udfort hos guldsmed Brandt John
sen, København (Bøje p. 85)25. På to af 
fodens tunger graverede versaler og skøn- 
skriftsbogstaver: »Forskaffet til Grønholts 
kirke anno 1693, pastore loci Jano Jacobi 
Windio« (»da stedets præst var Jens Jakob
sen Wind«). På fodpladen et utydeligt stem
pel, vistnok to hinanden skærende, mod
vendte V’er. Et tilsvarende mærke har 
Willum Mortensen, Helsingør (Bøje 1664); 
han fik borgerskab allerede 1657, og selv 
om han ikke nævnes efter 1677, må mulig
heden for hans paternitet dog holdes åben. 
Under fodpladen graveret: »28 lod«. Skaft, 
knop, standkant og fodplade forgyldt. Disk, 
1829, 13 cm i tvm., glat med graveret cir
kelkors på den ret smalle rand. Under bun
den fire stempler: I M for Peder Jacob 
Malmborg (Bøje 919), Københavns by
mærke 1829 (to gange) og guardeinmærke. 

Forgyldt. — 1620 havde kirken også en kalk og disk af tin5. 1732 byttede As
minderød kirke sin disk, der var for lille, til Grønholt kirke, hvis disk var 
brøstfældig26. Oblatæske, nyere, af plet, stemplet: H. †Vinkande af porcelæn, 
nævnt 184123.

Alterstager udført 1680 af Matthis Hecht, 48 cm høje, med graverede versaler 
på fodskålene: »Me fecit M H i Helsingør anno 1680«, jfr. Tikøb p. 699 og As
minderød p. 775. — Her som i andre domænekirker blev man 1830 belemret 
med »forstilte lys af blik« til raffineret råolie og lampevæger — i lighed med 
Asminderød p. 776.

†Messehageler. 1620 af blomstret fløjl, men desuden nævnes en gammel »væ
ven af sølvtråd« samt en gammel »fordelliet« af grønt, hvidt og brunt fløjl5 
(jfr. prædikestol). Senere er farven rød.

†Røgelsekar. 1713 forbedredes kirkens ildkar med lire jernstænger27; det 
siges snart at være af malm, snart af kobber. 1764 omtales det sidste gang12.

Alterbibel. Kiøbenhavn 1760. Det niende Oplag. 8: o, i samtidigt, mønster- 
stemplet læderbind, nu uden spænder.

†Monstranshus. 1716 nævnes en gammel, jernbeslået, oliemalet blok med 
taskelås og nøgle, til kalk og disk8; 1764, da lås og nøgle var forsvundet, siges 

L.L. 1955

Fig. 10. Grønholt. Alterkalk (p. 870).
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Fig. 11. Grønholt. Lysearm over døbefonten (p. 876).

den at stå i koret12. Ifølge en udateret indberetning28 af J. M. Thiele, der selv 
havde set »blokken« 1821, »som oprindeligen er brugt som et Gjemme for Re- 
liquier eller et Helgenbillede«, fortalte sagnet, at man tilforn i tørke bar huset 
om på markerne for at få regn, og i al for stor væde for at få tørvejr.

Alterskranke (jfr. fig. 9) 184315, af smedejern. — 1770 anskaffedes en ny 
†knæling med jernrækværk, der stammede fra det 1764 nedbrudte Søllerød- 
gaards kapel29.

Døbefonten (jfr. fig. 6), der i sin oprindelige form kan være anskaffet sammen 
med alterbordet, består nu af en kun 28 cm høj firkløverformet fod af grå, 
gotlandsk kalksten — af type fra o. 1200 (jfr. Mackeprang: Døbefonte p. 384, 
412) — hvorover skaft af poleret Hoburg-marmor, øverst afsluttet med en 
rundstav. Kummen, af rød, gotlandsk kalksten, med lav huling for vandet, er 
udført af Vitus Nielsen (jfr. alterbord) 1965, der har samlet de enkelte spredte 
dele. — 1716 omtaltes fonten af en huggen kampesten, gammel og forfalden, 
1741 var den brækket midt over8. 1884 fandt Magnus-Petersen det ene stykke 
af foden i materialhuset under sand og teglsten, det andet hos en husmand i 
nærheden af kirken; her lå det sidste også 1908, mens »en ituslået del af en 
kumme« fandtes ved våbenhuset30.

Andre døbefonte og dåbs fade. 1) Mellem 1909 og genopstillingen af den oprinde- 

L.L. 1955



LYNGE-KRONBORG HERRED

L. L. 1955 L. L. 1955

Fig. 12—13. Grønholt. Prædikestol, jfr. fig. 14. Storfelterne med relieffer af evangelisterne Lukas og
Matthæus (p. 874).

lige font havde kirken en romansk pastiche (jfr. fig. 5), tegnet af professor 
L. Knudsen og udført af stenhuggerfirmaet Scheller, København — indviet 5. 
sept. 190931. Nu i ligkapellet sammen med det tilhørende dåbsfad af messing.

2) Forgængeren for nr. 1 var den p. 867 nævnte kasse, der nu ligger på vå
benhusloftet, og det tilhørende dåbsfad — i et skab i præsteværelset — af tin 
med graverede versaler: »Grønholt Kirke 1848« og støbermærke M C S 1842, 
formentlig for Magnus Carl Svanberg II., mester i København 184232.

†Dåbs fade og †kedel. Inventariet 1620 nævner en kobberkedel i fonten, for
mentlig en til kummens huling afpasset beholder33; senere tales om et (puk
let) messingfad og et blyfad34.

Dåbskande, 1830, af slangehankstype, med Frederik VI.s kronede navne
træk på korpus og på lågets underside: »Grønholt Kirke 1830«. — 1726 fik 
kandestøber Schønfeldt betaling for en tin †»gitt-kande« med låg (jfr. tilsva
rende i Fredensborg slotskirke p. 832) til dåben, kongens og kirkens navn 
derpå stukket8.

†Korbuekrucifiks eksisterede endnu 1741, da Hans Nielsen, Ganløse, malede 
og forgyldte det8.
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Fig. 14. Grønholt. Prædikestol, malet 1574 (p. 874),
L. L.1955
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Prædikestol (fig. 14), med malet årstal 
1574, i højrenæssance. Stolen er på fire fag 
med senere tilføjet dørfag. På hver side af 
storfelterne med deres evangelistrelieffer er 
der vinkelbøjede fyldinger, og foran disse 
står tætkannelerede, frie toskanske søjler 
på kraftige fremspring. Ret flad, svejet 
underbaldakin med profilerede hjørneribber, 
der ender i volutagtige knopper. Nyere stolpe 
og opgang. Læsepult fra o. 1825 beklædt med 
rødt læderbogbind, der har guldsnit og titel: 
»Biblia«. Bortset fra storfelterne med evan
gelistreliefferne, dygtigt skårne manieristar- 
bejder, Markus og Matthæus (fig. 13) med 
næsten ens, langstrakte ansigter, Lukas (fig. 
12) og Johannes skægløse, lidt feminine, er 
al ornamentik malet. 1722 fornyedes trap
pen af en københavnsk tømrer. Stolen blev 

nedtaget 1764, igen opsat, forsynet med nye stikbjælker, bund (d. e. gulv), 
pille og trappe; men allerede 1770 flyttedes den »der stod bag en pille« 1 alen 
længere ud og fik igen ny bund og pille; samtidig blev den betrukket med den 
gamle messehagel35. Opgangsfagets låge er en barok stolestadedør (sml. fig. 15), bre
dere end det nuværende mellemrum mellem staderne; den har to fyldinger 
med profilerede lister og tungede beslag svarende til en stoledør på loftet.

Siden 1914 står stolen med sin oprindelige, partielle staffering, der fremdro
ges under en fire—fem overmalinger36. I frisefelterne gyldne versaler på blå 
strøbund37: »Verbum domini manet in æternum anno 1574« (»Herrens ord for
bliver i evighed«) og i postamentfelterne evangelisternes navne. Søjler og lister 
står hovedsagelig i træets farve, bueslag og fyldinger blå med sølv- eller guld
lister og evangelisterne i stærkt farvede dragter; de maureskeagtige ornamen
ter på søjlepostamenter og underbaldakin er malet med sølv. Døren har sorte 
profillister med guld- eller sølvkant. — 1745 renoverede Hans Nielsen stolen 
med farver og guld, mens trappelænet marmoreredes8; 1908 var stolen »helt 
oversmurt med en kedelig grå farve«.

Timeglas 17418, på fire fag, i udsavet stativ med drejede småsøjler, fastgjort 
på prædikestolen ved en smedejernsstang, stafferet med rødt og guld; det af
løste et tidligere, som nævnes 1716 og 1740 skulle kasseres8.

Stolestader (fig. 15), o. 1670, med pålagte, smalle halspilastre, hvis bryst op
tages af en stor ædelstensbosse eller er smykket med intarsia; nu uden top
stykker38. 1965 blev ryglænene stillet skråt og forsynedes med træknager; sæ

L. L. 1955

Fig. 15. Grønholt. Stolestadegavle ved op
gangen til prædikestolen (p. 874).
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derne fornyedes og stolene nymaledes 
(Ernst Trier, Vallekilde): gavlplanken 
rødbrun, pilasteren lys vissengrøn, hvide 
ornamenter, lidt guld. — På loftet lig
ger en tofyldingsdør, den øvre fylding 
med hammerudvidelser. Blåmalet, med 
sort fraktur i øvre felt: »Skole Mesterens 
stol 1771«. Jfr. prædikestolsdøren.
1731 gjorde snedker Anders Jørgensen 
ti nye stole under tårnet og reparerede 
de øvrige. 1770 satte Søren Jensen,
Farum, nye døre for 24 mands- og 
kvindestole, og året efter malede Thomas 
Møller i Esbønderup 34 stole med perle
farve og sorte numre8.

Præste- og degnestole i korets vest
hjørner, den søndre (degnens) med relief
skåret årstal 1569, næsten ens, af en type 
der er hjemmehørende i Hillerøds og Slangerups omegn39, en rundbuet gavl 
med ungrenæssance blomster- og bladornamentik i gavlen og foldeværk i en 
nedre langfylding, forpanelet med liggende og stående foldeværk. I de to 
gavlplanker er der spor efter ældre skråpulte (af forskellig tykkelse), begge 
har nyere pultbrædder, degnens med tre fastsømmede offertavler. Begge, især 
den søndre er noget sammenstykkede og lappede. Formentlig er i alt fald den 
nordre stol en rest af kirkens ældste stoleværk — eftersom en præstestol ikke 
normalt er udstyret med pultbrædt. — På ydersiden af sydstolens gavl læses 
(jfr. fig. 6) »H AAL 1569«, mens bagsiden på tilsvarende sted har et forsænket 
reliefskjold af gotisk type, med brede tvillingrundinger forneden og »lanseind
snit« i den ene side, kun svagt skråtstillet. 1 skjoldet reliefskåret H H på hver 
side af et bomærke. Nymalede, som stolestaderne, 1966, ved hvilken lejlighed 
et malet skjold med bogstaverne LV foroven på bagsiden af nordstolen blev 
overmalet. Oprindelig har træværket kun haft en partiel staffering. — 1716 
nævner inventariet to grønmalede skriftestole, den ene gammel, samt en gam
mel, egemalet degnestol8; de samme nævnes i inventariet 176412, men det hed
der her: »1 grønmalet skriftestol, 1 grønmalet ditto, 1 degnestol med en bænk, 
er de ordinære skrifte- og degnestole«40. — 1783 gjorde snedkeren et nyt stykke 
brystpanel i degnestolen på tre kvadratalen21.

†Kiste, jernbunden, nævnes i de ældste inventarier; 1740 meddeles, at kirke
værgen siger, at det er den, der er kommet fra Asminderød41 (jfr. p. 782). 1764 
stod den hos kirkeværgen12.

E. M.1967

Fig. 16. Grønholt. Våbenhusets »flammerede« 
dør 1764 (p. 876).
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Dørfløj (fig. 16), 1764, til våbenhuset8, »flammeret« på seks planker, der ind
vendig sammenholdes af vandrette revler, hvorpå de siksakmønstrede gang
jern er fastgjort. Stor, samtidig, »åben« lås (fig. 17).

Orgel 1965, leveret af Troels Krohn, Hillerød, med seks stemmer, manual og 
pedal. Façade og orgelhus ved Rolf Graae. I skibets nordvesthjørne. Det tid
ligere orgel var fra Petersen og Stenstrup (nævnt 1904)10 og betegnedes 1963 som 
et defekt harmonium.

†Pengeblok 183723, jernbundet. Udsat ved restaureringen 1966.
Salmenummer tovler fra sidste restaurering, tre retkantede, delt i rektangu

lære felter til metalnumre. På våbenhusloftet ligger fire fra 1800’rne til skyde- 
numre42. 1805 havde kirken to sorte tavler til at skrive numrene på 23.

Lysearm (fig. 11), vel fra 1700’rne, med tre S-formede arme og på hver en 
obelisk. Armene udgår fra en »halveret« stang med midtdelt kugleled. Topfigur: 
flakt ørn. Over døbefonten.

Klokker. 1) O. 1425, skriftløs, med aftryk af mønter i frisen. 10 af disse kan be
stemmes som hulpenninge fra Erik af Pommerns møntsmedie i Næstved eller 
Lund fra tiden ca. 1400—142443. Hankene har spinkle tovstave. 78 cm i tvm. (Ul- 
dall p. 133, Gribsø p. 77).

2) 1471, støbt af Jens Pedersen (Johannes Petri) i Slagelse, også kaldet Jes 
smed. Indskrift med dårligt støbte minuskler: »ano d(omi)ni m cdlxxi ca(m)pana 
ecc(lesi)e gro(n)holte tpe [eller tpc] voco pet pavli/pbr(?) andreas ?a v« (i 
herrens år 1471. Grønholt kirkes klokke ??? jeg kalder. Peder Povlsen, præst(?). 
Andreas . . .«). Før og efter indskriften to forskellige seglaftryk, det ene med 
et bomærke og ulæselig omskrift, det andet med et indcirklet tegn (en gryde?) 
og omskrift, hvoraf hovedparten er forsvundet og kun tre bogstaver (»con«?) 
levnet. Hankene har brede skråriflinger. 82 cm i tvm. (Uldall p. 196, Gribsø, 
i ÅrbFrborg. 1934, p. 76). — Ny ophængning af begge 193? af Aug. Nielsen, 
Roslev, og nye knebler.

Ved klokkeskatten 1602 skulle Grønholt kirke aflevere en klokke; den fri
købte dog klokken ved levering af kobber og rede penge44.

Klokkestol 16195, af eg, til to klokker, anselig, strækkende sig fra nordvæg 
til sydvæg, af bindingsværksagtig konstruktion med tappede samlinger; sup
pleret, formentlig 1845 (jfr. tagværk p. 864) med kryds i stolens tværretning. 
Blandt de mange indskårne årstal er det ældste læste »Aar 1633«.

G R A V M I N D E R

Epitaf. O. 1788. »Her under hviler min broder Franciscus Wolf, fordum me
stersvend i hendes mayestet dron(n)ing Iuliane Maries kiøkken, fød den 29. 
ian. 1739 og død den 9. sept. 1788«. Marmortavle, 77 x45 cm, med sortmalede 
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E. M. 1967

Fig. 17. Grønholt. Lås på våbenhusets dør, jfr. fig. 16 (p. 876).

versaler; bred, tværriflet kant og postamentfelt med nupret bund. På skibets 
sydvæg inden for døren til våbenhuset, hvor den tilhørende †gravsten lå18.

Gravsten. Første halvdel af 1300’rne, tre revnede og udslidte teglfliser, 
26,5x26,5 cm, der sammen med andre, nu forsvundne har dannet en »grav
sten« med fordybet randskrift på latin45. Bogstaverne er pyntelige, gotiske 
majuskler; men da de tre fliser ikke har ligget fortløbende, giver læsningen 
ingen sammenhængende mening. Nr. 1: »dam : di«, nr. 2: »r : pat«, nr. 3: 
»eratq«. Muligvis skal dam suppleres til qvondam (fordum), pat til en form af 
pater (fader), og hvis bogstavet efter erat er et q, må her have stået eratqve 
(og han var). På våbenhusloftet.

Før restaureringen 1965—66 lå der flere udslidte gravsten i kirkens gulve; 
nu er der kun een under korbuen, med evangelistsymboler i hjørnecirkler.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af 
lensmændene i henh. til kgl. missive af 1590 28. dec., III Sjælland.

LA. Arkivsager afgivne fra Frederiksborg amtsstues arkiv 1898. Grønholt regnskabsbog 
1716/17—1779/80.

Ved embedet. Liber daticus 1840—57. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt
i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger af Vilh. Boye 1884 (indskrifter), J. Magnus- 
Petersen 1884 (bygning, kalkmaleri og inventar), Chr. A. Jensen 1911 (prædikestol),
S. Claudi-Hansen 1912 (alterbord), Niels Termansen 1914 (prædikestol), M. Mackeprang 
1914 (prædikestol, præste- og degnestole), Kr. Due 1915 (stoleværk), Poul Nørlund 1928 
(bygning), Sigrid Christensen 1928 (inventar), C. G. Schultz 1935 (alterbord), Olaf Hell- 
vik 1965 (kalkmalerier) samt Rolf Graae 1965 (hvælv og kalkmalerispor) og 1966 (alter
bord, døbefont). — Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen og Marie-Louise 
Jørgensen 1955 samt Elna Møller og Erik Moltke 1967.

Noteboger i NM: C. G. Schultz LXIX, løst indlæg, 59. LXXIII, 5a.

1Landebog p. 185. — En meget vidtløftig proces om noget kirken tilhørende gods 
førtes i årene 1494—97, se Danske Magazin 5. rk. III, 366—77, jfr. Scandia XXIII, 83 f. 
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2 Fru Eline Gøyes Jordebog ved A. Thiset, 1892, p. 318 f. KancBrevb. 6. maj 1585. 
3 RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods indsendt af lens- 
mændene, læg III. 4 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1820—1900. Kommune ko
pibøger. 5 RA. DaKanc. B. 184. Seks års kirkergsk. 1614—20. 6 Folkemindesamlin
gens kartotek. 7 LA. Frederiksborg-Kronborg amter. Breve og dokumenter vedr. de 
kgl. kirker og skoler 1788—90. 8 LA. Grønholt kirkes rgskbog 1716—1780. 9 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72 Frborg amt, Lynge hrd.s kirkergsk. 10 RA. Kul
tusministeriet 1. dep. 1848—1916. Journalsager. 11 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 
Kommune sager 1700—19. 12 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kir
kers inventarier. 13 Jfr. Trap, Frederiksborg amt p. 125. 14 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1713—19, jfr. note 8, og RA. Rtk. Bygningsadministrationens journal. 
15 RA. Rtk. Bygningsadministrationens kopibog 1841—50. 16 LA. Kgl. Bygnings
inspektørs arkiv. Meldahl: Domænekirkerne pk. XXII. 17 Nørlund-Lind: Kalkmale
rier p. 237, med litteraturhenvisninger, hvortil kan føjes Magnus-Petersen: Minder, 1909, 
p. 278. 18 Niels Stenfeldt: Asminderød og Grønholt Sogne i gamle Dage. Manuskript i 
Fredensborg bibliotek, 1925. 19 RA. DaKanc. D 102 a. Efterretn. om købstæderne og 
amterne 1743—46, jfr. Kgl. Bibl. Kallske samling, fol. 48. Jessens saml. til Frederiks
borg og Kronborg amter. 20 Gengivet efter samme kilde hos Resen, Pontoppidan, 
Thurah o.fl., se under Asminderød p. 772. 21 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97 
Kronborg distrikts kirkergsk. 22 Opmåling af de efterladte spor ved Rolf Graae 1966. 
23 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Kronborg amtstue. 24 RA. Rtk. Bygningsadmini
strationens journal. 25 Jfr. note 8. Niels Stenfeldt meddeler — i Asminderød og Grøn
holt Sogne i gamle Dage (manuskript i Fredensborg bibliotek fra 1925) —, at kalkens 
overdel er fra 1820. 26 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytterdistrikters 
kirkergsk. 27 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 
28 Afskrift i arkivet i Nationalmuseets 2. afd., Grønholt; originalen i mappen: Nykøbing 
Falster. 29 Jfr. note 8; sml. også DK. Kbh. Amt p. 447. 1741 satte snedker Jens Chri
stensen fra Farum knælingen for alterfoden på syv små, sirlige og udskårne knægte. 
30 J. D., i Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn, nr. 127, 1. jan. 1908, jfr. 
beretning 1966 af Rolf Graae. 31 Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn, 
nr. 168, 15. sept. 1909. 32 Meddelt af museumskonsulent P. Halkjær Kristensen. 
33 Jfr. Mackeprang: Døbefonte p. 66, og note 5. 34 Jfr. note 8, årene 1716 og 1740, 
note 12, 1764. 35 Jfr. note 8. Inventariet 1716 omtaler en gammel prædikestol med 
krone, men 1721 kan ingen mindes, at kronen (himlen) har været der. 36 For disse er 
der gjort rede i en lang og omhyggelig beretning ved N. Termansen. Indvendig i stolen 
er malet: »Istandsat Aar 1914 under Nationalmuseet af Kristian Due.«. Ved restaure
ringen bestemtes (ad kemisk vej) en grå farveprøve som værende smalte; der fandtes ikke 
sølv men tin. 37 Ifølge N. Termansens beretning er det udført således: »Bogstaverne 
er først lagt an og forgyldte, derpå er bunden lagt over med en fed oliefarve, og heri er 
strøet blå strøsand ... Nu nærmest gråt blandet med enkelte kraftig blå korn og noget 
klart glimmer«. 38 Således også ifølge Magnus-Petersen 1884. 39 C. A. Jensen: Sned
kere og Billedsnidere, 1911,p. 34. 40 At det er de samme stole som de nuværende, der 
tales om, fremgår af konservator Kr. Dues beretning fra 1915: ». . . har været malt ialt 
fem Gange. Yderst en lys gullig Egetræsaadring med enkelte rødbrune Lister, under det 
igen Egetræsaadring med lyse Fælter, mørkere Rammestykker og sortbrune Lister, 
under det en hvidgraa Overstrygning, der synes at være ens overalt, under det en kraf
tig grøn Farve med stærk Anvendelse af zinoberrøde Lister, under det den nu anvendte 
Stafering; en rødbrun Farve med gulbrun og sort Stafering, og underst den oprindelige, 
delvise Stafering.« 41 Jfr. note 5 inventarium 1620, note 9 inventarium 1662 og note 8 
inventarierne 1716 og 1740. 42 RA. Rtk. 245—416. Beregninger og overslag over byg
ningsarbejder 1821—27, og note 23 inventarium 1831. 43 Meddelt af Georg Galster. 
44 RA. Rtk. Fæstningsrgsk. 1600—19. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og ham
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mermølle. Læg 1600—07. Rgsk. for Kronborg gethus. 45 Antagelig en tilsvarende om
tales i herredsbeskrivelsen (Holbo hrd., i Nationalmuseets 1. afd.) fra 1886, hvor Vilh. 
Boye meddeler, »at skovfoged Jørgensen opbevarer et 10" langt, 2" højt og 3½" tykt 
brudstykke af en ligsten af brændt ler med reliefindskrift i minuskler: -1—ate(c?)r. 
Bogstaverne er 4" høje, anbragte mellem to smalle bånd. Stykket er fundet ved den for
dums landsby Thulstrup (hørende til Maarum sogn), som 1780 blev fuldstændig nedlagt 
og indlemmet i Gribskov«.

Fig. 18. Grønholt 1813.



Fig. 1. Karlebo. Ydre set fra sydvest.

K A R L E B O  K I R K E
LYNGE-KRONBORG HERRED

Karlebo er nævnt i Kong Valdemars jordebog som kongelev, og 1291 omtales hr. Jon 
som præst på stedet1. Ved kongeligt brev af 21. august 1528 fik Niels Riber præ

sentation på kirken2; 1533 lod kongen den imidlertid »annektere, uniere og incorporere« 
med al dens rente og rette tilliggende til evig tid i degnedommet ved Vor Frue kirke i 
Kobenhavn, da han havde erfaret, at dette var ringe aflagt, men dog således, at Niels 
Riber, som havde den i forlening, skulle beholde den uforkrænket efter brevs lydelse3. 
1567 talte sognet 84 tiendeydere4. O. 1591 nævnes dels David Leil, Helsingør, dels kgl. 
majestæt som indehaver af kongetienden5. 22. marts 1658 henlagdes kronens højhed og 
patronatsret til Hørsholm len, som ejedes af dronningen6. 1745 og 1759 nævnes dron
ning Sophie Mag‘dalene som ejer af kirken og den halve [kirke]tiende7, mens konrektor i 
København omtales som ejer af den anden halvdel 1730, 1759 og 17708. 1812 vedlige
holdtes kirken for kongelig regning9; nu ejes den af kommunen, som fik skøde 12. 
december 187410.

Et par sagn omtaler kirkegrimen; den boede over kirkens hvælvinger, og derfor 
måtte man ikke åbne døren (denne er antagelig fra 1840) fra tårnet til kirkeloftet11.

Kirken ligger i det nordøstre hjørne af landsbyen og vestligt i det store sogn, 
der nu har en annekskirke i Nivå (p. 902). Kirkegården hegnes af hvidtede, 

L. L. 1955
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Fig. 2. Karlebo. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1930, suppleret og tegnet af El. M. 1967.

teglhængte kampestens- og teglmure fra forskellig tid; yngst er et stykke i 
nord, hvor den tidligere firelængede præstegård dannede skel. I søndre hegns- 
mur, en halv snes meter øst for korgavlens flugt, antyder nogle udstikkende 
kampesten pladsen for den ældre østmur, der må være nedrevet før 1784 (sml. 
landsbykortet tig. 21), men til de tre andre sider er der næppe sket udvidelser; 
i ny tid er der vest for kirke og landevej anlagt en annekskirkegård. — I øst, 
nær sydhjørnet, er der køreport og låge med tremmedøre mellem hvidtede, 
teglhængte murstenspiller, der har fals på indersiden ligesom en tilmuret låge 
nær murens nordhjørne. Begge disse indgange samt endnu en låge, i vest, ek
sisterede 179012, da man på grund af den stedfundne udskiftning opgav en 
plan om at tilmure en af de østre låger. I forbindelse med tårnrummets indret
ning til våbenhus 1840 blev vestlågen erstattet af en port med murede piller 
og tremmelåger13. Yngst er en lille tremmelåge til præstegården.

Niveauet på kirkegården ligger som så mange andre steder højt i forhold til 
terrænet udenfor, og i de to sydhjørner er der fra gammel tid indrettet vand
afledning skanaler.

†Kirkeriste er tidligst nævnt 174414 og, i øst og vest, 179012.
Et ligkapel, uden for østporten, er fra 1800’rne.
En †kirkelade, hvis plads ikke lader sig fastslå, blev 161615 nedrevet til brug 

for Ramløse kirkes istandsættelse (sml. Tibirke, Holbo hrd.).
Kirken består af romansk skib, en næsten lige så stor senromansk vestfor- 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

56
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længelse og fem andre tilbygninger, hvoraf de tre: langhuskor og korsarme (op 
mod det romanske skib) ligeledes er senromanske, men noget yngre end vest
forlængelsen. Tårnet i vest er senmiddelalderligt og sakristiet på korets nord
side fra 1861. Et middelalderligt †våbenhus foran forlængelsens syddør er ned
revet 1840. Orienteringen har lille afvigelse til syd.

Den ældste del af den nu stående bygning, skibet af en lille, romansk kirke, 
må ud fra den senere udviklingshistorie skønnes at stamme fra tidligt i 1100’rne. 
Materialet er rå og kløvet kamp sammen med firhugne hjørnekvadre, der har en 
meget glat overflade. Rester af indvendig murbehandling ses på vestsiden af 
den bevarede triumfmur; i den bredt udstrøgne fugemørtel er der ikke lavet 
egentlig kvaderridsning, men snarere forsøg på fugeefterligning. Af enkeltheder 
er kun de østre hjørner og den ret lille triumfbue synlige, den sidste med smalle, 
skråkantede kragbånd, der vistnok er af kridt ligesom tilfældet muligvis har 
været med andre enkeltheder; i den nuværende korgavls inderside ses en del 
genanvendte kridtkvadre, som formentlig stammer fra det ældste kor. Et 
stærkt smiget vindue i skibets nordside er måske udvidet samtidig med vest
forlængelsens opførelse.

Tilføjelser og ændringer. Af nu uforklarlige grunde fik denne kirke, hvis stør
relse ikke skilte sig ud fra andre landsbykirkers, tidligt sit areal mere end tre- 
doblet. Det er ikke muligt at fastslå nogen forbindelse mellem skibets vældige 
vestudvidelse og den kun lidt yngre ombygning til korskirke, men alle disse 
byggearbejder er gennemført inden for højst 100 år og i perioden, som rundt 
regnet strakte sig fra 1175—1275.

Vestforlængelsen er som skibet af rå og kløvet kamp, men stenene er gennem
gående større, og man har i nogen grad tilstræbt firkantede sten (ved kløvning 
eller behugning af een eller flere sider). Vesthjørnerne er ikke som vanligt sat 
af de udflyttede kvadre fra skibets hjørner, men af meget større sten (jfr. fig. 
5). Derimod synes skibets vestre hjørnekvadre at have fået anvendelse ind
vendig, på overgangen mellem skibets mur og den ca. 25 cm tykkere mur i 
forlængelsen. Springet i murtykkelsen er nede i kirkerummet sløret ved den 
langt senere indbygning af hvælv (p. 885), men fra tagrummet kan man i begge 
langmure se øgningen, der er udført med påfaldende omhu.

Vinduer og døre i det forlængede skib. I den nye sydmur, mellem de nuvæ
rende vinduer, ses indvendig et par veltilhuggede stiksten af kridt fra et smi
get vindue, og et tilsvarende nordvindue røbes af en tilmuring. I forbindelse 
med udvidelsen er det troligt, at det før omtalte nordvindue i det gamle skib 
blev noget udvidet (indvendig højde 210 cm, lysningshøjde 126 cm), og det 
forlængede rums indervægge fik påført et centimetertykt pudslag. Det kan 
ikke afgøres, om kirkens indgange blev flyttet til forlængelsen ved dens opfø
relse eller først ved rejsningen af korsarmene; deres plads afsløres af nyere 
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Fig. 3. Karlebo. Ydre, set fra sydøst,

kampestensmurværk øst for kirkens vestligste vinduespar. Et † våbenhus (p. 
886) rejstes senere foran syddøren, der var i brug til 1840, og norddøren må 
have været åben 174614, da kirkens 4 døre maledes brunrøde med hvide lister.
— Midtpartiet af forlængelsens gavl blev ved tårnets opførelse nedrevet til et 
godt stykke under murkronen.

Billedsten. I vestgavlens nordre side, synlig fra tårnets mellemstokværk, er 
en granitkvader med arkadeornamenter indmuret (fig. 4). Stenen, der måler 
ca. 35 x 18 cm, synes at have glathugne sider, og den er formentlig overflyttet 
fra den ældste kirke. — Forneden i forlængelsens nordmur sidder en kvader, 
som er tilhugget af en drejekvæm fra yngre jernalder16.

Ombygningen til korskirke må, især for søndre korsarms vedkommende, sti
listisk sammenstilles med det omfattende kirkebyggeri i tegl, som o. 1200 —50 
gennemførtes bl.a. i købstæderne Helsingør, Søborg og Nykøbing og i lands
byer som Tikøb og Asminderød (p. 58, 690, 763). Selv om den søndre korsarm er 
rigere udstyret end den tilsvarende nordre og langhuskoret, må det være ind
lysende, at de tre tilbygninger er planlagt sammen og opført inden for en peri
ode, som kan strække sig fra o. 1225—75. At søndre korsarm er rigere end 
nordre kan have sin forklaring i den velkendte trang til at fremhæve kirkens 
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søndre side, men at den også er rigere end korgavlen, skyldes muligvis en 
aldersforskel. — I 1700’rne kaldtes nordre og søndre korsarm henholdsvis 
quindekapellet og mandfolkekapellet.

Materialet i de tre tilbygninger er munkesten i ret regelmæssigt munkeskifte 
og med mange sortbrændte kopper; der spores ingen rifling, og de krumme løbere 
om kordørens stik er ikke tildannet ved hugning, men i form; indvendig i 
koret ses rygfugning. Stenstørrelsen i korsarmene er gennemsnitlig 25,5 x 11,5 x 
8—8,5 cm (10 skifter i nord = 98 cm, i syd 100 cm), mens der til koret er be
nyttet en kortere og tykkere sten: 24x 11,5 x8,5—9 cm (10 skifter = 104 cm). 
Forneden i korets mure er genanvendt nogle skifter kampesten, der ligesom 
de allerede omtalte kridtkvadre indvendig i taggavlen formentlig kommer fra 
det romanske kor.

Der spores ingen sokkel på nogen af tilbygningerne; søndre korsarm har 
endelisener og to udkragende skifter, der følger taglinien og omslutter en 
tregruppe af rundbuede blændinger med hvidtet bund. Forneden i gavlen 
findes en vinduestregruppe, hvis midtvindue er udvidet og forsynet med nyt 
stik; sidevinduerne er rundbuede og smigede, men forsynet med ydre fals, som 
i vestvinduets vestkarm har farveveksel mellem røde og hvide sten; de nu blæn
dede vinduer har en indvendig højde på 220 cm og lysningsmål på 185 x38 cm.
— Den helt glatte, nordre korsarmsgavl har en tilsvarende gruppe, men uden 
ydre fals; også her er midtvinduet ændret og sidevinduerne blændet.

I korgavlen er vinduesgruppen velbevaret, med et lidt højere, svagt til
spidset vindue i midten; alle tre vinduer har smig og ydre fals, midtvinduet til
lige en affaset kant som overgang fra fals til smig; indvendig er gruppen samlet 
i en stor, fladbuet blænding. I sydmuren er der en rundbuet, falset dør med 
prydskifte af krumme løbere; de smige inderkarme dækkes af et fladbuet stik 
ligesom en tilmuret, lavtsiddende niche øst for vinduet (piscina ?). Den glatte 
taggavl har en slank, foroven aftrappet glug.

Mens man mellem langhuskor og skib bibeholdt den ret snævre, oprindelige 
korbue, blev der til korsarmene udhugget store, rundbuede arkader med kar- 
nisformede kragbånd. Korsarmene dækker de to vestre trediedele af det op
rindelige skib, som herigennem omdannedes til korsskæring. Kor og korsarme 
er opført med overhvælvning for øje; det fremgår af de fortandinger for lomme
udmuring, som endnu ses i overvæggene, men både i koret, der må være over
hvælvet endnu i 1200’rne, og i korsarmene, som først overdækkedes sammen med 
skibet, kom hvælvene til at hvile på hjørnepiller og skjoldbuer.

Korets hvælv er beslægtet med højkirkehvælvene i Roskilde domkirkes skib17, 
der er henført til o. 1250—75. Det gælder først og fremmest hvælvpillernes 
halvsøjler over de omløbende kragbånd, stavene langs kappernes fødsels- 
linier og de bindermurede, helsten tykke kapper (jfr. fig. 7), der forneden i 
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Fig. 4. Karlebo. Romansk billedsten (p. 883).

sviklerne har en ekstra halvstens forstærkning; ribberne har dog ikke trekløver- 
formet profil som i Roskilde, men halvrund.

Hvælv i korsarme og det forlængede skib. Som nævnt blev de ved korsarmenes 
opførelse planlagte hvælv ikke indbygget; de nuværende hvælv må være om
trent samtidige med skibets to østre og er næppe ældre end o. 1400. De har alle 
falsede vægpiller uden kragbånd, kvartstensribber, i korsskæringen dog halv
stens, noget indskårne kapper og muret topforstærkning. — De to hvælvfag 
i skibets vestforlængelse virker langt yngre, men er det næppe — bortset fra, 
at et stort parti omkring nordre vægpille er ommuret med gule sten, antagelig 
177112. Det er i første række de slanke hvælvpiller, der bidrager til indtrykket 
af en stor aldersforskel i forhold til resten af skibet; forklaringen herpå er 
imidlertid snarest, at man i forbindelse med kirkens fuldstændige overhvælvning 
har benyttet lejligheden til at borteliminere den ca. 25 cm store forskel i mur
tykkelse, som findes mellem skib og vestforlængelse. Det lykkedes stort set ved 
at stryge pillefalsene i vestforlængelsen, men til gengæld skabte man sig store 
problemer i vederlagshøjde, hvor det var svært at få plads til alle hvælvbuerne. 
Ribberne er retkantede, kvartsten brede forneden, halvsten foroven; kun de 
ommurede kappepartier i nord har halvsten brede ribber i hele forløbet.

Samtidig med hvælvslagningen har hele kirken fået retkantet falsgesims, og 
gavlene er blevet forsynet med kamtakker; skjoldblændinger pryder nordre 
korsarms seks nedre kamtakker, mens den øverste har en cirkelblænding lige
som på søndre korsarm og på samtlige kamtakker i korgavlen.

Tårnet (siden 1840 våbenhus) må som helhed henføres til 1400’rne, men dog 
således at de to nedre stokværk kan være betydelig ældre end klokkestokværk 
og gavle, hvis blændinger henfører dem til sidst i 1400’rne eller o. 1500. Sva
rende hertil er der ret stor forskel i det anvendte munkestensmateriale og i

N.E. 1955

885



886 LYNGE-KRONBORG HERRED

fligeteknikken. De to nedre stokværk er af munkesten med mange sortbrændte 
kopper og en fed fuge, der er beskåret i begge sider som en art rygfuge; resten 
af tårnet er af kortere og tykkere sten med grov, kun i den ene side indtrykket 
fuge (stenstørrelserne er henholdsvis 27—28x12,5—13x9 cm og 26—27x13 
χ9—9,5; højden på 10 skifter henholdsvis 96 og 107 cm). Andre forhold, som 
kan tyde på et længere byggestop, er dels uregelmæssigheder i murværket på 
tårnets nordside, mellem 2. og 3. stokværk (jfr. fig. 5), dels den dækkende skal 
af munkesten på fladen, som tidligt synes anbragt på tårnhvælvingen og som 
kun kan tolkes som en beskyttelsesforanstaltning mod sne og regn18.

Tårnrummet, der åbner sig til skibet med en bred, rundbuet arkade, har 
mod syd og vest haft fladbuede, falsede vinduer under spidsbuet, ydre spejl; 
det søndre er tilmuret, og dets ydre false udslettet ved skalmuring, det vestre 
blev ødelagt 184013, da tårnrummet omdannedes til våbenhus og udstyredes 
med gotiserende vestindgang og lukkemur i arkaden til skibet. Den meget lavt 
spændte hvælving har helstens skjoldbue mod skibet og kvartstens i nord, 
hvor trappen er indbygget i murlivet og overdækket med en spidsbuet tønde
hvælving; trapperummet, som oprindelig fik lys gennem to små, aftrappede lys
åbninger i fladbuede nicher (den nedre tilmuret, den øvre udvidet; jfr. fig. 5), 
var oprindelig kun tilgængeligt fra tårnrummet gennem en fladbuet dør; ret 
tidligt, muligvis i forbindelse med tårnets fuldendelse, blev den indre dør af
løst af en lladbuet ydre. Selve trappen udmunder gennem en lav, nu ødelagt 
fladbuet åbning vestligst i klokkestokværkets nordvæg. Her har syd- og vest
muren haft store, fladbuede åbninger under et spidsbuet ydre spejl; men åb
ningerne, hvis sål ligger dybt i forhold til hvælvingen, er tidligt blevet tilmurede. 
På tilsvarende plads i nord findes en udvendig blænding med spærstikafdæk- 
kede, tilmurede lysglugger forneden (jfr. fig. 5). Et tæt bjælkelag, delvis af 
gammelt egetømmer fra tagværk, blev 174614 oplagt over mellemstokværket 
ved klokkestolens reparation; en brudt åbning til skibets loft har antagelig af
løst en opgang gennem †våbenhus (se dette).

Klokkestokværket (jfr. fig. 1) har eet spidsbuet, falset glamhul i nord-syd 
og to i øst-vest under de næsten ens gavle, som har syv kamtakker og lige så 
mange høj blændinger over en række bomhuller. Blændingerne er dels falsede og 
spidsbuede, dels tvedelte med hængestav og dækket af spærstik, kronet af 
rude- eller cirkelblændinger.

Et lille sakristi eller præsteværelse på korets nordside er opført i nygotisk stil 
efter 186119, da en sådan tilbygning, hvorom man allerede havde ansøgt, siges 
at være påtrængende nødvendig af hensyn til pladsforholdene i koret.

Et sikkert middelalderligt †våbenhus blev nedrevet 184013 (jfr. tårnrummets 
omdannelse), og samtidig tilmuredes kirkens syddør. Våbenhuset lå på vest
forlængelsens sydside og var nøje sammenbygget med søndre korsarm, så der 
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Fig. 5. Karlebo. Tårnets underdel, set fra nordvest (p. 885 f.).

1741 måtte lægges en tagrende mellem de to bygninger14. Det tegltækte tag var 
bygget sammen med skibets, således at der var adgang til loftsrummet.

Ved de større istandsættelser udstedte de kongelige hofbygmestre (her L. 
Thurah og C. F. Ilarsdorff) ordrene; det gælder de omfattende arbejder på 
tagværk og blytækning 1741—4614, 1774 og 1790’rne20, da henholdsvis nordre 
korsarm, søndre korsarm og til slut tårn og langhus efter tur fik blyet udskiftet 
med tegltag. 1840ff. fulgte den flere gange omtalte istandsættelse, hvorved 
våbenhuset blev nedrevet og nogle rundbuede jernvinduer indsat i langhuset. 
Bygningen er senest restaureret 1960ff. (arkitekt Rolf Graae).

Kirken står nu i blank mur med enkelte hvidtede blændinger og røde tegl
tage. Tagværkerne er alle af fyr, korets fra 184713, de øvrige ældre. Alle åbne 
vinduer har rundbuede jernrammer; til gulvene, der er omlagt ved sidste 
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Fig. 6. Karlebo. Indre, set mod øst.

istandsættelse, er fortrinsvis benyttet eksisterende materiale: gule sekskantede 
og mørke rudeformede lerfliser, gule mursten på flade eller kant og i stolesta
derne træ. Det indre er helt hvidtet.

( † ) K A L K M A L E R  I E R

1894 afdækkedes de første kalkmalerier i skibets to østlige hvælv af Magnus- 
Petersen. 1929 fandt konservator Egmont Lind bemaling på skibets nordvæg i 
østfaget, og året efter blev fundet suppleret. Endelig 1962 afdækkede E. Lind 
korhvælvets østkappe. Alle malerier er atter overhvidtede.

1) Slutningen af 1200'rne. I korhvælvets østkappe fandtes en Majestasfrem- 
stilling (fig. 7). Kristus sad på regnbuen omgivet af en næsten cirkulær man- 
dorla i okker, hvidt, gråt og rødt. Hans kjortel var okkerfarvet og kappen rød
brun med mørkere folder. Forneden til venstre Lukasoksen med okkerfarvede 
vinger og lys-rødbrun krop med kraftige mørk-rødbrune konturstreger. Til 
højre Markusløven, der var okkerfarvet. I kappetoppen fandtes en farvestribe 
af en roset. De to manglende evangelistsymboler kan have været malet i 
sviklerne, hvor spredte farvespor fremkom.

N.E. 1933
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Egmont Lind 1962

Fig. 7. Karlebo. (†)Senromansk Majestasfremstilling i korhvælvets østkappe (p. 888)

På nordre skjoldbues for- og underflade sås grå kvadre, adskilt med hvide 
fuger og røde konturer. Tilsvarende fandtes på skjoldbuen over triumfbuen. 
På vederlagsrundstaven på nordre skjoldbue sporedes sprængte rødbrune farve
rester, der kunne tydes som en meget lang, tilspidset sparredekoration. Malerierne 
var malet på hvidtekalk over svære pudslag (på ialt 2—5 cm).

2) Antagelig o. 140021. På de to østlige hvælv i skibet fandtes scener af Kristi 
liv. Østhvælvet, østkappen: Korsbæringen, Jesus stående med et lille kors over 
skuldrene, to krigere i tvefarvet dragt og spidse huer bag ham, den ene slår 
hans hoved eller river ham i håret. Foran endnu en soldat, alle tre bærer stave 
(spyd?). Vestkappen: Kristus stående med opløftede hænder foran en kumme 
eller brønd, på hvis kant var stillet tre kar; neden for på jorden sås andre kar. 
Over for Jesus en kvinde med hovedlin og begge hænder udstrakte mod ham 
(Kristus og den samaritanske kvinde eller brylluppet i Kana?). Nordkappen: 
et næsten udslettet billede med to figurer, en kronet kvinde med glorie og en 
kvinde eller engel, som synes at knæle og fremrække en blomst (bebudelsen?). 
Sydkappen: Jesu dåb. Johannes Døberen med hånden på panden af den nøgne 
Kristus.

Skibets midthvælv, østkappen: Bønnen i Gethsemane; en lille kalk svævende i 
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Fig. 8. Karlebo. †Kalkmaleri, tilfangetagelsen. Skibets midthvælv, sydkappen (p. 890). Akvarel af
Magnus-Petersen 1894.

luften foran Jesus, til venstre de tre sovende apostle. Nordkappen: Nadveren. 
Johannes med hovedet ved Kristi bryst; Judas knælende foran bordet, mod
tagende brødet af Jesu hånd. Sydkappen: Tilfangetagelsen (fig. 8). Vest- 
kappen blev ikke afdækket. Buekanterne var dekoreret med brede bølge
ranker med egeblade og i sviklerne fandtes samme ornamenter22.

3) O. 1460—80. På skibets nordvæg under østre hvælv fandtes en udsmyk
ning udført af »Isefjordsværkstedet«. Foruden malerierne på væggen var der 
udmaling på det romanske vindues smige og i den tilmurede vinduesåbning. 
Motiverne var S. Martin til hest, som deler sin kappe med tre tiggende krøb
linge. I vinduets østsmig Andreas med skråkors, i vestsmigen Jakob den ældre 
med pilgrimshat og stav. På selve vinduestilmuringen fremkom senere et 
billede af S. Dorothea, kronet og med blomsterkurv og en blomstrende gren i 
hænderne23. De for værkstedet karakteristiske stregbølgeranker afslutter — un
der en vandret linie — vægbemalingen forneden. Trods den fine bevaringstil
stand blev også disse kalkmalerier overhvidtet.

4) O. 1741?. Ved afdækningen af skibets to hvælv fremkom »i de yderste Lag 
af Hvidtningerne ... en meget sildigere Maling paa Buer og Ribber, udførte 
med rødbrune og grå Farver, plumpt malede. . .«. 1741 blev kirken hvidtet og 
»listerne i gevælfterne« anstrøgne med grå farve for 40 rdl.14.



KARLEBO KIRKE 891

Fig. 9. Karlebo. Altertavlens topstykke 1597 (p. 891),

I N V E N T A R
De sengotiske alterstager er kirkens ældste inventar. Altertavlen 1597 og prædike

stolen 1584 er begge meget fornemme billedskærerarbejder. Alterkalk og sygesæt er 
næsten ens Københavnerstykker fra 1745, mens den fine oblatæske fra slutningen af 
1600’rne stammer fra en Bergen-guldsmed. Bortset fra den ene af klokkerne, fra 1588, 
og sejerværket er kirkens øvrige inventar fra nyere tid.

Alterbordet består af nyere, glat træpanel.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl. I inventariet 174314 nævnes et grønt alter

klæde, der er ganske forfaldent, så at et nyt behøves, men endnu i 1791 eksi
sterede det, hvorefter det »manglede«12. 1745 skænkede enkedronning Sophie 
Magdalene et †fløjlsalterklæde til kirken24.

Altertavlen (fig. 9), med nymalet årstal 1597, er ifølge indskrift25 på en liden 
†tavle opsat »Da Ditlev Holck var høvidsmand på Cronborg er denne Altar 
Tavle forfærdiget«. Renæssancetavlen, som har mistet sine storvinger, har 
rektangulært storfelt flankeret af rammestykker med nu overmalet kvader- 
intarsia, hvorpå rigt dekorerede halspilastre. Postamentfeltet er indrammet af 
en laurbærbladstav og i fremspringenes muslingeskalnicher er oprindelige små- 
figurer erstattet af nyere kors. Topstykkets arkade med det kronede rigsvåben 
flankeres af pilastre med pudebærende kvindehermer; i trekantgavlen buste af 
den velsignende Gudfader med verdenskuglen. Tavlen står med en nyere, lysbrun 
egetræsfarve og forgyldning på alle lister og beslagværkskanter; frugtbundterne 
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Fig. 10—11. Karlebo. 10. Sygekalk 1745 (p. 894). 11. Vinflaske, skænket af 
Hr. Peder Top og Ingeborg Paliliin 1707 (p. 894).

har brogede farver, hermefigurerne naturlig karnation og rigsvåbnet de heral
diske farver26. I storstykkets gesims moderne versaler på gammelt grundlag: 
»Regna firmat pietas rex Daniæ C4 Norvegiæ« (»fromhed styrker rigerne 
Christian IV. konge af Danmark og Norge«). Tidligere fandtes også »verba in
stitutionis« (»indstiftelsesordene«) på tavlen25. Årstallet »Anno 1597« står i top
stykkets frise og har formentlig gammelt grundlag. Bag på tavlen er malet med 
sort: »1853 HAB i . . «  (resten skjult), sandsynligvis en restaurering. Maleriet i 
storfeltet, olie på lærred, 1 4 0 x 1 1 0  cm, signeret C. Schleisner 1856, forestiller 
Kristus velsignende de små børn. I postamentfeltet med nyere fraktur: Mat. 
18,3. Herunder skelnes en versalindskrift under kongemonogram ». . har for
skønnet denne altertavle 1822«27.

†Altertavle, gotisk. Omtalt 1743 som »gammel, forstødt« og hensat til en side 
i kapellet28.

Altersølv. Kalk, 1745 (svarende til sygekalken fig. 10), med nyere bæger, 
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Fig 12. Karlebo. Dåbsfad (p. 896).

24,6 cm høj, af almindelig, barok type med bladkrans under det sekskantede 
skaftled, midtdelt, seks puklet knop. På fodpladen graveret skriveskrift: »Til 
Karleboe Kircke Ann. 1745«. Intet mestermærke, men sandsynligvis udført af 
J. J. Schowert (jfr. disk og sygekalk). Stort bæger fra 1823 med graveret, kro
net monogram, Fr. VI. Bægeret har fire stempler: Københavns bymærke 1823, 
guardeinstempel N i oval for Christian Peter Næbo (Bøje p. 109), utydeligt 
mestermærke (der synes at ende med D) og månedsmærke jomfruen. Kalken 
minder meget om Birkerøds (Lynge-Kronborg hrd.). Glat disk, med profileret 
kant og cirkelkors. Under bunden stemplet I I S i rektangel over 1738 for Jo
han Jørgen Schowert (Bøje 393). Ifølge kirkens regnskaber er alterkalk og disk 
(sammen med sygekalken) 1745 købt hos guldsmeden A. Borris i København 
(Bøje p. 66) mod delvis betaling i den gamle kalk og disk og en lille kalk29. 
Selv om regningen lyder på både materialer og arbejdsløn30, har Borris efter 
stemplerne at dømme ikke selv udført arbejdet, men overladt det til Johan 
Jørgen Schowert, som tilsyneladende brugte sit stempel fra 1738 endnu i 1745. 
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Fig. 13. Karlebo. Prædikestolens oprindelige staffering, tre bomærke- og initialskjolde, samt et af Jesu- 
monogrammerne malet på underbaldakinen (p. 896). Tegnet af Thora Fisker 1967.

Oblatæske 1710, 4,5 cm høj, trind, 9 cm i tvm., med godronneret fodplade. 
Det profilerede låg har krans af hvirvelstillede, drevne blade omkring glat 
midtfelt, hvorpå graveret spejlmonogram, der vistnok skal opløses S E I og 
derunder 1710. Under bunden Københavns bymærke 1710, guardeinmærke for 
Conrad Ludolf (Bøje p. 13), mestermærke C. S. over 1707 for Christian Schra- 
der (Bøje 292) og månedsmærke, fiskens tegn.

Vinflaske (fig. 11), skænket 1707, 15,8 cm høj, 11,4 cm i tvm., udvendig for
gyldt. På låget graveret kursivindskrift: »Anno 1707 Nytaarsdag er dene fla
ske til Guds ære og Alterets prydelse foræret Carleboe Kirke af Hr. Peder Top 
og Ingeborg Paliliin«. Under bunden to stempler, kronet B i skjold — Bergens 
mærke og sammenskrevet BL i ovalfelt for Berent Lampe, mester i Bergen 
1666, oldermand sammesteds 1675—77 og 1686—8831.

Sygekalk, (fig. 10), 1745, 13,6 cm høj, af form som alterkalken, blot med glat 
krave ved overgangen til foden. På fodpladen prikket skriveskrift som kalkens 
og på bægeret graveret spejlmonogram SM under krone (Sophie Magdalene). 
Bægeret stemplet med Københavns bymærke 1745, mestermærke som på al
terdisken, guardeinmærke for Peter Nicolai v. Haven, samt månedsmærke, 
fisken. Glat disk med cirkelkors. Under bunden to mestermærker svarende til 
alterdiskens. Vinflaske med oblatgemme beregnet til anbringelse i bægeret. 
Under bunden to udslidte stempler som diskens. Sygekalk og disk blev 1745 
købt hos A. Borris, København, jfr. alterkalk, p. 893.

Alterstager, sengotiske, 46,5 cm høje, med ret flad lyseskål og hvælvet, men 
kun let profileret fodskål hvilende på tre fødder; cylinderformet, svagt konisk 
skaft med tre ret flade, i kanten affasede skaftled.

Christian IV.s bibel, trykt i København 1632 af Melchior Martzan, folio.
†Røgelsekar. Inventariet 1770 nævner et ildkar12.

†Messehageler. 1789 anskaffedes en rød fløjlsmessehagel med guldgaloner til 
korset samt med guld omkring kanten. Den gamle, af rødt blommet fløjl, måtte 

bruges til at beklæde prædikestolens øverste kant. Den nye var ublomstret12. 
Alterskranke, svarende til Blovstrøds (p. 911) fra 1846, halvrund, af smede- 
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Fig. 14. Karlebo. Prædikestol 1584 (p. 896),

jern med firkantede standere, foroven flankeret af volutter. 1872 fik maler
mester C. Weber 150 rdl. for at rense, male og forgylde alterindfatningen32. 
Døbefonte. 1) 1899, af granit, efterligning af Roskildetypen, med båndslyng 

N. E. 1955
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på kummen. På en marmorplade i bunden fordybede versaler: »Efter provst 
Halls ønske skænkede hans børn, år 1899, denne døbefont til Karlebo kirke«. 
I skibets nordøstre hjørne. 2) En tidligere font, et tarveligt stativ af fyr med 
cylinderskaft, tre lave, udsavede ben og flad kumme med maskinprofiler, står 
nu i klokkestokværket. 3) En muslingeskal blev ved sidste restaurering gen
opsat på sin oprindelige plads i korbuens nordre side, under en tavle med reli
giøs versalindskrift (Tit. 3,5) og (over kragbåndet) et forgyldt englehoved. Alt 
er af støbejern og anbragt som pendant til pengebøssen i syd (p. 898, jfr. fig. 18).

Dåbsfad (fig. 12), o. 1650, nederlandsk, 51 cm i tvm., med syndefaldet.
Dåbskande, o. 1830, af tin. Af den i amtet almindelige slangehankstype med 

Fr. IV.s kronede initialer på korpus. Ude af brug.
Prædikestolen (fig. 14) bar ifølge Algreen Ussings optegnelser (fra 1850’erne) 

de kongelige initialer og dato: »F. S. 1584«, en indskrift der formentlig endnu 
skjuler sig under den nuværende overmaling. Stolen svarer til og er fra samme 
værksted som Tikøb (p. 704) og Asminderød (p. 778); den har fem fag med 
hjørnehermer, skiftevis mand og kvinde (fig. 15—17). I storfelterne de fire 
evangelister (jfr. fig. 14), samt i midtfeltet opstandelsen i meget højt relief (fig. 
16). Dette motiv findes ikke på prædikestolgruppens andre stole. På postament- 
fremspringene ses konturer efter forsvundne englehoveder (jfr. de bevarede på 
Asminderødstolen). Gesimsen har smal, gennemløbende frise med tandsnit, 
hvorover profilliste. Den femsidede underbaldakin med drejet knop har hjørne
bøjler med beslagværk, foroven løve- og fantasimasker, forneden løvefødder. 
Stafferingen (fra 1872?) svarer til altertavlens, lysbrun egetræsmaling med 
guld, grønt, rødt og lidt lasur. Underbaldakinens fem felter afdækkedes 1967, 
og den oprindelige dekoration (fig. 13), udført direkte på træet, viser i 1. felt 
fra opgangen Jesumonogram, i 2. felt et skjold med bomærke og initialerne
I. H., i 3. felt et skjold med N. P. over sammenskrevet NP, herunder »Si devs 
pro nobis qvis contra nos: Roma: 8« (»hvis Gud er med os, hvem kan være 
mod os. Rom.8.«), i 4. felt et skjold med bomærke og initialerne M. I., i 5. felt 
et Jesumonogram. Alle skjolde i felterne 2—4 er flankeret af I H S. Disse 
Jesumonogrammer er i sort ligesom tekstens hældende versaler. Skjoldene har 
brunlig bundfarve og hvide initialer og bomærker, undtagen i 3. felt, hvor ini
tialerne er forgyldte. Dette skjold tilhørte sandsynligvis præsten Niels Peder
sen, som afløstes 1598 efter 30 års virke; de flankerende skjolde kan tilhøre 
kirkeværgerne. Frise- og postamentindskrifterne — på latin — er (fejlfuldt) 
nymalede med forgyldte versaler på blå bund. I frisen: Salige er de som høre 
Guds ord ... Luc. II. capit. (28.v.), i postamentfelterne: Således elskede Gud 
verden ... I opstandelsesfaget: Jeg lagde mig og sov ind . . . Psal. 3,6. Under 
evangelisterne står deres navne i et lille kartouchefelt og under opstandelsen: 
Jeg er opstandelsen .. . Johan. II. capit. 1872 reparerede og stafferede C. We- 
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Fig. 15—17. Karlebo. Prædikestol jfr. fig. 14. 15 og 17. Mandlig og kvindelig herme (p. 896). 16. Stor
felt med opstandelsesrelief i kartouche (p. 896).

ber prædikestolen32. Afbrækkede dele af snitværket udbedredes med gips19, 
som man stadig kan iagttage det. — På hjørnet mellem skib og søndre korsarm.

Stolestader, fra sidste halvdel af 1800’rne19, med enkle, gotiserende spidsbue
gavle, svarende til Mårum (Holbo hrd.). Til rygstød er anvendt barokke og 
yngre paneler fra tidligere stoleværk. Egetræsmalet, formentlig ved stafferin
gen 187232. — 1741 nævnes 30 mands- og kvindestole i den store gang og 50 
ringere stole i de to kapeller og neden i kirken14.

Degnestol, o. 1625, formodentlig sammensat af ældre stoleværkspanel. For
siden har to arkadefelter med slyngbånd på pilastre og i bueslag, samt posta- 
ment; gesims med tandsnit-æggestav. Egetræsmalet. I skibets sydøsthjørne.

Orgel, 1964, af Troels Krohn, Frederiksborg; orgelhus og façade tegnet af 
arkitekt Rolf Graae. Ved nordre korsarms gavl.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 57
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†Orgel. 1845 købtes et 4 oktavs orgel udført af mekanikus og orgelbygger 
Poul Sørensen Støvring34.

To ens pengeblokke, nyere, med to lodrette jernbånd på hver side og jernlåg 
med pengetragt og bånd til låsen. Brune med sorte jernbånd. På hver side af 
døren til tårnrummet.

Pengekasse, af støbejern, i empire, rektangulær, 37x26 cm; lågets profilkant 
har bladornament. Midt i låget pengetragt. Pengekassen er ophængt i korbuens 
sydside under en tavle (indskrift: Mat. 5,7) og et englehoved, svarende til døbe
font nr. 3, p. 896.

Lysekroner, een fra 1898, to fra 1906 og een uden år, ligeledes fra ny tid.
Seks salmenummertavler, rest af oprindelig otte, som 1872 blev anskaffet for 

72 rdl. Af fyr med udsavet topstykke og løse nummerplader32.
Sejerværk (fig. 19), 1775, døgnværk med hagegang og timeslagværk, anbragt 

side om side, i jernramme hvis lodrette stivere afsluttes med dobbelte volutter. 
Indslået versalskrift på øvre vandrette rammestykke: »Poul Petersen Fride- 
richsburg anno 1775«. Oprindeligt jernpendul, ca. 3,5 cm langt, med blylinse. 
Kampestenslodder. Oprindelig transmission til viseren bevaret. Urhus i klokke- 
stokværk fra 1746 (?) opført af Johan Ernst Hellringk14. Urskive, sortmalet 
med forgyldte tal og 1775—1950, samt »stiv« viser. På tårnet i vest over glam
hullerne. — 1741 afgav Johan Henrich Blecke, København, et udførligt over
slag over reparation af sejerværket, som Thurah approberede. 1744 blev det 
attesteret, at det fortingede urværk var opsat og igang14. Dette værk synes 
altså kun at have fungeret et halvt århundrede37.

Klokker. 1) 1588, med reliefversaler om halsen mellem dobbeltlinier og blad
borter: »Gerthardvs van Mervelt me fecit anno domini 1588. Verbvm domini 
manet in æternum« (»Gerhard van Mervelt gjorde mig i Herrens år 1588. Her
rens ord bliver evindeligt«). Ved mundingen tre og fem relieflinier. 103 cm i 
tvm. Ny stålknebel og ny ophængning ved Aug. Nielsen Roslev 1948. Svarer 
til Lillerød.

2) 1847. Om halsen stor palmetbort, hvorunder reliefversaler: »Støbt af H. 
Gamst og H. C. Lund Kiøbenhavn anno 1847«. Ved mundingen tre relieflinier. 
99 cm i tvm. Ny knebel og ophængning som nr. 1. — 1816 havde smedemester 
Gamst modtaget 141 rdl. for arbejde med klokken, muligvis den samme klokke 
som 1847 var revnet13.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1602 modtog Kronborg kobbermølle en klokke 
fra Karlebo på 3 skippd. 2 lispd.35.

Klokkestol 1746 af eg, til to klokker, med kryds forneden mellem de to lod
rette stolper, og tre par dobbelte skråstivere til siderne, i øst og vest. 1746 
foreligger regning fra Johan Ernst Hellringk for en ny klokkestol »med behør«. 
Adser Pedersen, Hørsholm havde året før leveret tømmer for 3 rdl. 4 mk.14. 
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Fig. 18. Karlebo. Indre, set mod vest før restaureringen,

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1 )  O. 1621. Povel Olsen Rhod, sognepræst i Karleboe 18 år, gift 
med Karren Helmechs datter i 17 år og 6 måneder. 12 born (seks drenge og seks 
piger). Han døde 14. april 1621, 43 år gammel. »Hviler ocsaa her under Hr. 
Peder Nielsen Hoowe, som var Sognepræst . . .« [† 1653] resten dækket af al
teret. Nu utilgængelig36.

2) O. 1660? »Sepulchrum comites fuerunt Danos oppugnante Carolo Gu- 
stavo . . .« (». . . da Carl Gustav angreb Danerne . . .«). Dette læstes o. 1860 af 
Algreen Ussing, nu ses kun det nederste stykke af stenen halvt overskåret af 
alterskranken. Fire liniebrud stykker af en latinsk versalindskrift og to hjørne
relieffer er bevaret. I den venstre hjørnecirkel en fugl på en rund genstand og 
et indskriftbånd med »Post cineres« (»efter asken«). I højre side en cirkel med 
to korslagte knogler, hvorfra en plante spirer, på indskriftbåndet: »Moriendo 
vivimus« (»ved at dø lever vi«) (sml. Birkerød, gravsten nr. 3). Grå kalksten, 
122 cm bred. I koret under alterskranken.

3) Ikke dateret. »Her ligger begravit Hans Jensøn udi Auderød med sin . . .« 
Således Algreen Ussing i afskrift fra 1850’erne. I koret, utilgængelig.

† Gravsten, 1659, Christian Bircherod. En stor sten over sognepræsten, som 

N. E. 1955
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blev skudt på prædikestolen af de svenske ryttere. Nedsat maj 1659, hans 
hustru blev begravet samme sted august samme år36 (måske identisk med 
sten nr. 2). — I kirkebogen fra 1692—1767 findes en begravelsesfortegnelse33.

Kirkegårdsmonument. Efter 1838. Consistorialråd Christian Wewer, født 17. 
marts 1764, ordineret 24. juni 1791, † 20. januar 1854 og hustru Ane Cleophine 
Magdalene Wewer født Lønborg, født 19. september 1772, † 3. juni 1838. Sand- 
stensstele med indskrifttavle af marmor, versaler. På kirkegårdens sydøst- 
hjørne.

†Smedejernskors. (Fig. 20) o. 1800—50, med sekundær malet indskrift (par- 
celist Hans Sørensens familiegravsted); stod 1955 på annekskirkegården, men 
findes ikke mere (1967).

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af 
lensmændene i henh. til kgl. missive af 1590, 28. dec. III Sjælland. — Rtk. Rev. rgsk. 
Amtsrgsk. Hørsholm amt, 1770—73, 1774—93 Jordebogsrgsk. — 423 Overbygningsdirek- 
tionen 1771—73 og Bygningsdirektionen 1773—82. 1775 Indkomne sager, nr. 301—500.

LA. Sognekaldsarkiver. Karlebo. Aa 1 1692—1767 Kirkebog. — Se i øvrigt arkivalier 
for Frederiksborg amt i almindelighed.

Museumsindberetninger af Vilh. Boye 1884 (indskrifter), J. Magnus-Petersen 1884 
(bygning og inventar) og 1894 (kalkmalerier), C. M. Smidt 1911 (bygning), og 1912 (vin
flaske), E. Lind 1928—29 og 1962 (kalkmalerier) samt Niels Termansen 1967 (prædike
stol). — Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen og Marie-Louise Jørgensen 
1955, Elna Møller og Ulla Haastrup 1967.

Tegninger i NM: Grundrids og kalkmaleri på midthvælvingens sydlige kappe af J. 
Magnus-Petersen 1894. — Gravminde af smedejern af Aage Jørgensen.

1 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. IV nr. 7. 2 Kong Frederik d. Førstes danske Registran
ter  ved  Kr .  Ers lev  og  W.  Mol lerup ,  1879 ,  p .  178 .  3  Ib id .  p .  343  f .  og  RA.  DaKanc .
A II 3. Nr. 28. Fortegnelser og div. dokumenter vedr. kirker . . . 1630—1702. Fortegnelse
over  jus  pa t ronatus  [1674 ] .  4  Landebogen  p .  186 .  5  RA .  DaKanc .  B  99 .  1591—92 .
Fortegnelse  på  kronens  ge js t l ige  gods ,  indsendt  a f  l ensmændene .  6  RA.  S jæl l .  Reg .
anf .  dato (nr .  49) ,  j fr .  NyeKirkehistSaml.  V,  680.  Det  af  dronning Sophie Amalie  24.
juni 1660 udstedte kaldsbrev er blevet udfærdiget i  Tyske Kancelli  (RA. TyKanc. I .  A.
Patenten 1660—63 fol .  43 f . ) .  7  HofmFund.  VII ,  1761,  p .  60 og LA.  Sjællands bispe-
arkiv.  Hist .  e fterretn.  t i l  Hofmans fundationer 1758—59,  I .  8  RA.  Beskrivelsesforret-
ning over  Hirschholm amt 22.  aug.  1770—31.  maj  1771.  9  LA.  Sjællands st i f tsøvrig
heds  arkiv .  Kommune sager .  Lynge-Kronborg  l i rd .  1733—1818.  1 0  C .  Chr is tensen :
Hørsholms Historie,  1879,  p.  357.  1 1  Folkemindesamlingens kartotek,  j fr .  også Thiele
III ,  76.  1 2  RA.  Rtk.  Rev.  rgsk.  Hørsholm amts jordebogsrgsk.  1770—93.  1 3  RA.
Rtk .  Bygningsadministrat ionen.  Journalsager  1782—1848.  1 4  LA.  Hørsholm amts-
stues jordebogs inventarie-  og materialregnskab.  1 5  KancBrevb.  29.  april .  1 6  Sogne
beskrivelse nr.  46,  journal nr.  554/65. 1 7  Navnlig i  1.—5. fag fra øst,  regnet efter kors-
skæringen,  se  DK.Kbh.  Amt p.  1392.  1 8  Sml.  t i lsvarende afdækning på kapelhvælv i
Løgum klosterkirke DK.SJyl l .  Tønder amt p.  1062.  1 9  RA.  Kultusministeriet .  1 .  dep.
journalsager  1848—1916.  2 0  RA.Rtk .  Overbygningsdirekt ionen a f  1771 .  Indkomne
sager 1775 nr.  301—500.  Nr.  310,  3 .  okt .  1774,  og RA.  rtk.  rev.  rgsk.  Hørsholm amts
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Fig. 19—20. Karlebo. 19. Sejerværk 1775 (p. 898). 20. †Smedejernskors (p. 900),

jordebogsrgsk. 1790, samt RA. rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1796—98. 
21 Da kalkmalerierne kun kendes fra J. Magnus-Petersens akvareller, må dateringen ta
ges med forbehold. 22 Magnus-Petersen fandt, at kalkmalerierne havde en så ringe 
kunstværdi, at man ikke behovede at undersøge kirkens andre hvælv. 23 Jfr. f. eks. 
Gislinge (Holbæk amt), hvor også den lille dreng med blomsterkurven er afbildet. 24 Al
terklædet skulle være ligesom det, dronningen forhen havde givet til Birkerød kirke. Det 
var forsynet med 21 lod galoner til 24 rdl. 24 mk., de 14 alen karmoisin fløjl kostede 39 
rdl. 32 mk., 12 alen lærred til foer 2 rdl. 12 mk. Broderiet af dronningens initialer og 
krone 40 rdl. og 2 rdl. i arbejdsløn. B. V. Becker leverede alterklædet sammen med en 
hvid korskjorte og en alterdug af Wahrendorpherlærred med kniplinger december 1745, 
jfr. note 14. 25 Kgl. Bibl. Additamenta 153. L. L. Thurah: Samlinger til en beskrivelse 
af Danmark I, og LA. Sjællands bispearkiv. Hist. efterretn. til Hofmans fundationer 
1758—59. 26 Formentlig stammer den nuværende staffering fra 1872, da malermester 
C. Weber stafferede og rensede altertavlen for 150 rdl., jfr. note 19. 27 RA. Rtk. 245— 
416. Bygningsadministrationen. Beregninger og overslag over bygningsarbejde 1821—27. 
Heri anføres en udgift på 30 rdl. for at opmale altertavlen. 28 RA. DaKanc. D 102 a. 
Efterretn. om købstæderne og amterne indsendt i henhold til oversekretærens skrivelse
6. april 1743, og Kgl. Bibl. Kallske saml. fol. 48. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg 
og Kronborg amters beskrivelse. 29 Jfr. note 14, 28. april 1745, hvor det oplyses, at 
kalk og disk vejede 33 lod 3½ quint, den lille kalk 11 lod 3½ quint. 30 Den store kalk 
og disk vejer 43 lod à 3 mk. 12 sk. er 26 rdl. 5 mk. 4 s k . ;  arbejdsløn à 12 sk. ialt 5 rdl.
2 mk. 4 s k . ;  at forgylde og stemple 4 rdl. 1 mk. 4 sk., navnetræk og krone 1 rdl. 31 Kri- 
stiania Kunstindustrimuseum. Gammel Guldsmedkunst, Kristiania 1909, nr. 150—52.
32 LA. Kgl. bygningsinspektørs arkiv. Meldahl: Domænekirkerne X X I I — X X I I I .  

N.E. 1955N. E.1955
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33 LA. Karlebo sognekaldsarkiv. Kirkebog 1692—1767. 34 RA. Rtk. 256.5—13. Byg- 
ningsadministrationens kopibog 1841—50. 35 RA. Fæstniπgsrgsk. Rgsk. for Kron
borg kobbermølle, gethus og hammermølle 1600—19. Læg: rgsk. for Kronborg gethus 
1600—07 . 36 Kgl. Bibl. NyKglSaml. Fr. Algreen Ussing: Gravskrifter og andre mo
numentale optegnelser ... 1856—64. 37 Beskrivelsen af sejerværket skyldes Hans 
Stiesdal.

N I V Å  K I R K E
K A R L E B O  S O G N .  L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirken, der er anneks til Karlebo og ligger østligt i det store sogn, har afløst et bede- 
hus i Nivå by (se nedenfor). Den er opført 1909—10 af arkitekt Kay Schrøder og 

indviet 23. oktober 1910. Grunden skænkedes af godsejer Johannes Hage, Nivågård, der 
også afholdt den største del af udgifterne.

Kirken, som ligger ensomt på et højt terræn sydvest for Nivå by, omgives 
af en ret stor kirkegård, der hegnes dels af kløvstensdiger med bevoksning, dels 
af en hvidtet, teglhængt mur (vestligt i nord), som er sammenbygget med ind
gangsport og ligkapel.

Kirken er orienteret nord-syd, med indgang gennem tårnet i nord. Den go- 
tiserende bygning består af femsidet, hvælvet apsis, kor med bjælkeloft, skib 
med åben tagstol og tårn. På korets sider er der udskilt to små rum, hvoraf 
det vestre er præsteværelse med opgang til prædikestol; ved tårnets sider er 
der halvtage med trappe til orgel og venteværelse. Kirken har bevaret sin op
rindelige farveholdning; udvendig hvidkalket med røde tegltage, indvendig gul 
med blåmalede lofter, og rundt på korvæggene en skabloneret, violet frise. Også 
inventaret er uændret, bortset fra belysningen. Stoleværket er holdt i blåt med 
violet staffering. Ældst af inventaret er det fra bedehuset overførte orgel. Re
sten er samtidigt med kirken. Alterkors og prædikestolens evangelistsymboler 
er udført af billedhuggeren Povl Olrik. Døbefonten er af savonnière-sten med 
pålagte metalblade, hvis former er gentaget på dåbsfadet af messing.

Fig. 21. Karlebo 1784.
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K A R L E B O  S O G N .  L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirken, der er anneks til Karlebo og ligger østligt i det store sogn, har afløst et bede- 
hus i Nivå by (se nedenfor). Den er opført 1909—10 af arkitekt Kay Schrøder og 

indviet 23. oktober 1910. Grunden skænkedes af godsejer Johannes Hage, Nivågård, der 
også afholdt den største del af udgifterne.

Kirken, som ligger ensomt på et højt terræn sydvest for Nivå by, omgives 
af en ret stor kirkegård, der hegnes dels af kløvstensdiger med bevoksning, dels 
af en hvidtet, teglhængt mur (vestligt i nord), som er sammenbygget med ind
gangsport og ligkapel.

Kirken er orienteret nord-syd, med indgang gennem tårnet i nord. Den go- 
tiserende bygning består af femsidet, hvælvet apsis, kor med bjælkeloft, skib 
med åben tagstol og tårn. På korets sider er der udskilt to små rum, hvoraf 
det vestre er præsteværelse med opgang til prædikestol; ved tårnets sider er 
der halvtage med trappe til orgel og venteværelse. Kirken har bevaret sin op
rindelige farveholdning; udvendig hvidkalket med røde tegltage, indvendig gul 
med blåmalede lofter, og rundt på korvæggene en skabloneret, violet frise. Også 
inventaret er uændret, bortset fra belysningen. Stoleværket er holdt i blåt med 
violet staffering. Ældst af inventaret er det fra bedehuset overførte orgel. Re
sten er samtidigt med kirken. Alterkors og prædikestolens evangelistsymboler 
er udført af billedhuggeren Povl Olrik. Døbefonten er af savonnière-sten med 
pålagte metalblade, hvis former er gentaget på dåbsfadet af messing.

Fig. 21. Karlebo 1784.
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Nivå (†)bedehus. Nivå kirkes forgænger, en tilbygning til sydenden af Lille Nivågård, 
er (som et nærliggende ligkapel) opfort af Johs. Hage i slutningen af 1800-tallet til brug 
for de mange arbejdere på teglværket og beboerne i sognets østlige del. Det har rund
buet dør i syd og i hver langmur tre tætsiddende, rundbuede vinduer. Gulvet er lagt af 
ottekantede, gule og firkantede, brune lerfliser. Alteret har stået midt på nordvæggen 
og prædikestolen vistnok i nordøsthjørnet. Rummet, der efter opførelsen af Nivå kirke 
har tjent som mødelokale, skole etc., blev o. 1960 omdannet til snedkerværksted, men 
den ældste dekoration: malede paneler og blå omfatninger med ranker på loft og om
kring åbninger, ses endnu. Orgelet flyttedes 1910 til den nye kirke, mens resten af in
ventaret (ligesom klokken fra den for få år siden nedtagne klokkestabel syd for bede
huset) er fort til Nivågård. Bygningen ejes af den Hage’ske stiftelse.

Kay Schrøder, i Arkitekten X I I I ,  1910—11, p. 405 ff.

Brønsholmsdcd †kirkerum. For nedrivning af slotskirken i Hørsholm indrettedes 1818- 
19 den største af arbejdsstuerne i spinderiet (»Gule bygning«, opfort 1799—1800) på »De 
Brønsholmsdalske Fabriker« som kirke for beboerne i Hørsholm, indtil C. F. Hansens 
kirke i slotsgården indviedes 1823 (sml. denne). Enkelte inventargenstande overflyttedes 
fra Hørsholm, andre, prædikestol og alter, blev nylavet.1

A. H Brandt: Brønsholmsdals Historie, udgivet 1965 af Karlebo kommune.
1RA. Rtk. Slotsrgsk. rev. rgsk. Hørsholm slotskirkes bygningsrgsk. 1820-24.
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Fig. 1. Blovstrød. Ydre, set fra sydvest.

B L O V S T R Ø D  K I R K E
L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Om forholdene i middelalderen synes intet oplyst1, bortset fra Lauritz Thurahs med
delelse2 om, at kirken, S. Bernardi kaldet, skal have tilhørt Esrum kloster og senere 

ligget under Kronborg; mens den sidste oplysning støttes af lensmandens signatur på 
prædikestolen (p. 913), kan S. Bernhard næppe tages til indtægt for Blovstrød (jfr. 
†klokke nr. 1). 15673 talte sognet 37 tiendeydere. 16454 var den »ganske meget brøst- 
fældig« og kunne ikke tåle at miste sin beholdning på 70 dl. courant. 1658, 22. marts, 
henlagdes kronens højhed og patronatsret under Hørsholm len5, men 1687 blev konge
tienden tilskødet de fattige i Hillerød, og 16886 henlagdes kirketienden til »Færø skole«; 
disse forhold forklarer vel bygningens til stadighed elendige tilstand, der 17447 var af 
en sådan art, at biskoppen pressede Sophie Magdalene til at skænke 200 rdl. af hendes 
private kasse. Kirken ejes siden 26. marts 18748 af kommunen.

Kirken ligger sydligt i byens gamle del (jfr. fig. 14), på en lille bakke med 
fald til alle sider. Den mod syd og nord udvidede kirkegård hegnes med diger 
af rå og kløvet kamp, der må være sat efter 18179 og snarest 184310; først
nævnte år var der planer fremme om at istandsætte visse dele af den tegl- 

L. L. 1955
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hængte munkestensmur, der omsluttede kirkegården, og som 171011 var knap 
to meter høj i den 60 alen lange østre side. Der lindes tre indgange, to ind
kørsler mod øst og vest i norddiget og en køreport flankeret af låger i syd, hvor 
granitpiller 1956 afløste murede piller (fig. 3), formentlig fra 182512. En låge 
i vest havde muret bue 1748, og kirkeportens bue blev 177513 erstattet med en 
egebjælke og tag. En ny kirkegård er anlagt i vest, skilt fra den gamle af en vej.

Kirken består af romansk kor og skib, senmiddelalderligt, jævnbredt tårn i 
vest med trappehus i syd og foran skibets syddør et våbenhus, der formentlig 
er eftermiddelalderligt. Orienteringen har stor afvigelse til syd.

Den ældste del af kirken, kor og skib, er som resten af bygningen præget af om
fattende istandsættelser 1841 f.14 og 1872—7415 (under F. Meldahls ledelse), 
hvormed man søgte at råde bod på århundreders utilstrækkelige lapperier, 
bl.a. efter 16454, 171011, 1735—45 og i begyndelsen af 1800’rne16. Den ydre 
kampestensskal er meget stærkt omsat; korets taggavl er helt fornyet i munke
sten, og tegl er tillige benyttet til skalmuring af skibets østre taggavl over 
korets tag. — De oprindelige materialer er rå og delvis kløvet kamp i ret jævne 
skifter og med glat tilhugne hjørnekvadre, hvoriblandt et par af kridtsten, et 
materiale der ligeledes træffes i korets nordvindue (fig. 5); enkelte små tegl- 
stumper i korets overvægge kan hidrøre fra middelalderlige reparationer. På 
triumfmurens taggavl og på overvæggene ses rester af kvader ridsning og på 
væggene tillige en temmelig glat, formentlig oprindelig puds, der med en en
kelt overhvidtning danner bund for kalkmalerier (p. 909).

Vinduer og døre. Omridsene af korets smalle vinduer i øst og nord skimtes 
indvendig, og det i forhold til østvinduet noget højere placerede nordre står 
som udvendig niche ( 9 6 x 5 4  cm, fig. 5); de kun groft tildannede kridtsten 
har i stikket tendens til kileform, og som vederlagssten er der anvendt et par 
nærmest trekantede kampesten. En lignende blanding spores i skibets vinduer, 

Fig. 2. Blovstrød. Plan 1 :300. Målt af C. G. Schultz 1930, suppleret og tegnet af El. M. 1967.
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Fig. 3. Blovstrød. †Kirkegårdsportal, ombygget i kløvsten 1956 (p. 905),

hvoraf kun de to nordre lader sig påvise; det vestre i syd er antagelig identisk 
med en 184714 tilmuret niche, der 192617 iagttoges ved en gennembrydning af 
muren til våbenhusloftet; samtidig fandtes en »forkullet« rest af en træramme, 
blystrimler og 10—12 cm lange, 3,5 cm brede glas med lige afskårne kanter. 
Syddøren er i brug, men forhugget og udvidet 184714.

Den smalle, slanke korbue med skråkantede kragbånd og overgribende stik 
skal ifølge Magnus-Petersens indberetning være sat af granitkvadre; højden til 
buevederlaget er ca. 300 cm. På korets overvægge ses en pudsrand, der viser, 
at de ældste †loftsbjælker har været forsænket i murkronen og forsynet med 
brædder på undersiden. Korets oprindelige murhøjde (målt over terræn i nord) 
er kun 3,9 m mod skibets ca. 5 m.

I triumfgavlens østside er der rester af en rille for korets ældste tagbeklæd
ning, der må have været brædder med bly; rillen, der er næsten ødelagt ved 
skalmuringen med tegl, følger omtrent den nuværende taglinie. Taget må være 
blevet ødelagt af brand, eftersom pletter og dråber af smeltet bly har sat sig 
fast i rillens nordre halvdel eller banet sig vej ned mellem nordvæggen og dets 
pudslag. Også skibet har antagelig været tækket med brædder og bly; herpå 

L. L. 1955
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Fig. 4. Blovstrød. Ydre, set fra nordøst.

tyder de sømspor, der med 31—34 cm.s afstand ses på den tidligere yderside 
af genanvendte, romanske spær (se tagværker p. 908).

Tilføjelser og ændringer. I 1400’rne fik koret og (muligvis lidt senere) skibet 
krydshvælvinger; korets, der er muret af en ret kort sten (24,5—25,5x8—8,5), 
har ingen overribber, skibets derimod lette halvstens med trinkamme. Både 
korets retkantede og skibets falsede piller er spinkle, uden kragbånd, men med 
en svag udkragning for de nord-sydgående helstens buer. Ribberne er retkan
tede og kun i skibets østhvælv samlet om et topkvadrat. Den vestre svikkel af 
nordkappen i skibets vesthvælv har en tilmuret åbning, hvorigennem der ind
til 1841 (sml. tårn) var adgang til skibets l o f t ;  174513 fik »gevelfhullet« ny karm 
og lem. — Samtidig med hvælvene er antagelig langmurenes falsgesims og de 
før omtalte munkestensarbejder på de to østgavle, men som murværket står 
nu, synes alle sten at være fornyede i 1800’rnes 2. halvdel. Korgavlen har over 
et savskifte tre rundbuede høj blændinger flankeret af cirkelblændinger, og i 
den midterste af de ni kamtakker er der en rudeblænding. Skibet har 11 kam
takker.

Det lave tårn stammer formentlig fra middelalderens sidste århundrede, men 
den ovre del med gavlene er ommuret 180513 og muligvis påny 184310, da tag
værket udskiftedes. Murværket, munkesten i munkeskifte, står på en fod af

L. L. 1955
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kampesten, hvoraf en del kan stamme 
fra skibets vestgavl, der blev nedrevet 
til cirka een meter under murkronen; 
indvendig er fugerne skråt skårne i den 
ene kant eller ridsede. Det krydshvæl- 
vede tårnrum åbner sig til skibet med 
en spidsbuet arkade, som over de skrå- 
kantede kragbånd har halvstens fals til 
begge sider og pudset underflade (til cirka 
en kvart sten fra kanterne). Et indven
digt fladbuet, oprindeligt vindue i syd 
blev tilmuret 184114, og fra samme tid 
stammer antagelig det nuværende vest
vindue.

Trappehuset i syd er sammenbygget 
med den vestre af tårnets to søndre 
støttepiller, af hvilke den østre indgår i 
våbenhusets mur. Den fladbuede, falsede 
underdør sidder i øst; trappen har den 
sædvanlige senmiddelalderlige udform
ning med rund spindel og fladbuede 

binderstik, men trinene er fornyet 178413, og husets øvre del tillige med støtte
pillen ommuret flere gange, bl.a. 171011 og 177513. En fladbuet overdør fører 
til det mørke mellemstokværk, hvorfra der 184114 blev brudt en dør til skibets 
loft (sml. lem i hvælv). Klokkestokværket har meget lave vægge i nord-syd 
og er næsten identisk med tagrummet, idet glamhullerne går et godt stykke 
op i taggavlene. De to vestre er spidsbuede og falsede, de to østre fladrund
buede og tæt sammenstillede med en cirkelblænding i sviklen. Derover har den 
østre gavl to spidsbuede blændinger, den vestre tre, og begge er forsynet med 
ni kamtakker, hvoraf den midterste har en cirkelblænding.

Våbenhusets ret tynde mure taler for en eftermiddelalderlig datering, men 
også her gør en ny, ydre skal af munkesten vurderingen vanskelig. Den flad
rundbuede dør bryder fodlinien på gavlen, der er i nær slægt med korets.

Tagværket (fig. 6) over skibet er af eg, med eet lag hanebånd og korte spær- 
stivere; det er samtidigt med hvælvene, men mange hanebånd og stivere er 
tildannet af romanske spær (sml. p. 906) fra et tagværk af type som Grøn- 
holts (p. 864). Det er udbygget med en slags hængeværk af fyr, der som de 
øvrige tagværker, af fyr, er fra 1800-tallet.

Kirken, der endnu 186718, da skibets sydøsthjørne og en stor del af syd
muren skalmuredes (med langt større (kløv)sten end resten af bygningen), var 

L. L. 1955

Fig. 5. Blovstrød. Korets nordvindue (p. 905).
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Fig. 6. Blovstrød. Skibets tagrum, set mod øst (p. 908).

udspækket og hvidtet, står nu i blank mur og med røde tegltage. Hvidtningen 
er antagelig fjernet af Meldahl 1872 f. og samtidig må de nuværende rundbuede 
jernvinduer i kor og skib have afløst de spidsbuede, der indsattes 184114 og 
disse igen små vinduer med blyindfattede »spidsruder« fra 173913. Gulvene, der 
blev hævet 174513, fik ny belægning af mursten 1841 og 184714, da korets sten 
blev lagt på fladen ligesom tilfældet er nu; skibets midtgang, tårnet og våben
huset har rudestillede fliser, i våbenhuset røde og sorte, i den øvrige del gule 
og røde. Det indre står hvidkalket, og våbenhusets loft er rødt med egetræs- 
ådrede bjælker.

Kalkmalerier. 1300’rne(?). Over hvælvene ses svage spor af bemaling på skibets 
langvægge, triumfvæggen og korets østvæg. På triumfvæggens sydside anes tre 
figurer med glorier, men tilsyneladende ikke i arkader, nordvæggens kalkmale
rier er næsten ødelagt af en senere skorsten, kun enkelte rester af bemaling 
skimtes. På skibets nordvæg mellem 1. og 2. hvælv ses en brunlig form med 
runde, lysere aftegninger i, sandsynligvis et træ (syndefaldet?). Farverne er 
rødbrune og gulokker på hvidtekalklag, der ligger på oprindeligt pudslag. Under 
den oprindelige murkrone ses ingen spor af ornamentfrise. Den ringe bevarings
tilstand gør en sikrere datering umulig19.

†Kalkmalerier. 1) Romanske(?). Ifølge indberetning fra præsten 1924 fand

L .  L. 1955
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tes blå og røde farverester i korbuen. 2) Sengotiske(?). I skibets østhvælv på 
østre skjoldbue fandtes 1924 fragmenter af en dekoration20.

I N V E N T A R
Oversigt. Af kirkens renæssanceinventar er prædikestolen fra 1631 med fornemme ud

skæringer af type som Gørløse og Snostrup endnu bevaret, hvorimod altertavlen fra 
1604—12 er forsvundet og afløst af Th. Wegeners maleri fra 1846 i nygotisk ramme. 
Døbefonten er fra samme tid. Med undtagelse af de sengotiske alterstager er kirkens 
øvrige inventar af nyere oprindelse.

Alterbord, 184614, bestående af enkelt træpanel, 8 5 x 1 4 9  cm, og 108 cm højt 
over gulvniveau.

Alterklæde, 184614(?), af rødt fløjl med guldgaloneret kors. †Alterklæder: 1) 
nævnt 1746, af rødt linned med sølv- og guldkniplinger13. 2) 1773 leveret af H. 
Tielstrup. Sort fløjl foret med lybsk lærred, kantet med to rækker ægte guld
galoner og broderet med C. V I I .  samt krone og årstal13.

Altertavlen, 184614, er et maleri, olie på lærred, 204x126 cm, udført af Th. 
Wegener, forestillende Kristus og den bodfærdige Magdalene. Nygotisk ramme, 
som Mårum (Holbo hrd.). Maleri og ramme købtes af »historiemaleren« for 
600 rdl.10.

†Altertavler: 1) Mellem 1604 og 1612. På altertavlen sås ifølge Thurah2 Chri
stian IV.s initial og forbogstaverne til hans valgsprog Regna firmat pietas 
(»fromhed styrker rigerne«). Forneden to adelige våbner, det ene tilskrevet 
»de Fuchsers«. Våbenmærke en ørn og hjelmtegn en ræv, herunder M W F. Det 
andet »er noget ukiendeligt« med otte kugler i to rækker på skjoldet og hjelm
tegn med to udspredte vinger, nedenunder J W B dvs. for Bülow; det har sik
kert tilhørt Joakim v. Bülow21, som 1604 blev lensmand på Frederiksborg, 
Kronborg og Abrahamstrup og 1612 forflyttedes til Vordingborg. 174613 næv
nes i inventariet en gammel altertavle (formodentlig denne) hensat på væg
gen. 2) Nævnt som ny i inventariet 1746, ukendt.

Altersølv. Kalk, 1898, 21 cm h ø j ;  rund fod med kuglestav ved overgangen 
til det svejede, kegleformede skaft; knop med spidsovalt tværsnit, midtdelt af 
kuglestav med lire rudebosser. Stort, ægformet bæger med graveret kors. Sam
tidig disk med graveret kors på randen. Trind oblatæske fra samme tid, 9,3 cm 
i tvm. 4,2 cm høj, med graveret, tværriflet kors på låget.

Berettelsessæt, af plet.
†Kalk, forgyldt, enkel, med versalindskrift på f o d e n :  »1701 dend 9 may har 

L H T och hans kjeriste R G K ladet denne kalk forbedret(!) til Blastrød mi- 
nighed. Vejer 38 lodt.« Under foden var indridset: »Blavsterød«. †Disk med 
hjulkors på kanten. †Oblatæske, rund, »med simpel ornamentering« og udbuget 
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Fig. 7. Blovstrød. Indre, set mod øst. Kakkelovnen fjernet 1956.

låg, på hvis midte stod: »Bvdel Rasmussen 1710«. Alle tre dele nævnt i ind
beretningen 1884.

†Berettelsessæt bestående af »patell og bæger, med tomling, hvortil skurlaag« 
(skruelåg); på bægeret Frederik V.s initialer. Alt i futteral. Nævnt 180813.

Alterstager (fig. 12b), sengotiske, 40,5—41,5 cm høje. Indvendig i hver lyse
skål et støbermærke (fig. 12a). 174613 havde kirken tre messingstager.

†Messehagler. En gammel, rød fløjlsmessehagel med sølvkniplinger blev om
gjort 1746. 1774 leverede Peder Nielsen en ny, sort fløjlshagel med guldgaloner13.

Alterskranke, 184614, retkantet med glatte, firkantede smedejernsstænger, 
foroven kantet af små volutbøjler (sml. Karlebo p. 894).

Døbefont, 1848, med et ottekantet skaft og en kumme af zink prydet med 
blomsterornamenter og kerubhoveder af bronze. På kummens overside for
gyldt fraktur: »Uden nogen bliver fodt . . . Joh. Ev. 3,5«. I skibets nordøst- 
hjørne, tidligere stod fonten i tårnrummet (jfr. †pulpitur, p. 914). Sandsynlig
vis skænket af mag. art. P. Stilling, kobt hos guldsmed Dalhoff10, og svarende 
til Humlebæks fra 1846 (p. 856). Samtidigt dåbsfad af plet, med graveret due.

†Døbefont af træ, solgt 184810. Et stort †blyfad nævnes i inventariet 180813 
sammen med et lille, udbuget messingfad. Dette sidste omtales 174613 og solg
tes 184810. †Tinkande nævnt 180813.

L. L.1955
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Fig. 8—9. Blovstrød. Prædikestol 1631. 8. Storfelt med evangelisten Johannes. 9. Evan
gelisten Lukas (p. 912).

Prædikestol (fig. 8—11) 1631 ifølge indskrift på †himmel og †våben for Fre
derik Urne på selve stolen. Prædikestolen stammer fra samme værksted som 
Gørløse (Lynge-Frederiksborg hrd.) og Snostrup (Ølstykke hrd.). Den arkitek
toniske opbygning er intakt, mens flere dele af billedskærerarbejdet er fornyet 
ved reparationer i 1750’erne og 1874. Den firfagede stol har i storfelterne por
talopbygning med evangelistrelieffer og på hjørnerne dydehermer. Postament 
og gesims har dybe fyldinger med buetunger, gesimsen bøjler med englehove- 
der. Underbaldakin og himmel er gået tabt.

Storfelternes portaler har stærkt fremspringende trekantgavl; pilastrene 
prydes af barnehoveder over granatæblenedhæng, alt vistnok fornyet sammen 
med skafterne i 1700’rne. Over profilkapitælerne er der et hammerformet felt 
med englehoveder, alle fornyede 1874. Hovederne er skåret i mørkere træ, lige
som maskerne over buens toppunkt. Frisens og hængestykkets symmetriske 
rankeværk, som ender i bruskformer, stammer sandsynligvis fra samme re
staurering22. Til den oprindelige udsmykning hører evangelisterne i ret højt 
relief samt hjørnehermerne, som fra opgangen er: Styrke med søjle, Klogskab 
med slange, Kærlighed? (symbolet — et barn — mangler) (iflg. dyderne på de 
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Fig. 10—11. Blovstrød. Prædikestol 1631. 10. Hjørneherme, »Styrken«. 11. Storfelt med evan
gelisten Markus (p. 912).

to andre stole) og Mådehold, som skænker vand i et bæger (kanden er forsvun
det). På skafterne er masker eller englehoveder med høj topkrølle. Samtlige 
figurer er skåret i lyst egetræ og har en karakteristisk, næsten cylinderformet 
ansigtsoval med dybt indskårne øjenbrynsbuer.

På frisefremspringene er der bøjler med englehoveder, hvis halse ender i op
slidset bruskværk; sandsynligvis er de sekundære (sml. Snostrup og Gørløse). 
Postamentets hjørnefelter er nyere. Bærestolpen blev 173913 erstattet af en 
ottekantet, 1926 atter fornyet23. Opgangspanelet, der har fyldinger og ægge
stav, er samtidigt med stolen. På denne fandtes ifølge Thurah2 et Urne-våben 
og F. W. for Frederik Urne, lensmand på Kronborg.

†Prædikestolshimmel, 1631. Thurah oplyser2, at der på himlen fandtes føl
gende indskrift: »Ao. 1631 die coenæ dominicæ prima concio habeta est in 
suggestu hocce novo. Pastore D. Johanne Janni Lill symmesta D. Erasmo Jo- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 58
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hannis Schano« (»Skærtorsdag (Herrens nadvers dag) år 1631 blev den første 
prædiken holdt i denne nye prædikestol. Da var hr. Hans Jensen Lill præst 
og hr. Rasmus Hansen Skåning kapellan«).

Stafferingen er nu partiel med lidt sort og guld. Postamentfelternes evange
listnavne står med forgyldte moderne versaler. Opgangspanelet er brunt med 
nvforgyldte versaler, der danner et hexameter : »Suggere domine qvid de te 
cogitem et dicam« (»indgiv mig, Herre, hvad jeg skal tænke og sige om dig«).

1737 besluttede man at gøre »prædikestolen i stand saa vidt at den kan staa 
til videre«. 1739 fik den en ny egefod påsat. 1745 blev en del billeder og lister 
fastlimet af J. Christensen, Frederiksborg, og i årene indtil 1758 nævner regn
skaberne flere reparationer og stafferinger13. 1846 blev stolen malet og opfor- 
gyldt14, og endelig 187415 gav malermester C. Weber tilbud om at aftage den 
gamle farve, male og forgylde, samt supplere manglende billedskærerarbejde. 
Forslaget blev approberet og den nuværende staffering og de ovenfor nævnte 
reparationer stammer fra dette år. Nu står stolen op mod triumfvæggen i ski
bets sydøsthjørne; hertil blev den flyttet 1841 i forbindelse med indsættelsen 
af et nyt vindue14.

Stoleværk fra 1920’rne, med senere staffering.
†Skriftestol. 1739 gav snedkermester Christian Jørgensen Smidt overslag på 

en større reparation af stolen, blandt andet en ny dør »som skal smukt udar
bejdes, efter det gamle panel« og et nyt gitterværk ved den ene side ud til 
gangen13.

Bedeskammel fra 1700’rne, med udsvejfede sider og ben. Lille bænk, fra 
1700’rne med udsvejfet forstykke, umalet. I tårnets klokkestokværk.

†Lysekiste, omtalt som gammel i inventariet 174613.
†Pengeskrin, af eg, og med beslag og tre låse købtes 1775 af Mathiessen 

Höyer for 11 rdl.13.
†Dørfløj. 1745 betaltes snedker J. Christensen, Frederiksborg for en ny »yder

ste kirkedør« med flammering. Den var rød med hvide lister13.
†Pulpiturer. Et ikke nærmere betegnet pulpitur nævnes 1739. I 1760 for

nyedes to forsvarlige jernstænger under fruentimmerpulpituret13. 1816 skulle 
brystværnet på »pulpituret over dåben« fornyes24. Det er sandsynligvis orgel
pulpituret i tårnrummet, som 1872 blev egetræsmalet af C. Weber15. Det fjer
nedes o. 1925, da orgelet flyttedes til den nuværende plads. »Det gamle pul
pitur« (fruentimmerpulpituret?) blev nedtaget 184614.

Orgel, 1926, med syv stemmer, bygget af I. Starup & Søn, København. Pibe- 
façaden er anbragt på muret konsol over syddøren i skibets vestfag; orgelet 
står nu i skibets nordvesthjørne.

Enkle salmenummertavler med løse talplader, muligvis identiske med de fem 
der købtes 184614. 1808 nævnes to simple, røde brædder til numrene13.
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Fig. 12a—b. Blovstrød. Alterstage og støbermærket i lyseskålen (p. 911).     L. L. 1955

Maler i ,  1868, forestillende Georg Christian Scheller, født 8. juni 1814, † 26. 
juli 1868, sognepræst til Blovstrød og Lillerød i 21 år. Signeret A. Schiøtt 1868. 
Halvfigurs en face portræt af præsten i ornat med kalot på hovedet, 63 x 57,5 
cm. Forgyldt træramme med vedbendranker. På tårnets svdvæg (Lund Portr. 
IX, p. 41).

Zinkre l ie f ,  nadveren efter Leonardo da Vinci, i forgyldt træramme. På ski
bets sydvæg25. På bagsiden malet: »Restaureret 1953 af C. L. Toft«.

Nyere l ysekroner ,  de to har 2x6 arme, og een 2x8 arme. Det må være 
den sidste (nu i tårnrummet), som omtales 188426. Fra den hang i lire tynde 
kæder en firkantet †metalplade med indskrift, ifølge hvilken kronen var skænket 
af Christine Jørgensen til minde om hendes søn Henrik Olsen, død 4. april 1861.

Sejerværk  (fig. 13) vist 1600’rne, døgnværk med timeslagværk, nu med stift
gang, i ramme af brede fladjern med opstående volutter på kortsidernes midt
stander. Vistnok spor af oprindelig spindelgang med foliot. Nævnt første gang 
1728. 1797 var det så forfaldent, at urmageren kun kunne hjælpe det ved en 
hovedreparation13. Istandsat 1930 af Carl Petersen og senere af Bertram Larsen. 
Udskiftede dele fra sidste istandsættelse opbevares i urkammeret32.

Klokker .  1) 1832, støbt af I. C. og H. Gamst, Kiøbenhavn. Om klokkehalsen 
en bladranke og derunder indskriften med reliefversaler. 85,5 cm i tvm.

2) 1921, støbt af de Smithske jernstøberier i Ålborg, med indskriften: »Jeg 
støbtes større Aar 1921. Olsen, Tornegaard, begyndte og Blovstrød Menighed 
fuldendte Værket den 12. Juli 1921, da Provst Nicolaj Trojel i 25 Aar havde 
været Sognepræst i Blovstrød. Jeg vil love Herren saa længe jeg lever«.

†Klokker .  1) 1472, med indskriften: »Bernaerdus es minen name. Anltin [fejlaf- 
58 *
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skrift for Austin = Augustin?] qvilthout 
ende Wonter [fejlskrift for Wouter = 
Walter?] qvay volch maecken my int 
jaer m cccc lxxii«. Højere oppe på 
klokken: »S. Pieter up Dic.« Den hol
landske indskrift er bevaret i flere ind
byrdes forskellige afskrifter27. Læsningen 
er derfor behæftet med mangler, men 
meningen må sandsynligvis være: Bern
hard er mit navn. Auktin (Austin) Qvilt
hout og Wouter (Walter) Qvayvaleh 
lavede mig i året 1472. Sint Pieters op 
de Dijk (ved Brügge28). 1746 blev denne 
klokke, som var den største, sammen 
med den lille (nr. †2) repareret med nye 
pander, stål og dragebånd for 8 rdl. 1 sk. 
1808 nævnes den i inventariet som revnet 
og ubrugelig13. 1817 fik kirken tilladelse 
til at omstøbe begge klokker på henholds

vis 800 og 700 pd., således at den ene klokke gaves som betaling for en ny; rest
beløbet skulle gå til skolen9. Klokken kan være kommet til kirken efter billed
stormene i Nederlandene, jfr. S. Olai kirke i Helsingør, p. 228 og Birkerød p. 958.

2) 1678, med indskrift: »Ao. 1678 in Julio der Hr. Mads Mogensen Romsdal 
var Sogne Præst udi Bloustrød og Lillerød, og Bodel Rasmussen og Søfren 
Pedersen var Kirkeværger, blev denne Kloche støbt af Stephan Scherrenbein, 
Rothgeter i Kiøbenhavn, paa Kirkens Bekostning«.

Kirken havde 1528 afgivet een af sine klokker29 og i 1602 kvitterede Kron
borg kobbermølle for endnu een på 3 skippd. 1 lispd.

Klokkestol, 184114.

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1 )  1658, lagt af (2. hustru) Margrethe Flecladet.(?) over hendes 
salige mand Rasmus Ha[nsen] præst til »Blavstrø« og hans salige hustru Al
hed.... Anno 1658. Blågrå kalksten, 115,5x92 cm; fordybet, stærkt slidt ver
salindskrift med udfyldte bogstaver. I korgulvet, foran alteret.

2) O. 1780, over Giertrud Katrine Fibiger, salig hr. Niels Basses30, født 22. 
juli 1717, † 2. nov. 1780. Rødlig kalksten, 1 2 8 x 9 3  cm, med fordybede versaler 
på stenens øvre halvdel. I gulvet under tårnbuen.

Fig. 13. Blovstrød. Sejerværk (p. 915).
L.L. 1955
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†Gravsten, 1776, af marmor, ca. 6 0 x 5 2  cm, hvorpå indhugget: » K A S H .  B G. 
H W D  A o  1776. No. 285«. Stod 1884 »op ad Muren«31.

†Gravtræ. 1769 fik kirken 3 mk. for et »ligtræ over Henr. Bodenst. .s kone«13.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Sjællandske stiftsøvrighed. Blovstrød kirkes regnskaber 1728—1811. — Kommune 
sager, Slangerup 1771—1819. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i alminde
lighed p. 30.

Nationalmuseet. Museumsindberetninger 1884 af Vilh. Boye 
(indskrifter) og J. Magnus-Petersen (bygning og inventar),
Niels Termansen 1917 (stolestader og orgelpulpitur), De 
Smithske Jernstøberier 1921 (klokke), K. Dirach 1926 (niche),
Poul Nørlund 1928 (bygning) og Sigrid Christensen 1928 (in
ventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen 
1955, Knud Krogh og Elna Moller 1961, samt Ulla Haastrup 
og Erik Moltke 1967.

Tegninger i NM. Grundrids af kirken, vindue i nordre kor
mur samt korbuen af J. Magnus-Petersen 1884.

1 1460 nævnes en degn i Blovstrød jfr. Repertorium 2. rk. 
nr. 1112. 2 Kgl. Bibl. Additamenta 153. 3 Landebogen 
p. 187. 4 RA. DaKanc. Indlæg til registre og tegneiser samt 
henlagte sager 1645. 5 RA. Sjæll. Reg. anf. dato (nr. 49).
6 Kronens Skøder 11, 612 og 676; 1770 var forholdet det samme, 
jfr. RA. Rtk. Beskrivelsesforretning over Hørsholm amt 22. aug. 1770—31. maj 1771. I 
1700-tallet stod bygning og indkomst under bispens inspektion, jfr. HofmFund. V I I ,  60.

7 L A .  Hørsholm amt. Hørsholm amtsstues jordebogs-, inventarie- og materialergsk. 
1744—45. 8 C. Christensen: Hørsholms Historie, 1879, p. 356. 9 LA. Sjællands stifts
øvrighed. Kommune sager. Lynge-Kronborg hrd. 1733—1818. 10 RA. Rtk. Byg- 
ningsadministrationens kopibog 1841—50. 11 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune 
sager. Helsingør 1700—19. 12 RA. DaKanc. Diverse indb. om kirkers og præste
gårdes tilstand 1808—46. 13 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Blovstrød kirkes rgsk. 1728— 
1811. 14 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1782—1848. 15 LA. Kgl. 
bygningsinspektørs arkiv. Meldahl. Domænekirkerne X X I I .  16 Jfr. note 13 og note
7, samt LA. Sjællands bispearkiv. Indkomne sager. Lynge-Kronborg hrd. 1629—1737, 
og bispearkivet, visitatsbøger . . . ca. 1739—51, ca. 1748—56, ca. 1775—80 nr. 6. 17 Jour. 
506/26. 18 RA. Kultusministeriet. 1. dep. Journalsager 1848—1916. 19 Jfr. Indberetning 
1961. 20 Jfr. brev af 11. juni 1924 fra M. Mackeprang i brevarkiv i Nationalmuseets 
2. afd. 21 Danmarks Adels Aarbog. 22 På prædikestolene i Gørløse og Snostrup er 
det oprindelige renæssancekartouchesnitværk bevaret. 23 Niels Termansen:Brev af 18. 
nov. 1926. 24 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Slangerup 1771—1819. 
25 På bagsiden malet »Restaureret 1953 af C. L. Toft«. 26 Boye siger, den har otte arme.
27 HofmFund. VII, 60, og Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 64 f. og 119, samt note 2.
28 Bureau vor Naamenkunde, Amsterdam, har venligst oplyst om lokaliteten. Derimod 
kendte man ikke klokkestoberne. Oplysninger og oversættelse venligst meddelt af pro
fessor Peter Jørgensen. 29 ÅrbFrborg. 1934 og fortegnelse over indkrævede klokker 
1528—29 i RA. 30 Kirken modtog 10 rdl. for 11. nov. at have ringet en time over 
H. Mad. Basse og for hendes ligsted i kirken, jfr. note 13. 31 Jfr. Vilh. Boyes indbe
retning. 32 Den tekniske beskrivelse af urværket er meddelt af museumsinspektør Hans 
Stiesdal.

Fig. 14. Blovstrød 1814.



Fig. 1. Birkerød. Ydre, set fra sydøst.
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     irken, som ifølge en †alterkande og en indskrift på prædikestolsopgangen (p. 945, 950) 
        var viet S. Nicolai, er nævnt 1307 tillige med præst og kirketjener i et testamente for 
Jon Joensen Litles datter Cæcilie1. 1567 var der i sognet 70 tiendeydere2. Kronen havde
i alt fald fra slutningen af 1500-tallet interesser i sognet (1587 erhvervede den Eskemose- 
gård), hvilket kom til udtryk 1606, da kongen anbefalede to kandidater til menighedens 
valg3; og i et kongebrev af 6. februar 1657 fastsloges dronningens kollatsret (anbefalings- 
ret) til kaldet4, hvorpå kronens højhed og patronatsret 22. marts 1658 henlagdes under 
Hørsholm len5, som fra 1651 havde tilhørt dronning Sophie Amalie. 16 886, 21. august, fik 
Henrik Gerner — ligesom efterfølgerne i embedet frem til 1841 — kongelig tilladelse til at 
oppebære »kirketienden og visse og uvisse indkomster mod vedligeholdelse«. Forpligtelsen 
til at holde kirken vedlige blev ikke overholdt af alle præster, og 1732 var forfaldet på 
bygning og inventar så omfattende, at dronningen ifølge resolution af 26. marts7 påtog 
sig reparationen, der strakte sig indtil 1739 og kostede over 3000 rdl.8 — Ved reskript 14. 
januar 1784 udskiltes Hørsholm, Rungsted, Vallerød og Smidstrup af sognet og henlagdes 
under navn af Hørsholm sogn som anneks til Søllerød sogn i Københavns amt. Ved konge
lig bevilling af 21. oktober 1796 bestemtes det, at arbejderne ved den 1791 oprettede 

P. N. 1928

K
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Usserød fabrik skulle soge Hørsholm kirke, dog således at præstetienden forblev ved 
Birkerød kald. — Kirken overtoges af kommunen 18749.

Møntfund. I forbindelse med orgelets fornyelse blev der 1963 midt i tårnrummets vestre 
del fundet nogle få mønter, hvoriblandt en Erik Klipping, Ribe, og et par hulpenninge fra 
1400-tallet10.

Sagn. Ved en strid om kirkens placering blev to hvide stude sluppet los, og der hvor de 
lagde sig til hvile, blev kirken bygget11.

Kirken ligger sydligt i den gamle by, på en bakke, der har fald til alle sider 
undtagen mod nordvest; i denne retning er kirkegården udvidet flere gange. De 
teglhængte hegnsmure er ret nye, af kampesten, der dels står hvidtede, dels 
blanke; udvendig i syd er der i to sten indhugget »anno 1744« og »Jens Maler«, 
hvilket måske refererer til en omsætning af muren. I syd er der to indgange, 
nær østmuren køreport og fodgængerlåge og nær vestmuren en fodgængerlåge, 
hvis murede buer stammer fra 1930. En korelåge mellem murede, hvidtede 
piller vestligt i nordmuren hører formentlig sammen med en kirkegårdsud- 
videlse o. 1872—7312.

Ligkapeller. 1929 opførtes et kapel (arkitekt H. Lønborg-Jensen) på den første 
udvidelse mod nordvest; det blev indrettet til materialrum 1956 i forbindelse 
med opførelsen af et nyt kapel lidt længere mod vest (arkitekt A. Hjort Andrea
sen). Begge er af tegl i nygotisk stil.

Kirken består af romansk skib med unggotisk vestforlængelse og sengotisk 
østforlængelse samt lire andre senmiddelalderlige tilbygninger: sakristi og 
dobbeltkapel i nord, det sidste dateret ved kalkmalerier til 1503, våbenhus i 
syd og tårn i vest. Et ældre nordkapel og muligvis tillige et søndre våbenhus er 
forsvundne. Orienteringen har afvigelse til syd.

Med hensyn til den ældre bygningshistorie spores der en vis lighed med den 
jævnstore Karlebo kirke (p. 880). Det romanske skib er opført af rå kamp i 
jævne skifter og med ret små hjørnekvadre, der for vesthjørnernes vedkom
mende er udflyttet i forbindelse med forlængelsen; vestmurens plads kan imid
lertid fastlægges ret nøje i murværket over hvælvene, og både i syd og nord er 
der synlige syldsten fra det gamle hjørne. Af triumfmuren står mindre rester 
bevaret i hvælvlommerne. Kampestensmuren har været kvaderridset, og bag 
nordkapellet ses et glat, relativt tyndt pudslag, der kan være oprindeligt; det 
dækkes både her og bag våbenhuset af et tykkere og meget groft, hvidt lag, 
som måske hører sammen med vestudvidelsen.

Den romanske murhøjde målt over syldsten ved skibets sydvesthjørne er 
490 cm. Hver langmur har haft tre vinduer, af hvilke de to vestre i syd er helt be
varet, men tilmuret indvendig i senromansk tid; både de rundbuede stik og kar
mene er sat af uregelmæssige, tilsyneladende utildannede kampesten og afrettet
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med mørtel; udvendig er de 98—99 cm høje og bredden på det østre er 60,5 cm, 
på det vestre 67 cm. Bag nordkapellet ses svage rester af de tilsvarende nord
vinduer. Dørene er stadig i brug, men ændret til ukendelighed; deres nuværende 
form har de fået 1925, men syddøren blev omdannet 187212 og norddøren 
muligvis 184213; i dennes vanger ses endnu huller for den gamle lukkebom, der 
kunne skydes mod øst. — En notits i kaldsbogen fortæller, at man ved om
lægning af gulvet 1925 fandt grundmurene til det gamle, smalle, romanske kor.

Tilføjelser og ændringer. I perioden o. 1200—1325 har der her ligesom i Karle
bo været en usædvanlig livlig byggevirksomhed, hvis enkelte led ikke lader sig 
indordne i nogen sikker kronologi. Tilmuringen af de oprindelige sydvinduer og 
indhugningen af større rundbuede og smigede vinduer (hvoraf kun et enkelt er 
bevaret øst for våbenhuset) antyder muligvis, at kirken har fået et †våbenhus 
allerede i romansk tid. Et bredt nordkapel (se ndf.), der åbnedes til skibet med 
en stor arkade, kan måske have været indledning til et byggearbejde svarende 
til det, hvorved Karlebo omdannedes til korskirke. Til de ældre afsnit hører 
også vestforlængelsen, hvis fuldstændige mangel på detaljer udelukker en 
stilistisk datering; forlængelsen kan være en hel del ældre end skibets over- 
hvælvning, men den kan også have dannet optakten til dette arbejde, der især 
på grund af kalkmalerierne må henføres til 1300’rnes 1. trediedel.

Af det senromanske †nordkapel står kun en del af østmuren samt østre del af 
arkaden til skibet; indtil 1925 var arkaden bevaret i sin fulde udstrækning. 
Buebredden og nogle spor på skibets nordmur over arkaden (dels et stykke af 
skibets romanske murrem, dels gesimsskifter, som hører sammen med skibets 
hvælvslagning) gør det muligt at bestemme kapellets udstrækning i øst-vest 
nogenlunde (fig. 3a). I det cirka tre meter lange stykke af østmuren, der nu 
danner skel mellem sakristiet og det nuværende nordkapel, er der forneden be
nyttet rå kamp og derover munkesten (26—26,5x13x8—9 cm, 10 skifter—105 
cm); i muren er der et rundbuet, smiget vindue, der udvendig (mod sakristiet) 
måler 125x72 cm, lysningsbredden 29 cm (se glasmaleri p. 928). Den brede 
arkade, hvis tilmurede vestre trediedel 1925 blev ødelagt af en ny arkade, 
var svagt spidsbuet og udstyret med dobbelt affasede kragbånd; den bevarede 
del af stikket er helstens, muret af løbere vekslende med to bindere, og pudset 
på undersiden indtil nogle få centimeter fra kanterne.

Om den senromanske vindues ændring i skibet vidner som nævnt kun et enkelt 
rundbuet, smiget vindue i sydmuren. Det er helt af munkesten (26—26,5 x
11,8—12,5x8—8,5 cm), der i buens halvstensstik er tilhugget i kileform; 
vinduet er noget større end de oprindelige, og lysningskanten ligger mere yder
ligt (ca. 70 cm fra indre murflugt). I forbindelse med dette arbejde blev murene 
nypudset indvendig, og senere blev der også trukket et pudslag hen over tegl- 
stensvinduet, hvilket kan have været optakt til hvælvslagningen (p. 922).
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Fig. 2. Birkerød. Plan. 1:300. Målt 
af C. Schultz 1935—36, suppleret og 

tegnet af El. M. 1967.

Fig. 3. Birkerød. Langsnit. 1:300. 
Tegnet af El. M. 1967 på grundlag 
af Aage Mathiesens opmåling 1900. 
Nederste tegning viser arkaderne 
fra 1925-restaureringen (p. 926), 
mens snittene derover viser ældre 
forhold: a, efter opførelsen af det 
senromanske kapel (p. 920); b, efter 
kirkens overhvælvning (p. 925); c, 
efter opforelsen af det senmiddel

alderlige kapel (p. 926).
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Vestforlængelsen er som det romanske skib opført af rå kamp, men stenene er 
meget store og kløvede; nederst i murene ses flere rejste kampesten, et træk, der 
almindeligvis regnes for gotisk. Hjørnekvadrene stammer fra skibets ødelagte 
vesthjørner, og da terrænet falder meget mod vest, strakte kvadrene ikke til i 
højden, hvorfor de øverste skifter blev sat af munkesten, et materiale, der også 
ses hist og her i overvægge og gavltrekant, sml. i øvrigt p. 920.

Det forlængede skibs hvælv må stort set være samtidige og indbygget i 1300' 
rnes første del (fig. 4), men den usædvanlige symmetri omkring et ganske smalt 
dørfag og forskellige detaljer røber, at de to østre hvælv er ældre end de to 
vestre, og at dørfaget har været sidste led i arbejdet — antagelig fordi der her 
har stået en midlertidig væg, som har gjort det muligt at benytte kirkens ene 
eller anden halvdel til gudstjeneste, mens byggeriet stod på.

Hvordan det end forholder sig med vestforlængelsens alder, så antyder 
hvælvenes indbyrdes størrelsesforhold, at arbejdet er anlagt efter en fast plan.

Hensynet til det ældste nordkapels arkade har været helt afgørende for 
størrelsen af skibets to østligste hvælv; ganske vist måtte den vestre trediedel 
af arkaden tilmures, men gennem den valgte placering af hvælvpillen mellem de 
to fag lykkedes det dog at opretholde en nogenlunde fornuftig åbning mellem 
kapel og skib; arkaden, der havde omtrent samme form som den nuværende 
(fig. 3b, 4), blev ødelagt delvis ved opførelsen af det nuværende nordkapel. Alle 
hvælv hviler på enkeltfalsede piller, der i de to østfag har rundstavkragbånd 
under skjold- og gjordbuer; ribberne udgår fra rudimentære dværgsøjler for
synet med tilsvarende bånd. Dette er endvidere benyttet i dørfaget og i nord
siden af vestforlængelsen, men kun under gjordbuerne; vægpillen i vestfor
længelsens sydside har kraftigt fremspringende, omløbende kragbånd (sml. 
fig. 21). I de to vestre fag springer de retkantede halvstensribber frem i fuld 
bredde et stykke over vederlag, hvorimod de to østfags ribber træder frem fra 
dværgsøjlerne i kvartstens bredde for hurtigt derefter at overgå til halvstens 
bredde. — I det smalle dørfag har langmurene fået en påforing svarende til 
skjoldbuens dybde, og hvælvingen sammenlignes bedst med en bred gjordbue 
eller en stump tøndehvælving, hvis uregelmæssigheder må skyldes, at hvælvene 
i øst og vest er bygget før dørfagets. — På overvæggene i dette ses nogle spor, 
der har sammenhæng med hvælvbyggeriet; et hvidtet pudshjørne på sydvæggen 
fortæller, at der over dørfagets østre gjordbue på et tidspunkt har været muret 
op i højde med murkronen, hvilket vil sige, at man efter opførelsen af de to 
østre hvælv har lukket for indblik i tagrummet fra den uhvælvede vestre del af 
skibet. De øvrige spor, to råt brudte bjælkehuller midt i dørfagets nord- og 
sydside, kan stå i forbindelse med hvælvets opførelse eller med en ovenfor 
nævnt, midlertidig væg. — Af hensyn til kalkmalerierne blev de to østhvælv 
1927 dækket med en kappe af molersten.
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Fig. 4. Birkerød. Indre, set mod vest.

I løbet af 1400-tallet fik kirken sit nuværende omfang. Man startede antage
lig med tårnet og tog derefter fat på ombygningen af det romanske kor, der er
stattedes af et langhuskor. På dettes nordside rejstes et sakristi, og det gamle 
nordkapel afløstes af et større dobbeltkapel, ligesom det formodede våbenhus i 
syd fik en afløser. Alle disse bygningsafsnit er af munkesten14 i munkeskifte 
over en fod af store, rejste kampesten.

I tårnet, der er jævnbredt med skibet, spores to tempi, men der er næppe tale 
om noget længere byggestop, snarere om en midlertidig standsning efter fuld
førelsen af understokværket for at styrke dets relativt tynde mure. Forstærk
ningen, der kan være foranlediget af byggegrundens fald mod vest, omfatter een

E. M. 1967
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støttepille i syd og tre i vest, de sidste 
forbundet med falsede spidsbuer, der bæ
rer murforøgelsen, som fra bunden af 
mellemstokværket synes helt samtidig 
med resten af vestmuren. Tårnrummet, 
der åbner sig mod skibet med en høj, 
bred spidsbue, har krydshvælv med 
kvartstensribber samlet om topkvadrat. 
I syd og vest er der store, spidsbuede 
spareblændinger og i nord to mindre, 
den ene omsluttende et vindue, den an
den, som er høj og slank, dækker over 
den ældste adgang til tårntrappen. Før 
man forstærkede syd- og vestmuren, 
fandtes der her store, spidsbuede og fal
sede vinduer; efter rejsningen af støtte
pillerne blev der i den egentlige tårnmur 
brudt små, spidsbuede vinduer, hvis 
karme er ført ud gennem støttepillerne, 
hvor de nu fremtræder med flad- og flad- 
rundbuet stik. Den med underdelen sam
tidige trappe i nord, der som nævnt var 
tilgængelig fra tårnrummet, har senere 
fået adgang fra kirkegården; den har 

rund spindel, af kridtsten, og loft af fladbuede binderstik. — Det er nævnt, at 
der mellem vestsidens tre støttepiller spændtes falsede spidsbuer i højde med 
understokværket; svarende hertil fik mellemstokværket en ydre dekoration af 
slanke, spidsbuede blændinger, to i nord og syd, fire i vest (fig. 5); af støttepil
lerne er sydsidens og den midterste i vest ført op til klokkestokværkets under
kant, og til samme højde har man ført en opbygning over trappehuset. Vestsi
dens midtpille prydes af dobbeltkors over en rhombeformet mønstermuring med 
sortbrændte kopper. Midt i en af de tre mures blændinger er der en fladbuet 
lysglug med spidsbuet, ydre spejl og indvendig placeret i en rundbuet niche, 
svarende til den rundbuede, falsede åbning, hvorigennem trappen udmunder. I 
øst er der en brudt åbning til skibets loft. Klokkestokværket har to falsede, 
spidsbuede glamhuller mod hvert verdenshjørne, falsgesims i syd og nord samt 
åbne bomhuller og blændingsgavle i øst-vest. Begge gavle har ni blændinger, de 
yderste spidsbuede, resten midtdelt af konsol eller hængestav og afsluttet vand
ret, aftrappet eller med spærstik.

Langhuskoret er på to fag, med et stort, spidsbuet og falset vindue i østmuren; 

P.N. 1928

Fig. 5. Birkerød. Tårn, set fra sydvest (p. 924).
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Fig. 6. Birkerød. Ydre, set fra nord.

det er nu blændet, og de to formentlig helt tilsvarende sydvinduer er ommurede. 
Gavlen har ni høj blændinger under hver sin kamtak, og blændingsafslutnin
gerne svarer til tårnets. Det indre dækkes af to samtidige krydshvælv med ret- 
kantede halvstens ribber og helstens gjordbuer som skibets. En fladbuet, falset 
norddør viser, at sakristiet var planlagt ved korets opførelse, men der spores 
intet forbandt.

Sakristiet, der mod sædvane har sin længste udstrækning i øst-vest og er 
dækket med to fag hvælv, er bygget med udnyttelse af det gamle kapels øst
mur (fig. 7). Den brede nordgavl har syv højblændinger og kamtakker som kor
gavlens og derunder en ny dør og et vindue, der ligesom østmurens vindue har 
glasmalerier fra 1717 (p. 928). Under gulvet indrettedes 1925 en fyrkælder.

Det store nordkapel, med kalkmalet årstal 1503, er også på to fag, men ud
styret med dobbeltgavl; blændingsprydelserne er nær beslægtet med de tidli
gere beskrevne gavles, men der er her en svag etagedeling i gavltoppene. Det 
indre dækkes af to krydshvælv med retkantede halvstensribber og falset gjord
bue, der i syd, mod skibets mur hviler på en vægpille med skråkantede krag- 
bånd. Disse kragbånd var indtil 1925 ført gennem skibets murtykkelse helt frem 
til skibets hvælvpille, og heraf må man slutte, at man ved opførelsen af dette 
nordkapel fjernede den sekundære del af den arkade, det gamle nordkapel fik 

P. N. 1928
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Fig. 7. Birkerød. Indre af sakristi (til venstre Henrik Gerners lænker), efter tegning af M. Jepsen
1863 (p. 925).

ved skibets overhvælvning; derigennem skabtes den usædvanlige forbindelse 
mellem skib og kapel (fig. 3c), som tilmuredes 184213 og ødelagdes 1925, da 
man på det nærmeste rekonstruerede det gamle nordkapels sekundære arkade 
(fig. 3). Før 1925 har denne åbning været den eneste forbindelse mellem skib 
og kapel bortset fra skibets gamle norddør, der altid synes at have været åben 
omend i meget ændret skikkelse. På denne baggrund synes det naturligt at 
regne med den mulighed, at kapellets vestfag fra begyndelsen kan have været 
opført som våbenhus og derfor adskilt fra resten af bygningen med en mur 
under den falsede gjordbue, således som det påny skete 184213, da det østre fag 
udskiltes som ligkapel (senere brugt som sakristi, bl.a. 187212). Er antagelsen 
rigtig, kan den nordre dør, der er omtalt 1842, have været oprindelig. En lille 
dør i østmuren hører muligvis sammen med anvendelsen af rummets østre del 
til sakristi, mens vinduerne kan stamme fra ligkapellets indretning; i hvert fald 
blev der 1842 udstemmet tre gamle blyvinduer. En nyere dør i vest er tilmuret.
— 1925 blev kapellets to sadeltage og dobbeltgavlene retableret; de var på et 
tidspunkt blevet udskiftet med eet sadeltag, og samtidig var de to gavle blevet 
sammenbygget til een — uden at de enkelte gavles blændinger havde lidt over
last. — Betegnelsen »katolske længde«15 eller det katolske kapel — en enkelt 
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L. L. 1958

Fig. 8—9. Birkerød. Glasmalerier i sakristiets vinduer. 8. 1717 og Johan Ratckens våben. 9. Frederik
IV.s og dronning Louises våben (p. 928).

gang Mariakapellet (kaldsbogen 1893f.) — er indtil dette århundrede benyttet 
om tilbygningen.

Våbenhuset, 1731 vognhuset16, foran skibets syddør, har som nævnt p. 920 
antagelig haft en senromansk forgænger. I sin nuværende form slutter det sig 
i henseende til blændingsgavlens udformning nøje til de øvrige senmiddelalder
lige tilbygninger. Både de runde vinduer og den store dør er nyere. I gavlen øst 
for døren er der i en del munkesten indridset følgende: P C F * / Anno 1703 da 
blef/[den]ne kierke repered †/[A]N B S†. 1842 blev bygningens kampestens- 
gulv udskiftet med et af mursten13.

Tagværkerne over skib og vestforlængelse blev stærkt fornyet i fyr 1732f.17, 
men de indeholder dele af egetømmer, dels et stykke romansk murrem i nord 
(p. 920), dels rester af et gotisk krydsbåndstagværk, der må være samtidigt 
med hvælvslagningen; det har formentlig som det noget bedre bevarede ege
tagværk over langhuskoret været forsynet med langstol. I våbenhusets tag
værk er der benyttet en del egetømmer fra andre afsnit, mens de øvrige tag
værker er nyere og helt af fyr.

Kirken står nu i blank mur, med hvidtede blændinger og blådæmpede tegl
tage, på kapel og sakristi dog røde sten. I begyndelsen af forrige århundrede var
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kirken pudset og hvidtet som i middelalderen (sml. p. 919), og — bortset fra 
våbenhusets østside, der 173116 omtales som tækket med skifer — havde alle 
afsnit blytage 179518. Vinduerne har enten gotiserende jernrammer fra 1842f. 
(vestforlængelse, tårn og våbenhus) eller blyindfattede ruder, hvoraf nogle med 
glasmalerier. Gulvene er fra 1925, af mursten på fladen; de har afløst ældre 
murstensgulve, af hvilke korets fornyedes 184613.

En vindfløj på tårnets vestgavl har udstanset fane med årstallet 1795; den 
er opsat, da tårnets bly blev udskiftet med tegltag.

GLASMALERIER 
I sakristiets østvindue og det østre i nord er der blyindfattede ruder (ca. 

13,5x10,5 cm) med malede motiver i hvidt, rødt, blåt og gult. Østvinduets 
motiv (fig. 8), et våben, der ifølge indskriftskartouchen var »Hr. Johan Philip 
Ratckens«, er dateret med malet årstal 171719. Nordvinduets motiv (fig. 9), 
Frederik IV.s og dronning Louises alliancevåben på baggrund af en hermelins
kåbe, er formentlig jævngammelt med østvinduets og indsat, mens Johan 
Ratcken var bestyrer for dronningen på Hørsholm. — De to glasmalerier, 
hvoraf navnlig alliancevåbenet er meget slet brændt, blev istandsat 184420, da 
man søgte at fastholde farvevirkningen ved overstrygning med tykke, lidet 
holdbare lazurfarver. Efterhånden som ruderne blev mere og mere ødelagte, 
gennemførtes der endelig 1912 en nødtørftig istandsættelse ved glarmester Aug. 
Duvier, der rensede ruderne og indsatte nye hjerteskjolde i Ratckens21 og 
dronningens våben.

Det genåbnede vindue mellem sakristiet og nordkapellet har et glasmaleri 
med S. Laurentius og årstallet 1922; det er udført af maleren Carl Trock- 
Madsen, der også har lavet tre glasmalerier til de to sydvinduer i koret og til 
skibets vindue ved prædikestolen. Motiverne er (regnet fra øst) den gode hyrde, 
bønnen i Gethsemane (indskrift: »Skænket af I. W. Trock og hustru, Krogs- 
gaard, 1926«) og ved prædikestolen en række scener fra det nye testamente 
(indskrift: »14. juni 1927«)22.

KALKMALERIER 
1911 afdækkedes gotiske kalkmalerier i kirkens 3. og 4. hvælv fra øst og 

dekorationer fra 1503 i nordkapellet. Året efter blev samtlige kalkmalerier 
restaureret af Eigil Rothe, som betegnede skibets malerier som »temmelig godt 
bevarede«. Allerede 1925 måtte Rothe genrense hvælvene, idet de var blevet 
tilsodede af en kalorifére. 1955 foretoges en ny rensning af E. Lind. 1964 fandt 
man i tårnrummets nordøstre hjørne en draperidekoration fra 1600’rne. Re
staureret af O. Hellvik samme år.

1) O. 1325—50. Skibets 3. hvælv, østkappen: Marias himmelkroning (fig. 10). 
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E. Rothe 1912Fig. 10. Birkerød. Marias himmelkroning. 3. hvælv, østkappen (p. 928),

Kristus sætter kronen på Marias hoved, begge sidder på en gul trone, mens to 
engle bag dem holder et mønstret tæppe; over dette et solhoved omgivet af en 
strålekrans i vekslende grønt og gult. Gruppen flankeres af Peter med nøgle i 
nord og Paulus med sværd i syd (fig. 19). I kappespidserne knæler francis
kanerordenens og dominikanerordenens stiftere, mod nord Frants i grå kutte; 
på hænder og fødder har han tydelige stigmatisationsmærker. På et skriftbånd 
over hans hoved læses hans navn med lukkede majuskler. Mod syd knæler 
Dominicus (fig. 17) i hvid ordensdragt med sort kappe, foran hans bryst svæver 
en dolk eller svl23; også hans navn findes på et skriftbånd.

Sydkappen: Syndefaldet, kombineret med uddrivelsen af paradis. Et højt 
grønt træ med stiliseret bladkrone er malet midt i kappen; slangen, som har 
kronet menneskehoved, snor den okkerfarvede krop som en spiral om træet. 
Eva står med højre hånd ført op til kinden, med venstre holder hun en blad
dusk for at skjule sin nøgenhed, Adam gør ligesådan, men peger anklagende 
på Eva. En engel i grønt tonet dragt svæver over hans hoved med et løftet 
sværd i hånden. Både bag Eva og Adam er der en bølgeranke i grønt med 
store blomsterrosetter i hvidt, gult og gult, grønt.

Vestkappen: Midt i kappen en lykkehjulsfremstilling (fig. 11). 1 det store 
hjulnav er — som et memento mori — malet en dødning og en konge over for 
hinanden24. Mellem hjulets gule, korte eger gror små, tykke, grønne treblade. 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 59
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Op ad hjulets venstre side klatrer en ung konge i knælang grøn kofte med lavt
siddende bælte. På det stramme ærme er en knaprække på underarmen, 
strømperne har forskellig farve, den ene er grøn, den anden gul; de skraverede 
sko har lang nedhængende spids. Fra hans mund udgår et skriftbånd: »regn- 
abo« (»jeg vil regere«). Øverst på hjulet troner en konge i lang, grøn dragt og gul, 
foret kappe, i højre hånd holder han et sværd, i venstre et skriftbånd: »regno« 
(»jeg regerer«). På hjulets højre side falder en aldrende kronet, skægget konge 
med hovedet nedad, fra hans mund udgår skriftbånd: »regnavi« (»jeg har rege
ret«). Under hjulet ligger en gammel konge død, kronen er gledet af hans hoved, 
og på hans skriftbånd står »svm sine regno« (»jeg er uden kongedømme«).

Sydlige kappeflig: Livstræet (fig. 13), som flænses af et plettet vildsvin, gråt 
og rødbrunt. På den anden side af det bøjede, gule egetræ med grønne blade 
står et rødbrunt dyr på store, stive stolpeben, det har lang bøjet hals med 
manke og et troldeagtigt hoved, som ender i en stor tragt. Dyret bærer et borg
tårn med en dronning og en konge, denne retter sin bue og pil mod vildsvinet. 
Vildsvinet, som ødelægger livstræet, er en billedlig fremstilling af Davids 80. 
salme vers 14. Det mærkelige dyr er den nordiske malers opfattelse af en ele
fant25.

Gruppen omkring træet betegner kampen mellem det onde, vildsvinet, og 
det gode, elefanten. I nordre kappeflig ses kampen mellem godt og ondt også, 
her som Brodermordet. Kain, der er skægget, holder en stor asenskæbe med 
begge hænder og slår den i hovedet på den faldende Abel. Kain er iført grøn 
strudhætte, som hænger ned ad ryggen, grågul dragt med knapper på den 
nederste søm og en gul og en grøn strømpe. Abel bærer grøn kofte; ærmerne er 
fra albuen grå, den ene strømpe er rød, den anden gul. Begge har sko med 
ankelrem.

Nordkappen: Kains og Abels ofring (fig. 14). De to brødre står, i samme tøj 
som i brodermordet, på hver side af en lille høj, hvorpå de begge to ofrer neg. 
Kains ild slår ned, og han løfter højre hånd, mens den venstre holder i bæltet. 
Abel hæver derimod begge hænder. Broderstriden afspejler sig i to bimotiver: 
lige over bålet kives to flyvende fugle, og i den østlige kappespids under Abel 
ses en stor hare; ved restaureringen sås endnu et lille gråt, firbenet dyr (væsel ?), 
som sprang i struben på haren.

Vægstykket under nordkappen og over arkaden ind til nordkapellet (se 
p. 925) er udmalet med nadveren (fig. 4, 20). Kristus sidder lige under skjold
buens toppunkt midt for bordet, som følger buen næsten parallelt ned til begge 
sider. Kristi højre hånd er hævet velsignende, den venstre griber en oblat, 
under denne hånd lindes et rødbrunt bomærke, muligvis malerens signatur. I 
Kristi skød hviler Johannes, til højre for Kristus sidder Peter med nøgle, til 
venstre Paulus med sværd26. Fem andre apostle, deriblandt een med økse 
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Fig. 11. Birkerød. Lykkehjul, 3. hvælv, vestkappen (p. 929).

(Matthias ?), er placeret langs bordets højre side, kun een apostel er bevaret på 
den venstre side. Dugen er broderet med grønne tværborter og på bordet ligger

E. Rothe 1912
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strutter og oblater med kors. Apostlene har grønne, hvide og lysrøde kapper, 
glorierne er hvide, røde og gule, een er hvid med gule, radierende streger. Bag
grunden er grøn, mens alle de andre kalkmalerier er malet på hvidtekalk.

4. hvælu (fig. 12), østkappen: Verdensdommeren sidder på regnbuen med 
den tredelte jordkugle mellem fødderne. Armene er bredt ud til siden, således at 
den grønne kappe blotter overkroppen med sidevunden. Muskulaturen er malet 
med lysere farve på den mørke grundfarve. Fra Kristi skæggede hoved ud
går en liljestængel og et sværd. Han flankeres af to engle med lidelsesredskaber 
og to med basuner. Englen ved Kristi højre side bærer en mønstret dragt, hvid 
og brun, af form som en diakondragt. Englen er rødhåret og har grøn glorie, den 
holder et stort kors, der i skæringen har en krans, ved regnbuen ses de tre 
nagler. Englen ved venstre side bærer en tilsvarende dragt, kun er foret, som 
ses i de dybe slidser, grønt. Denne engel holder ris, ferle og hammer i højre hånd, 
foran ses tangen og tre terninger, som viser fire, tre og seks. I kappespidserne 
foran basunblæsende, knælende engle, ses i nord en fugl (ørn?), i syd en slange.

Sydkappen: Plantedekoration, en stor, gul plante med grønne og gule blade.
Vestkappen: Sjælevejningen. De to hovedfigurer er ærkeenglen Mikael (nu 

uden vinger), som holder en vægt med mange sjæle i hver vægtskål; under den 
sydlige skål hænger en sort djævel for at tynge den ned. Lige over for Mikael 
står Madonna Misericordia (barmhjertigheds Madonna eller Maria med skærm
kappen). Hun har krone på det udslagne hår, mørk, grøn kjole og stor, rød, 
hermelinsforet kappe. Højre hånd holder hun velsignende mod vægten, mens 
hun med venstre holder kappen beskyttende over talrige, nøgne sjæle. Mikael 
tiltaler hende med ordene »Ave Maria«. Bag Maria ses endnu en stor skikkelse, 
en bisp med oprakt velsignende højre hånd, rhombemønstret messehagel med 
svastikategn, bispehue og -stav, samt glorie (Nicolaus af Myra?) (fig. 18). 
Bag ham står en lidt mindre figur, Laurentius med glorie, diakondragt og vel
signende højre hånd, i venstre holder han en rist. Foran disse to helgenfigurer 
knæler og står en dobbelt række nøgne sjæle, som netop er stået op af deres 
grave; andre er i færd med at rejse de store, korsmærkede gravsten, der er 
hvide, grønne og brune. Foran bispehelgenen står en nøgen, kronraget præst 
med en kalk hvori en oblat og bag ham en kronraget figur med hævede, anrå
bende arme. Alle disse sjæle er tilsyneladende på vej til dommen, mens figurerne 
i sydsiden af kappen, bag Mikael er idømt deres straffe. De syv nøgne sjæle 
(fig. 16), som går frem på række, illustrerer forskellige straffe — et par har at
tributter for dødssynder. Figuren med et sværd foran hals og bryst kan mulig
vis forklares som ira (vreden), mens figuren med sværdet i maven kan være 
en selvmorder. Een har en morgenstjerne foran sig. Den eneste kvinde er ma
let ret stor i forhold til de andre figurer; hun dies af to drager, som straf for 
ægteskabsbrud27. Den fra romansk tid almindelige fremstilling af luxuria (vel- 
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A. Bolvig 1967
Fig. 12. Birkerød. Helhedsbillede af 4. hvælvs kalkmalerier (p. 932 f.).
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E. Rothe 1912

Fig. 13. Birkerød. Livstræet, som angribes af vildsvinet og beskyttes af elefanten. 3. hvælv, vestkappen
(p. 930). Bestaureringsfot.

lyst) er en kvinde, som dies af to drager eller øgler. Men figuren i Birkerød 
bærer koneklæde og viser dermed, at det er en mere speciel fremstilling af 
luxuria, den utro hustru, som fik uægte børn i sit ægteskab. Længst ude i 
kappespidsen ses en tykmavet, siddende synder (fig. 15), som af en djævel får 
hældt noget i munden fra en langstrakt pose eller pengepung. Muligvis frådse- 
riet. Over de syv figurer flyver to store djævle med hver sin sjæl. Begge holder 
en stang med et forklignende redskab. Sjælen nærmest Mikael holder en lang
agtig pung i hænderne, gerrigheden?.

Nordkappen: Planteornamentik, svarende til sydkappens.
Ornamentikken er meget rig og varieret i de to hvælv; i selve hvælvkapperne 

består den af krabber, udformede som fligede treblade, samt små eller større 
plantestængler med blade og blomster, som vokser op mellem figurerne. I det 
vestlige hvælv findes desuden en meget spinkel toproset-dekoration bestående 
af ret tynde stængler, som vender bladene indefter mod hvælvets slutsten.

Ribbedekorationen er den samme i begge hvælv, på undersiden firpasmønster 
og på siderne et brunt og hvidt mønster. Gjordbuen mod koret har på undersiden 
en rhombebort med firpas i rhomberne, farverne er gult, grønt og rødt.
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Fig. 14. Birkerød. Kains og Abels ofring. 3. hvælv, nordkappen (p. 930). Bestaureringsfot.

Skjoldbuen i nord har en rhombebort med krydsskraverede firkanter og tre
kanter i gult, grønt og rødt, sidefladen har brunt og hvidt mønster svarende 
til ribbernes sider. Skjoldbuen i syd har en rhombebort med krydsskraverede 
felter ligesom i nord. På sidefladen en rhombebort med grønne firpasblomster i 
rhomberne og mørkrøde trekanter foroven, lysrøde forneden. Gjordbuen mel
lem de to hvælv har på undersiden en næsten romansk knækket båndfrise, hvor 
»ryggene« er malet med ganske smalle bølgelinier og siderne skifter i mange 
nuancer af blå, gul, brun, sort og grøn. Båndet er malet på en sortblå grund. 
Sidefladerne har trappefrise i brunt og hvidt.

Gjordbuen mellem skibets 2. og 3. hvælv har på undersiden en yderst kom
pliceret bølgeranke, hvor hver bue har to bladskud, som bojer sig uden om en 
seksbladet blomst. Dette motiv vendes skiftevis den ene og den anden vej. 
Bladspidserne er hvide, og det ene skud er grønt, det andet gult eller mørke
rødt. Blomsterne har røde blade og grøn midte. Også denne bort har nærmest 
romansk karakter. Sidefladen er dekoreret med en trappefrise i brunt og hvidt.

Billedprogrammet i disse bevarede dele af kalkmaleriudsmykningen er tyde
ligt meget gennemarbejdet og på flere punkter specielt.

E. Rothe 1912
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Fig. 15—16. Birkerød. 15. Synder fra dommedagsscenen (fig. 12), muligvis »frådseriet«. 4. hvælv, 
vestkappens sydlige del (p. 934). 16. Detalje af syndere fra dommedagsscenen.

I skibets 3. hvælv, oprindelig hvælvingen ind mod det romanske kor, er ho
vedmotivet Marias forherligelse (himmelkroningen). De to flankerende apostel
fyrster plejer ikke at høre sammen med dette motiv, men de kan forklares 
som særlig betydningsfulde for dominicanerne, idet den hl. Dominicus i en af 
sine visioner netop så Peter og Paulus. Tiggermunkenes to hovedhelgener, 
Frants med stigmatiseringsmærker og Dominicus er meget sjældent afbildet 
før i middelalderens slutning. Man må derfor antage, at kirken på een eller 
anden måde har været tilknyttet tiggermunkeordnerne28.

Syndefaldet og Evas tilgivelse i form af Marias himmelkroning hører idé- 
mæssigt sammen, ligesom syndefaldets følger: dødens og tidens magt (lykke
hjulet og brodermordet) samt kampen mellem det onde og gode (vildsvinet og 
elefanten). Kains og Abels ofring på nordkappen hører sammen med nadver
fremstillingen på væggen nedenunder, idet begge scener peger hen på messen.

Det vestlige hvælvs dommedagsmotiver er letforståelige, men usædvanlige, 
dels ved det i Danmark tidlige eksempel på Maria Misericordiæ (særligt tigger
munkemotiv), dels ved udspecificeringen af de forskellige syndere og deres 
straffe, endelig er placeringen af Nicolaus (?) og Laurentius mellem de døde, 
som står op af gravene, ualmindelig. Måske har en paradis- og en helvedes- 
fremstilling været malet på henholdsvis nord- og sydsidens vægge, da de mang
ler i sammenhængen.

Parallelt med disse nævnte ikonografiske forhold viser der sig også stilistisk 
flere ejendommeligheder og kvaliteter, som normalt ikke træffes i danske 1300- 
tals kalkmalerier. Det lette, elegante helhedspræg med planter og dragter i 

E. M.1967



B I R K E P Ø D  K I R K E 937

E.M. 1967

Fig. 17—18. Birkerød. 17. Dominicus, detalje af himmelkroningen, fig. 10. 3. hvælv, østkappen (p. 929). 
18. Nicolaus (?) og Laurentius, detalje af vestkappens kalkmaleri i 4. hvælv (p. 932).

E.M. 1967
Fig. 19—20. Birkerød. 19. Paulus, detalje af himmelkroningen, fig. 10. 3. hvælv, østkappen (p. 928). 
20. Nadveren malet på vægstykket under nordkappen i 3. hvælv. Bemærk bomærket under Kristi

venstre hånd (p. 930).

grønt og gult, hudfarve og særlig Kristusfigurens farvemodellering af kroppen, 
de mørkt optrukne konturstreger, som blandt andet tegner ansigterne og
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hænder og fødder, svarer ikke til andre kendte kalkmalerier herhjemme. Den 
grønne baggrundsfarve i scenen i hjulnavet og bag nadverfremstillingen er 
også helt udansk. Ornamentikkens næsten romanske siksakfrise og de borter, som 
arbejder med negativ-positiv virkning eller krydsskravering og geometriske 
mønstre blandet med planteornamenter tyder på en periode, som ligger i for
længelse af senromansk ornamentik. I samme retning viser bogstavformerne 
(sml. fig. 11), men en datering ved hjælp af store, malede indskrifter er mere 
usikker, end hvis der var tale om et manuskript. Sammenlignet med gravsten 
ligner Birkerøds bogstaver mest indskrifter fra tiden 1300—25. Bogstavtyperne 
virker lidt yngre end dem, der er anvendt i Ringsteds korsskæringshvælv fra 
mellem 1292 og 1309. Dog må man tillige sammenligne med indskrifterne i 
Snårestads †kirke (Skåne) fra 1347, som på flere punkter minder om Birkerøds. 
Dragttyperne giver ikke mulighed for en snæver datering. Antagelig må en da
tering af kalkmalerierne sættes til 1325—50.

2) 1503. Nordkapellet. Østhvælvet, østkappen: To bomærker anbragt omkring 
en cirkel med et våbenskjold, hvori en hvid ibskal på grå bund (dekomponeret 
blå, ifølge E. Rothe). Sandsynligvis tilhørende slægten Jernskæg29. Sydkappen: 
Cirkelslagblomst, vestkappen: Fembladet rødbrun blomst med skillende stave, 
nordkappen: Et bomærke og årstallet md3 (1503).

Vesthvælvet, østkappen: Hvirvelroset i rødt og gråt, sydkappen: Cirkelslag
blomst i rødt og gråt. Vestkappen: Laurentiusrist30 og to taljer omkring et bo
mærke, nordkappen: Cirkelslagblomst, grå og rød. Alle ribber har kraftige 
sparrer i sort og rødt. På væggene findes fire indvielseskors.

3) 1600’rne. Tårnrummets nordøstre hjørne. En ca. 80 cm høj draperibe
maling; baggrunden er mørk, rødbrun dodenkop, draperiet har grålig tone med 
grågule folder. Det hænger på en malet gesims med tandsnit under æggestav.

I nordkapellet på sydvæggen i vestfaget fandtes ved den store bygnings- 
restaurering 1925 et tilsyneladende tilsvarende draperi. Nedhugget.

INVENTAR

Oversigt. En enestående hygge hviler over kirkens indre, hvor gammelt og nyt mødes i 
harmoni. Det sengotiske skabsalter, renæssance-prædikestolen, ved siden af hvilken et 
middelalderligt røgelsekar er hængt op i en gennembrudt jernlyseholder fra 1500-tallet, 
seks epitafier fra 1646 til 1864, et krucifiks på væggen, velbevarede barokke stolegavle, 
et 1600-tals kirkeskib, en lysekrone fra 1712, skænket af den Rungsted kromand — alt 
dette mødes med en døbefont fra 1944 og et endnu nyere orgel. I sakristiet skjuler sig 
to pengetavler fra 1599 og en senbarok altergangstavle. Særlig interesse har inventaret 
ved minder om to af de mænd, der deltog i den mislykkede sammensværgelse for at 
befri Kronborg fra svenskerne 1659, præsten, den senere biskop, Henrik Gerners minde
tavle, hvorunder hans tunge fængselslænker er ophængt, og dronningens »fuldmægtig« 
Lorentz Tuxens lille, malede epitaf, sat over hans 85-årige moder. Blandt gravstenene kan 
nævnes de tre ældste over præsterne Chr. Bjerg (o. 1583), Christoffer Lille (o. 1600) og Jens 
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Fig. 21. Birkerød. Indre, set mod øst

Hermansen (o. 1657), stamfader til den bekendte Bircherodske slægt. H. W. Bissen har 
indsat et marmorrelief i en stele på kirkegården, rejst over hans første svigerforældre. — 
Kirkens nære tilknytning til kongehuset giver sig til kende ved ophængte portrætter 
(kopier) af seks af de tidlige oldenborgske konger.

Alterbord, vistnok fra 1846, af glatte fyrrebrædder. Regnskaberne for 1846 
nævner ikke noget direkte om fjernelsen af det gamle alterbord, men taler kun 
om optagelse af murstensgulvet omkring alteret13. Ifølge Magnus-Petersen 
(1884) var alterbordet af træ.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med guldkors og -galoner. Et tidligere †alter- 
klæde bar indskriften: »S. M. Anno 1731«31.

E.M. 1967
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Altertavle (fig. 22), sengotisk, fra slutningen af 1400’rne, oprindelig med 
dobbeltfløje, men nu uden yderfløje, formentlig nordtysk import, forlægs- 
beslægtet med Hvidovre (Københavns amt), Hejls (Vejle amt) og Rom (Ring
købing amt), jfr. nedenfor. Tavlen, der har været afløst af en renæssancetavle 
(p. 944) og 1846 af et maleri (p. 944), fik efter en indgående restaurering sin 
gamle plads som højaltertavle igen 1899.

Den nu tofløjede skabstavle (med ny korsblomstfrise) består af et 219x139 
cm stort midtskab med et figurrigt Golgatha-relief, to skabsfløje med relieffer af 
»Korsbæringen« (fig. 26) og »Gravlæggelsen« i nord, »Kristus i dødsriget« (fig.
27) og »Opstandelsen« i syd. Malerierne på fløjenes bagsider er forsvundet på 
enkelte stumper nær; men det ses endnu, at der også her har været tale om to 
og to billeder over hinanden. Af yderfløjene, der formentlig har indeholdt ma
lerier på begge sider, ses nu kun de efterladte hængselspor på inderfløjenes 
inderkanter. Også predellaen har formentlig haft et †maleri.

Golgatha-relieffet er opbygget med et persongalleri i etagemæssige planer, 
øverst med »Jerusalem« repræsenteret af tre små, portalagtige bygninger og 
trækroner. Frit over mængden står de tre kors på fornyet guldgrund.

Menneskegrupperne ved korsenes fod er på traditionel 1400-tals manér opdelt 
i en »god« gruppe til venstre (heraldisk højre) for midtkorset: Johannes apostel 
og de tre Maria’er og over dem Longinus, der bliver seende, da en blodsdråbe 
fra Jesu brystvunde rammer hans øje, og en »ond« side til højre, hvor den tro
ende høvedsmand rækker armen pegende op mod Jesus, mens ypperstepræsten 
hvisker ham i øret (fig. 23). Maria Magdalene klamrer sig til korsets fod. 
Men denne stive opdeling er begyndt at gå i opløsning, for Pilatus og den sid
dende skriver har fået plads på den gode side i hjørnet forneden, og over dem 
ses en skallet spotter med oprakte arme. På samme side står også manden 
med spanden og eddikesvampen. Nyt i den traditionelle personopstilling er end
videre indførelsen af bi-scener skåret i lille format, således krigerne, der strides 
om Jesu kjortel, mellem Jesu og den onde røvers kors, og til højre for dette 
sidste står en kvinde med et lille barn på armen (nu malet som negerinde). Små 
»jorddyr«, der stikker hovederne ud af deres hule, er et forsøg på at understrege 
det realistiske i scenen.

Jesus hænger strengt symmetrisk på sit kors, med foroverbøjet hoved, 
tynget af en svær, turbanagtig tornekrone (fig. 24). Oprindelig har der været 
tre småengle til at opfange blodet fra Jesu vunder; men ved restaureringen 
1901 blev engelen ved Jesu fødder (jfr. fig. 22) flyttet op under hans venstre 
arm, mens engelen her flyttedes hen under højre arm i stedet for den der 
forsvundne. Også røverne er ophængt næsten symmetrisk på deres kors, og den 
gode røver er iført et lændeskørt. Måske har der over dem været en lille engel 
og djævel, som har hentet deres sjæle i skikkelse af små børn.
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Fig. 22. Birkerød. Altertavle. Farvelagt tegning 1884 af Magnus-Petersen, i Nationalmuseet. Ved 
restaureringen 1899 blev felterne med »Gravlæggelsen« og »Dødsriget« ombyttet (p. 940).

Som nævnt går visse træk fra Golgathascenen igen i andre altertavler; så
ledes genfindes i de brudstykker, der er bevaret fra Hvidovres gotiske tavle 
(DK. København amt p. 323, fig. 3—4), Pilatus og skriveren, som her tradi
tionelt er placeret ved korsets fod, den segnende Maria og Maria Magdalene, til 
dels hovedsmanden; mellem Birkerød og Hejls slår det fælles forlæg stærkt igen
nem, især i høvedsmandens skikkelse, Pilatus og skriveren (i Hejls helt til 
højre), spotteren o.fl.

Også de fire fløjrelieffer er skåret efter traditionelle forlæg, hvis person
mængde og -placering er bestemt af pladsforholdene. I »Korsbæringen« er 
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P.N. 1928

Fig. 23. Birkerød. Altertavle. Parti fra gruppen ved korsets fod, med hovedsmanden (p. 940).

Simon af Kyrene just trådt hjælpende til; de snævre pladsforhold har tvunget 
Josef af Arimatæa (i »Gravlæggelsen«) om bag kisten ved siden af de tre kvinder, 
mens den ganske lille Nikodemus står ved fodenden. Dødsriget er fremstillet 
som Leviathangabet; forrest ses Adam og Eva. I opstandelsesbilledet står 
Kristus som midtaksen mellem de symmetrisk anbragte, sovende soldater. 

Over felterne er der sammenhængende polygonformede baldakiner med stav- 
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Fig. 24. Birkerød. Altertavle. Kristus på korset (p. 940).

værk, korsblomster m.m. og forneden smalfelter med varierende, gennembrudt 
ornamentik. Skæringen er rutineret, men konventionel. De lire fløjrelieffer med 
de karakteristiske store, slubrende munde må være skåret af een billedskærer, 
der imidlertid ikke synes at have deltaget i arbejdet på hovedrelieffet, hvis folk 
har været dygtigere.

Tavlen restaureredes 1899 ved konservator Steffensen, der har fornyet alt 
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baggrundsguldet og malet reliefferne op 
med oliefarver, som nu står ubehageligt; 
åbenbart har han også klemt de enkelte 
stykker, der udgør hovedrelieffet, noget 
sammen, således at det nu ikke fylder 
midtskabet helt ud. En prøveundesøgelser 
foretaget 1960 tyder på, at der næppe er 
bevaret middelalderlig kridtgrund eller 
farver af betydning.

Den tidligste meddelelse om tavlen er 
fra 174332; den omtales da som et for
stødt, katolsk alter. 1873 var den an
bragt over den mindetavle (p. 959), 
Lorentz Tuxen satte for sin moder 
(† 1661), og tjente således som epitaf33 
(fig. 25). Magnus-Petersen forefandt 1884 
tavlen i kapellet, hvor den havde plads 
ved østvæggen på et (sekundært) muret 
fremspring. Efter restaureringen indtog 

tavlen 28. aug. 1899 (kaldsbog) sin oprindelige plads på højalteret.
*Renæssancetavle, 1599, med fine skæringer afløste o. 1600 den gotiske 

tavle og blev selv senere erstattet af Wegeners maleri. Den stod i fiere år j 
stærkt forfalden tilstand i »det katolske kapel«, hvor sognepræsten 1900 ønskede 
den »impregneret«40. Nu står den på alterbordet i den 1908 indviede Høsterkøb 
kirke (se denne).

Den forrige altertavle, et maleri af Th. Wegener, Josefs drøm, i samtidig 
spidsbuet ramme udført 1846 af C. F. Weincke, København34. Til højre i 
billedet den sovende Josef med hånd under kind og stav i armen, i forgrunden 
hans hat, sæk og tømrerredskaber; til højre løfter Maria forsigtigt klædet bort 
fra barnet i krybben. Bagved står en engel. 205 x 156 cm. På kapellets østvæg.

Altersølv. Kalk, 1731, svarende til Karlebo 1745 (p. 892) med sekstunget fod 
og stort bæger med Sophie Magdalenes kronede spejlmonogram. Under fod
pladen fire stempler: Københavns mærke 1731, mestermærke I C S over 172?35 
i oval for Jens Christensen (Bøje p. 64), guardeinmærke (P. N. v. Haven) og 
månedsmærke (fiskenes tegn). 21,8 cm høj. Disk med cirkelkors, 15,4 cm i 
tvm. Muligvis samtidig med kalken. Oblatæske (fig. 30) 1711, med graveret 
spejlmonogram på låget, G T M D. Under bunden mestermærke S H over 
1710 i hjerteagtigt felt for Københavnerguldsmeden Svend Sørensen Holm 
(Bøje 311) samt årstallet 1711 i rektangelfelt. Vinkande, 1832, københavnsmær- 
ket [18]32 og mestermærke I L i oval for Johan Martin Lercke (Bøje 880), samt 

Fig. 25. Birkerød. Altertavle. Skitse 1873; 
tavlen var da komponeret sammen med epi

taf nr. 4 fra o. 1661 (p. 944, 959).
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Fig. 26—27. Birkerød. Altertavle. Felterne med »Korsbæringen« og »Dødsriget« (p. 940f.).

M og månedsmærke; 27 cm høj, med lågknop. †Vinkande, skænket 1606, med 
indskrift: »Post obitum Matris Uxorisq[ue] Christophorus Parvus cum Conjuge 
Catharina Ricardi fil. dederunt hoc poculum Ecclesiæ S. Nicolai in Birckerod 
an. 1606« (»efter sin moders og hustrus død skænkede Christoffer Lille sammen 
med sin ægtefælle, Catharina Ricardsdatter denne kande til S. Nicolai kirke i 
Birkerød år 1606«)36. Det var formentlig den kande, der sammen med en gammel 
sølvflaske og det smeltede sølv fra kalk og disk, der gik til grunde ved præste
gårdens brand 23. februar 1731, blev brugt som hjælp til anskaffelse af kalk 
og disk (et stort sæt til brug i kirken og et ganske lidet til brug i sognebud) 
samt alterklæde, messehagel m.m.37.

Berettelsessæt. Sygekalk o. 1731, af almindelig barok form, med sekstunget fod
plade, tilsvarende fod med rundstav—platte, glatte, sekskantede skaftled mellem 
profilbånd, sekstunget, midtdelt knop med spidsovalt tværsnit, og let ud- 
svejende bæger. På dettes underside stemplet: 1) Københavns våben over ud
flydt årstal, 2) guardeinmærke P N V H (Peter Nicolai v. Haven, tiltrådte 1729),
3) mestermærke som alterkalk (de sidste to cifre i årstallet utydelige) og 4) må
nedsmærke tyren; 13,7cm høj. Samtidig disk med graveret cirkelkors og mester
mærke som kalken. Sekundær, slebet glasflaske. I læderbetrukket futteral.

Alterstager. 1) 1960, af sølv, udført af Mogens Bjørn Andersen. 2) Nyere, af 
sengotisk form, kun 30,5 cm høje. I sakristiet.

†Alterstager, af messing, i senempirestil, stod endnu 1928 i sakristiet; af 
Magnus-Petersen (1884) betegnet som »meget smukke, nye«.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 60
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I beretningen 1928 omtales også seks †tintallerkener stemplet med Køben
havns bymærke under M D G, for Magnus Dahlgren, der blev mester 179538.

Røgelsekar (fig. 37), romansk eller tidliggotisk, nu med afbrudt fod, kronet 
af en korskirke i gennembrudt arbejde, med stærkt hældende gavle. Højde ca. 
22 cm, tvm. ca. 9,3. Ophængt på pillen vest for prædikestolen under en lyse
holder af gennembrudt jernarbejde, 8 x 16,5 cm, fra 1500’rne, til tre lys, to lyse
piber til mindre lys og i midten en lysepig til et større lys. To nedhængende 
bladornamenter, det ene afbrudt.

Messehageler. Tre nyere, en rød, en grøn og en violet. †Messehagel, se under 
†vinkande p. 946.

Alterskranke, af smedejern, fra sidste restaurering. Dens †forgænger var fra 
1846, af støbejern, leveret af smed F. C. Svendsen, Frederiksborg, og malet af 
C. A. Kanitz, Hørsholm13. — På et tidligere †jerngitter stod ifølge Kall Ras
mussen »C 5 1699 P E J«31.

Altergangstavle, formentlig fra 1700’rne, af fyr, med forkrøbbet rundbue 
hvori omvendt hjerteformet ophængningshul. 13 rækker huller med 11 i hver 
række. Sortmalet med gule tal fra 1 til 143. 42x26,5 cm. I sakristiet.

Døbefonte. 1) Sign.: Axel Poulsen 1944, af hvidgrå sandsten, med relief
smykket kumme og trosbekendelsen på skaftet. I koret.

2) (Fig. 32) o. 1650, af egebrædder, sekssidet; langs mundingsranden en ba
rok bladværksbort og herunder nedhængende kartoucher med maskeværk (nu 
kun på de tre sider). 94 cm høj, 99,5 bred. Rødligt tonet efter stolestaderne ved 
sidste restaurering; før denne stod fonten i en sekssidet gulvfordybning i tårn
rummet, nu nordligt i tårnbuen.

*Romansk, af granit, kun foden, af form som et terningkapitæl, bevaret. 
I præstegårdshaven.

Dåbsfade. 1) O. 1900 (købt 1944), i Bindesbøll-stil, af tin, med relief
vandstrømme i fordybningen og treenighedsindskrift på randen. I font nr. 1. 
2) O. 1550, sydtysk arbejde, af messing, med det habsburgske våben i cirkel
ramme, hvori fire gange gentaget: »Got sei mit vns« med minuskler; 61 cm i 
tvm. Har formodentlig ligget i den romanske font, nu i barokfonten. Et glat 
†messingfad, der vel har været samtidigt med fonten, lå endnu 1928 inden i nr. 2 
(sml. fig. 32).

Dåbskande, o. 1850—75, af tin, balusterformet med bred tud (»chokolade- 
kandetype«), lavt, karnisformet låg med godronneret knop, flad hank og flad 
gæk. 25 cm høj (til gækken); noget defekt.

†Vievandskar(?). Ifølge indberetning fra L. C. Plessen 174332 lå der »på 
kirkegården en stor, rund, udhuggen sten, som fordum har været brugt til vie
vand med flere sådanne katolske levninger«. Muligheden for, at det drejer sig 
om den gamle granitfont eller dens fod kan næppe udelukkes.
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Fig. ‘28. Birkerød. Prædikestol (p. 948).
L.L. 1958
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†Korgitter. Over døren til koret stod »Jens Pedersøn — Bendte Povels- 
datter. Anno 1667«31.

Korbuekrucifiks, formentlig fra århundredet efter reformationen, vistnok af 
lindetræ39. Tornekronen ligger som en med huljern skråskraveret vulst om
kring panden, håret falder ned i to svære lokker på hver side af hovedet, der 
drejes lidt mod højre. Øjnene er udetaljerede, munden lille og spids, lokket 
kindskæg, der mødes i spids hagefip. Armene og dele af krop og lændeklæde 
er fornyet, formodentlig ved konservator Steffensen, der 1900—1901 restaure
rede det »ældgamle« krucifiks40. Kroppens anatomi er meget summarisk; læn
deklædet er foldet ned mellem benene og har sikkert haft llagresnipper. Fød
derne er overlagte. Staffering ved Steffensen. 95 cm høj. Nyere kors, vel fra 
1901. På skibets sydvæg (for tiden [1967] under restaurering).

Prædikestol (fig. 28) i renæssance, o. 1600, nærmere bestemt mellem 1588 
og o. 1606; en optegnelse hos Kall Rasmussen31 lyder nemlig: »Hans Hemmingsøn

—Christophorus Parvus Pastor Eccles. S. Nicolai in Bircherod. Prædikestol 
gjort« (»Christoffer Lille, præst til S. Nicolai kirke i Birkerød«). Af denne ind
skrift, der muligvis har stået på det nu reducerede opgangspanel, er et fyl- 
dingsstykke med Christoffer Lille’s indskrift endnu bevaret, mens Hemmingsens 
(kirkeværge?), der fandtes i kirken endnu 1928, er borte (jfr. nedenfor under 
opgang og staffering). Pastor Lille (1583—o. 1606) har altså ladet stolen op
sætte, men da rygpanelet bærer Christian IV.s monogram, kan dette i alt fald 
først være opsat 1588.

Prædikestolen består af fem fag, hvoraf de fire mod vest danner sider i en 
regelmæssig polygon, mens det femte mod opgangen er parallelt med væggen. 
Storfelterne indeholder dobbelte arkader, en ydre med kannelerede pilastre og 
englehoveder i sviklerne, en indre, der omgives af en stor kartouche med fugle 
eller fede småbørn, frugt- og beslagværk, og i selve arkaden står en figur, hvis 
navn er angivet med reliefversaler i et smalfelt nederst i kartouchen, altså efter 
nogenlunde det samme system som den lidt ældre Asminderød-gruppes (jfr. p. 
778). På hjørnerne og til siderne for opgangsfaget står dydehermer (jfr. fig.
28) — »Troen« fornyet —, hvis navne angives af malede indskrifter på posta- 
mentfremspringene. Arkadernes relieffigurer er, fra øst: »S Mattevs«, »S Mar- 
cvs«, »Salvator mvndi« (»verdens frelser«), »S Lvcas« (fig. 29) og »S Iohannes«. 
Dydehermerne er, i samme rækkefølge: »Fides« (»Troen«), »Justitia« (»Ret
færdighed«) med vægt og fornyet sværd, »Temperantia« (»Mådehold« — galt 
opmalet) »Patientia« (»Tålmod«) med bæger og fornyet kande, »Charitas« (»Kær
lighed«) med et barn på hver arm, »Spes« (»Håb«) med en fugl i hver hånd (fig. 
29) og »Prudentia« (»Klogskab«) med slange (skriften forsvundet med posta- 
mentfremspringet). Postamentet deles i felter af fremspring, frisen er derimod 
gennemløbende under tandsnit-æggestavliste. Under hjørnerne flade hænge- 
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Fig. 29. Birkerød. Prædikestol. Partiet med evangelisten Lukas, flankeret af »Kærligheden« og »Håbet« 
(p. 948).

kugler med beslagværk. Svejet underbaldakin med beslagværksornamenterede 
ribber, der forneden ender i volutter over en stor, flad hængekugle, som støtter 
sig på en jernstang til gulvet. Nyere opgangspanel. Formodentlig har de oven
nævnte fyldingsstykker med »stirternavnene«, det bevarede ophængt på korets 
sydvæg, været en del af det oprindelige opgangspanel ligesom et panel
stykke med skrå underkant i vinduesnichen bag prædikestolen (jfr. præste- 
rækketavler p. 953). Svejfet siddebænk fra 1700’rne i stolen. Rygpanel med 
kannelerede rammestykker og kronet skjold med »C 4«.
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Samtidig sekssidet himmel uden hængestykker (sml fig. 28), men med store 
kartouchetopstykker, der omgiver ungrenæssanceagtigt fremspringende herre- 
og damehoveder. Mellemfaldende spir. Den smalle frise er gennemløbende og 
himlens underside aftrappet med rigt udskårne lister omkring nedhængende 
Helligåndsdue.

Stafferingen er (som oprindelig og som ved Asminderødgruppen) partiel, med 
polykrome figurer og ornamenter; den er fornyet, delvis på gammelt grundlag 
og med mange fejl i de latinske indskrifter med gyldne versaler, hvis former er 
moderne. I stolens frise: Denne er min søn etc. Matth. 17, i postamentfelterne, 
fra øst: Se, himlenes rige nærmer sig — Den, som har øren at høre med, han høre
— Se det Guds lam, som bærer verdens synder — Salige de, som hører Guds 
ord og bevarer det — Uden mig kan I intet gøre.

På det bevarede fyldingsstykke (fra opgangspanelet) er med sorte versaler 
malet: »Christophorvs parvvs pastor ecclesiæ S. Nicolai in Birckerød« under 
præstens våben, en egegren med to agern, strudsfjer som hjelmtegn. Det andet 
nu forsvundne stykke bar med fraktur navnet Hans Hemmingsøn under et bo
mærkeskjold. På det stykke opgangspanel, der er opsat i vinduesnichen bag 
prædikestolen (op mod rygpanelet) læses, med moderne skrift, »Taler Nogen i 
Menigheden« etc. 1. Peter 4, 11, men herunder skimtes en række præstenavne 
(jfr. præsterækketavle nr. 2 p. 953).

Rygpanelet indeholder over det kronede skjold med Christian IV.s mono
gram kongens valgsprog på latin: Fromhed styrker rigerne.

Stoleværket er fra o. 1650—75, af fyr. Gavlene — det østligste par i nord og syd 
med tvillinggavle — er smykket med en nedad smalnende halspilaster, der i det 
ret høje postament har en fylding med forkrøbbet bue, på skaftet tre lange 
rundstave og diamantkvader under halspartiet; i frisen en pålagt plade med tre 
korte, lodrette rundstave. Splitgavlene (sml. fig. 28) har tandsnit inden for 
skråsiderne og under den tværgående profilliste. En del af rygpanelerne kan 
være genbenyttede. Indgangspanelet har i alt fald hørt til et stoleværk, der var 
omtrent samtidigt med prædikestolen; men dengang har det nok dannet af
slutning mod øst. Her læses på nordsiden (tidligere kvindesiden) med til dels af
høvlede reliefversaler: »Er sogneprestes stol, som Christopher loe bekaasted«, og 
på sydsiden: »Er sogneprestens hvstrves stol«. I en fylding på rygpanelet øst- 
ligst i nord er der indskårne versaler: »Petrvs Ioan(n)is Bagær(us) patiar vt 
potiar 1643« (»lad mig [kun] lide så meget, jeg kan bære«). På den forreste 
stol fandtes ifølge Kall Rasmussen det danske våben31. Det er muligvis det 
lille skjold af egetræ, 50,5x28,5 cm, der hænger i kapellet. Våbenets type er 
den, der var fælles for Frederik II. og Christian IV. (jfr. Birkerøds tidligere, 
nu i Høsterkøb opstillede altertavle).

Stolene, der nu er uden døre, var i 1732 i en mådelig forfatning, gulvet var 
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Fig. 30. Birkerød. Oblatæske, udført 1711 at Svend Sørensen Flolm, København (p. 944).

bortrådnet i de 20 mandsstole og i 19 i kapellet og i flere kvindestole; endnu 
1738, da dronningen havde ladet den store hovedreparation af kirken igang
sætte, lå en stor del af stolene nedfaldne, og det skete, at stolene ved guds
tjenesten faldt sammen under de siddendes vægt41. Fra 1844 foreligger der en 
kort notits i bygningsadministrationens kopibog20: Nedtagelse og omarbejd
ning af hele stoleværket; nye bænke i tårnpartiet. — Stolene ændredes noget 
1965 og opmaledes med nye, dæmpede farver.

De to »renæssancebænke« i koret er fra 1925 (H. Lønborg-Jensen). Præsten har 
en lænestol af eg i tung og solid nygotisk stil.

(†)Pulpitur fra midten af 1600’rne, måske det, der ifølge Kall Rasmussen31 
blev »gjort 1646, da Arnt v. d. Kule var lensmand«. Muligvis er det malerierne 
herfra, som 1963 blev indsat i et brystværn foran orglet, Kristus og syv apostle, 
på lærred (Matthæus ophængtes i ny ramme over barokfonten): Filip, Simon, 
Jakob, Peter, Kristus (salvator mundi), Andreas, Bartholomæus og Judas 
Thaddæus, i dragter med gule, lilla, blå og grønne farver på grønbrun baggrund. 
De samme malerier var 1925 af Lønborg-Jensen indsat i et †brystværn samme 
sted (sml. fig. 32), skåret i bruskbarok stil og i fyldinger der — således som de 
oprindelige forhold åbenbart har været — afsluttedes af tvillingrundbuer med 
hængekonsol. Ved ændringen 1963 istandsattes de stærkt medtagne lærreder 
af konservator N. J. Termansen.
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Fig. 31. Birkerød. Pengetavler 1599, med malerier af S. Laurentius og S. Nicolaus (p. 952).

Malerierne er udført efter kobberstukne forbilleder, der går igen i andre 
pulpiturmalerier i landet (bl.a. Arrild og Ubjerg, DK. Tønder p. 1272, 1292, 
Vedslet i Århus amt), og Matthæus træffes på det Brix snedker tilskrevne 
skab i Nationalmuseet (nr. 50 82)42. — 1802 omtales pulpituret i »den Catholske 
Længde« (nordkapellet)15.

Orgel 1963, Frederiksborg orgelbyggeri ved Troels Krohn, med 17 stemmer i 
hoved-, bryst- og pedalværk, façaden ved Rolf Graae.

†Orgeler. 1) »1656, da Lorentz Tuxen var Ridefoged oc Forvalter paa Hirsholm 
oc H. Jens Hermansøn var Sognepræst oc Kirckeverger Blef Dette Orgeverck 
Oprettet Paa Kirckens, Menighedens Oc Andre Got Folckes Samenskud Oc 
Bekostning . . . «31. Orgelet var antagelig identisk med det, Thurah43 betegner 
som lille, og muligvis det orgel, der efter en flytning og et par istandsættelser44 
tjente til 1863, da der indsamledes bidrag til et nyt45; 1884 stod det i tårnrum
met (Magnus-Petersen).

2) 1927, Th. Frobenius og co., København, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, façade i ny-renæssance ved Lønborg-Jensen, ifølge indskrift på latin 
skænket af kirken og pastor Thomsen. Fire stemmer fra det tidligere orgel 
(nr. 1 ?) indgik i værket46.

Pengeblok, 184520, med to-tre lodrette og tre vandrette jernbånd; tre nye 
hængelåse; pengetragt. Ved indgangen.

Pengetavler. 1—2) (Fig. 31) 1599, af malet eg, ens, skuffen med renæssance- 

P.N. 1928
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Fig. 32. Birkerød. Parti af tårnrummet før sidste restaurering. Døbefonten står i en fordybning midt 
i gulvet (p. 946), og pulpiturmalerierne sidder endnu i det af Lønborg-Jensen tegnede rammeværk 

(p. 951).

profiler, rygskjoldet rundbuet med tre drejede, profilerede knopper på run
dingen; drejet håndtag. På forsiden af den enes rygbrædt er malet kirkens 
værnehelgen og navn »S Nicolai«, mens indskriften på skuffen lyder: »[15] 
Hielper noget kierkens bygning 99«, den anden har på forsiden et maleri af en 
skægget »S Laurenti« (med lanse og rist) og skuffeindskrift: »Betencke de arme, 
saa wil Gvd sig offver eder forbarme«. Mens disse indskrifter er med versaler, er 
rygbræddernes bagsider ens dekoreret med et pynteligt Jesumonogram i 
frakturskrift. Stafferingen er sekundær, snarest fra 1700’rne, og indskrifterne 
opmalet. 1884 fandt Magnus-Petersen tre gamle pengetavler, hvoraf de to »ere 
fuldkommen defecte«, mens den med S. Nicolaus var nyopmalet. I sakristiet.

Salmenummertavler fra restaureringen 1925. To ældre med tunget overkant og 
hvid fraktur (»For Prædiken« — »Efter Prædiken«) på sort grund samt en til
svarende på loftet anskaffedes o. 184920.

Præsterækketavler. 1) O. 1938 (sml. fig. 28), ved prædikestolen. (†) 2) I 
vinduesnichen, ved siden af prædikestolens rygbrædt, nu overmalet (p. 950). 
På øverste rammestykke skimtes under malingen med skriveskrift: »Sogne
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præster til denne Kirke ... «. Ved en synsforretning 1861 krævedes tavlen 
restaureret40; ifølge Magnus-Petersen indeholdt den præsternes navne indtil 
1862.

Malerier. 1—6) Kopier efter 1600-tals portrætter i moderne rammer af de 
oldenborgske konger: Hans, Christiern II., Frederik I., Christian III. (efter por
træt tilskrevet Jost Verheiden), Frederik II. (efter type tilskrevet Hans Knie- 
per), og Christian IV. (efter Karel van Manders type); bestemmelserne skyldes 
direktør Jørgen Paulsen, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. 
1884 hang malerierne »uden Værd« bag orgelet (Magnus-Petersen), nu på ko
rets vægge.

7) Henrik Gerner (jfr. p. 959), kopi 1836 ved C. A. Jensen efter K. van Man
ders maleri på Frederiksborg47. På skibets sydvæg under krucifikset.

*Relief (fig. 33) af alabast, o. 1600, Golgatha, med Kristus på korset flan
keret af Maria og Johannes på den ene, den romerske høvedsmand (pegende) og 
en soldat på den anden side. Ved korsets fod et kranie, knogler og en orm, i 
baggrunden Jerusalem. De fire skikkelser ved korsets fod er til dels frifigurer. 
Partiel forgyldning. Relieffet, 20,3x16 cm, er et nederlandsk importstykke. 
Sådanne små og større relieffer, af hvilke adskillige findes spredt rundt i danske 
kirker og museer, eksporteredes til gejstlig eller privat brug og har fundet for
skellige anvendelser, snart som løse vægstykker eller altertavler (i udsøgte, fine 
rammer), snart indsat i altertavler eller epitafier48. — Stykket blev fundet 
1809 ved en reparation bag altertavlen (dvs. den nuværende højaltertavle, der 
da stod i det »katolske« kapel), og skænkedes til Nationalmuseet (nr. 321). 
Renset og konserveret 196049.

Lysekroner. 1) (Fig. 35) 1712, med 2x8 lysearme og tilsvarende knoppede 
prydarme. Det rigt profilerede skaft har som topfigur Klogskaben i sparsomt 
gevandt, med dobbeltansigt og slange i den ene hånd (spejlet i den anden for
svundet). På den store hængekugle, der afsluttes med en vindrueklase, grave
rede versaler (navnene delvis med skønskriftsbogstaver), foroven med mindre 
skrift et vers: »O Gvd som lüsens börn har lofvet lifsen krone/ tend her mit 
hiertis liüs, at jeg for ärens throne/med ære maa bestaa en kronne der at naae / 
retferdigheds jeg men i früed at lefve saa« og herunder med større versaler 
(flammende hjerte ved liniens begyndelse): »Anno 1712 den 26. martius. Denne 
lvse kronne hafver Matthias Frigast / boende i runst krog ladet bekaste og i 
bireheros (!) kiche(!) op henge gvd til ære / gvds hvs til en prvdelse og hans sal. 
datter Anna Kirstina Frigast til en i hu / kommelse, hvis legome her næden 
vnder i ioerden hviler, hvis /lifvis lvsi rvnsted blef vdslvgt de(n) 25. avgvst 
1711« (jfr. epitaf nr. 5). Kronen hænger i en smedejernsstang med fire smedede 
vinger, som i rankeslyng viser monogrammet M F. I skibet, tredie fag fra øst.

2—6) To nyere kroner i skibet, to i korsarmen og een i sakristiet. — 186140 og 
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Fig. 33. Birkerød. Alabastrelief (p. 954).

1884 (Magnus-Petersen) synes der kun at have været to kroner, den fra 1712 
og en lille med 12 arme vestligt i skibet.

Kirkeskibe. 1) (Fig. 34) måske 165050. Orlogsskib uden navn, 58 cm langt, 
med 2x2 kanoner, højt agterkastel, ornamenteret spejl og sprydmast. Efter 
traditionen bygget af en fisker fra Rungsted. Restaureret 1906. I kapellet.

2) Ophængt 1946, »Georg Stage«. I skibets vestfag.
Hatteknage 1777, tresidet, med øvre svejfet kant, grønmalet, med rød kant- 

profil. Med hvid antikva malet: »Christopher Espensen Hiuld:mand i Höster- 
kiöb. AN(N)0 1777«. — En række lignende knager er opsat 1926 med navnene 
på de håndværkere, der deltog i kirkens restaurering. I våbenhuset.



956 L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

L. L. 1958

Fig. 34—35. Birkerød. 34. Kirkeskib nr. 1 (p. 955). 35. Lysekrone, skænket 1712 af kromand i Bung-
sted kro, Mathias Frigast (p. 954).

Fra †ligbåre stammer muligvis nogle svære jernlænker, der hænger i klokke- 
stokværket.

Sejerværk51, 1664, med ramme af smedejern, 136 cm højt, 100 langt og 58 
bredt; pendulreguleret døgnværk med haglgang samt timeslagværk. Jern
rammens hjørnestivere afsluttes foroven med dobbeltvolutter. I værkets 
centralstiver spores, at uret oprindelig har haft spindelgang med foliot. Bort
set fra ganske enkelte reparationer (fornyelse af ganghjul) synes værket ikke i 
nyere tid at være ændret. Værket er malet med en rød kraplaklignende farve, 
hvorunder en grøn farve og inderst sort på mønjebund. På øverste vandrette 
rammestykke indhugget C:K52, måske Christoffer Klet. Andetsteds på samme 
rammestykke er prikhugget: 1848 CC. Værket står i et nyere urhus af bræd
der, i klokkestokværket op mod sydmuren lige ud for skiven, der er en rund, 
konveks, sortmalet urskive med forgyldte tal og forgyldt »stiv« viser.

Klokker53. 1) 1583, støbt af Michel Dibler. »1583 iar got mi Michel Dibler dat 
is war, die segen des heren macket rick ane mwe« (»år 1583 støbte M. D. mig, 
det er sandt. Herrens velsignelse gør rig uden møje«). Herunder: »Andres 
Nielsen — Christofer Iensen« (formentlig kirkeværgerne) med deres respektive 
bomærker. Indskrift med versaler under akantusbladbort. Skæggemasker på 
de seks kronebøjler. 93 cm i tvm.
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P.N. 1928

Fig. 36—37. Birkerød. 36. Henrik Gerners lænker. Farvelagt tegning 1884 af Magnus-Petersen, i 
Nationalmuseet (p. 959). 37. Bøgelsekar (p. 946), ophængt ved prædikestolen under en lyseholder

af gennembrudt jernarbejde (p. 946).

2) 1664, støbt af Hans Meyer. »Hør jeg kalder dig til gvd, kom oc hør hans 
hellige bvd / Henrich Tomæsøn [Gerner] sognepræst oc kirkewerger 1664 / soli 
deo gloria in exselsis — me fecit Hans Meyer anno 1664« (»Gud alene æren i det 
højeste, mig gjorde« etc.). Versaler i tre skriftbånd mellem akantusbladborter 
med vindrueklaser. Paa legemet Sophie Amalies sammenskrevne, kronede ini
tialer S A i krans med sløjfe, hvorunder »1664« i bladfelt. 122 cm i tvm. — 1931 
påsvejsedes et afslået stykke og samtidig fik begge klokker nye knebler, ligesom 
kuglelejerne blev fornyet (kaldsbog).

3) 1929. »Støbt af B. Løw og Søn, København. Bekostet af Birkerød Kom
mune til Birkerød Kapel Aar 1929«. I tagrytteren på den nye kirkegårds lig
kapel.

Klokkebomme (fig. 45) 1925, med lejer udformet som en landsbykirke (H. 
Lønborg-Jensen).

†Klokker. 9. januar 1585 befalede kongen Gert Rantzau at sende den itu- 
gåede klokke til København; kongen ville enten betale den eller give Birkerød 
en anden klokke af samme vægt54. Den nye klokke blev måske (hvis der ikke 
er tale om forveksling med Blovstrød) en ud af det parti klokker, nederlænderen 
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Giovan Marie Borcht 1587 købte i Nederlandene og sendte til Danmark (jfr. 
Blovstrød p. 915; sml. også Helsingør S. Olai p. 228, hvor der nævnes en anden 
»sending« fra Nederlandene)55. — Ved klokkeskatterne 1528 og 1602 afleveredes 
klokker, sidste gang een på tre skippund tre lispund 56.

Klokkestol, fornyet 1731 med brug af ældre dele16 af eg, til tre klokker, kryds- 
båndstype, stolperne bladet sammen. Krydsbåndene er sekundært sikret af 
jernbolte med ornamenthoveder.

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 38) 1646, over Jens Hermansen, sognepræst († 1657, sml. 
gravsten nr. 3, stamfader til den kendte Bircherodske slægt) og hans to hustruer, 
den første † 1616. Epitafiet, af eg, virker gammeldags i sin opbygning, der over
holder renæssancens skema; sandsynligvis indeholder det ældre dele (fra 1616?). 
Barokken røber sig i postamentets og topstykkets buetungede felter og især i 
vingernes bruskornamentik og de svungne kvindefigurer. De to karyatider, der 
flankerer topfeltet, forestiller Klogskaben (med slange) og Styrken (med søjle). 
I (renæssance)topvingernes ovalfelter er der skjolde, der vel har indeholdt 
præstens og den ene hustrus (malede) våben.

Indskriften, der såvel i placering som skriftmæssigt (en blanding af ubehjælp
somme versaler og fraktur) virker ejendommelig, breder sig over alle felter og 
har således fortrængt enhver religiøs sentens; dette er enestående og næppe op
rindeligt. Begyndende i topstykkets frise og endende i hængestykkets kartouche- 
felt lyder indskriften: »1646 i Jesu nafn lod H. Jens Hermansøn i sit alders 58 
aar med sin kiere Hustro Maren Iacobs Daatter i sit alders 53 aar Denne Tafle 
bekoste« etc.

I modsætning til denne formodentlig omplacerede og rekonstruerede ind
skrift står skriften over storstykkets maleri med oprindelige, slanke versaler: 
»Her staar afmalit Iens Hermandsøn med begge sine kiere Hustroer. S. Kirstine 
Anders Daater som døde 1616. Med hende hafde hand een Daater, oc Marens 
Iacobs Daater med hende hafde hand 5 Sønner oc 4 Døtre. Gud samle dem i 
Himmerig«.

Maleriet, 92x81 cm, optager storfeltets nedre halvdel og viser brystbilleder 
af præsten, de to hustruer, fem sønner og fem døtre. Alle er i sort dragt (på sort 
bund) med hvide kraver, præsten i ornat. Kvinderne har, med undtagelse af de 
to yngste piger, alle »huer«57. Østligt på korets nordvæg.

2) (Fig. 39) o. 1650, over krokonen Annike Riders. Epitafiet, af eg, er — i 
modsætning til nr. 1 — i stilren barok fra århundredets midte; ornamenterne 
viser tilbøjelighed til at løbe ud i flige, ligesom top- og hængestykke er vokset 
i størrelse, men storstykkets arkitektoniske opbygning er klart udtrykt. Også
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de to storansigtede og stormundede dyder (Håbet med anker og due, Ret
færdigheden med sværd), der flankerer storfeltet, er tidstypiske.

Indskriften i hængestykket (i smalfelterne er skriften borte), med kursiv, 
lyder: »Denne tafle hafver Jens Nelsen ladet bekoste oc opsette Gud till ære 
Kiercken till en Prydelse oc hans sallige Hustruff(!) Annike Riders till en i 
Hukommelse som bode oc døde udi Runstij Krog den 25 october Anno 1650«.

Maleriet i storstykket, 97 x 75 cm, viser i trekvartfigur tre personer, til 
venstre Jens Nielsen og den afdøde hustru, en mager, ældre kvinde med hoved
tøj som kvindernes i epitaf nr. 1, til højre en svær, yngre kvinde, vel hans an
den hustru, de to i mørke dragter, den yngre kvinde i hvid kjole. Baggrunden er 
gråmalet arkitektur, til højre ses blå himmel med hvide skyer58. Topstykkets 
cirkelfelt indeholder et allegorisk maleri: på baggrund af en mørk væg ses 
Kronos (tiden), en langskægget mand i fodsid kjortel, siddende på en stor kugle; 
ved hans fødder kranie og knogler. Bag kuglen står en nøgen dreng med en 
blomst, og til venstre er der et kig ud i skyerne, hvor nogle skikkelser anes. 
Frise- og postamentfelter er nu uden indskrifter. Vestligt på korets nordvæg.

3) 1661, Henrik Gerner præst (fra 1693 biskop i Viborg). Forneden på hver 
side af krucifikset hænger Henrik Gerners maleri (p. 954) og en mindetavle om 
hans fængselsophold i anledning af sammensværgelsen om tilbageerobringen af 
Kronborg fra svenskerne. Mens Lorentz Tuxen undslap, blev Gerner grebet, 
torteret og kastet i lænker. Disse lænker med tilhørende jernkugle (fig. 36) er 
ophængt under korset mellem maleriet og mindetavlen. Denne er en enkel, 
mådelig snedkret tavle af fyr, 133x88 cm, med udsavede hængestykker og 
vinger, frise med slyngbånd og brudt gavl. Indskriften, der er fornyet med 
gylden skriveskrift i 1800‘rne og med tillempet ortografi, gengives her efter en 
afskrift fra 174332, der dog heller ikke er nøjagtig i enkeltheder59: »Vincula 
Svedica (»de svenske lænker«). Dette er eet af de Svendske Fængsel, som Hr. 
Henrich Gerner Sogne Præst til Bircherød Sogn, haver baaret om Haand og foed 
for sit Fæderne land udi 18 uger Nat og Dag Ao 1659 og 1660, der hand sad 
fangen paa Cronborg[s] og Helsingborgs Slotter udi 43 uger.« Herefter citat fra 
Salomons ordsprog 18, 14 og tre disticha på latin om fængslets trængsler60. 
Nederst på rammen H T G (Henrik Thomæsøn Gerner) og på en lille ornament
knop herunder: 1661.

4) (Fig. 41) o. 1661, sat af Lorentz Tuxen61 (jfr. †orgel p. 952) over hans 
moder Maren. Maleri på lærred, 82x104 cm inden for profilrammen, oprinde
lig opsat under den da udskiftede, gotiske højaltertavle, hvis predella delvis 
dækkedes af et bruskbarokt topstykke62, således at denne sammen med male
riet dannede et storslået epitafium (fig. 25).

Indskriften, som er malet med hvide versaler mellem perspektivisk an
bragte marmorerede søjler på sort grund, der skal illudere som tavle, lyder:
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skyrand om gyldne og rosa skyer, 
i hvis midte en lysrød strålekrans 
med Jahves navn på hebraisk, til 
venstre Jakobs drøm med engle 
på himmelstigen, til højre de for
dømte sjæles nedstyrtning i hel
vede, der er fremstillet som et 
uhyres ildspyende gab. Figurernes 
karnation er lyserød med blålige 
eller brune skygger. Noget op
malet, men meget medtaget. På 
kapellets vestvæg.

5) (Fig. 40) »Opsat anno 1705 
d. 18. dec. og bekostet af Mathias 
Frigast — Margrede Niels daat- 
ter«. Epitaf af fyrretræ, sirligt 

skåret. I modsætning til andre epitafier fra denne tid, hvor storakantus be
hersker de opløste arkitektoniske former, er dette epitaf, hvad opbygningen 
angår helt på renæssancens grund: storstykke med figurer foran pilastre, 
vinger, frise, top- og hængestykke; postamentfeltet har opløst sig i aftrap
pede profiler, storvingerne er små og fligede. Den storbladede, allerede spidse 
akantus viser sig på volutter i vinger, top- og hængestykke; på pilasterskafterne 
over ret små storfigurer, der flankerer storfeltet, Kristus med verdenskuglen 
og Moses med lovens tavler, ses den for tiden typiske »klokkeblomst«; i for
bindelse med indskåret rudegitter (i topstykket) o. a. viser den regencestilens 
nærhed. I topstykket, der krones af en flammende vase, er der et fladt fir- 
pasfelt under småengle med krydsende basuner. På storgesimsen sidder frie 
småfigurer af Markus og Lukas, mens de to andre evangelister balancerer på 
skrå konsoller, der skyder frem fra storvingerne.

Stifterindskriften står med gyldne versaler på sort i hængestykkets felt, i 
topfeltet læses: »Hellig, hellig, hellig er du« etc., mens storstykket indeholder 

»Denne tavfle loed . . . Lorentz 
Tvxen hendis dronninglig maytz 
welbetroede fvldmectig ofver 
Hirsckholmbs goeds opsette sin 
kiere moder . . . salig Maren Tycho 
Tvxens, af Sehegarten vdi Hol- 
stein . . . som blef herneden for 
begrafven Ao 1661, i sit alders 
aar 85«. Over skrifttavlen mørk 

L. L. 1958

Fig. 38. Birkerød. Epitaf 1646 over sognepræst Jens 
Hermansen og familie (p. 958).
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L. L. 1958

Fig. 39—40. Birkerød. 39. Epitaf sat af kromand Jens Nielsen over hustruen Annike Riders, † 1650 
(p. 958). 40. Epitaf 1705, bekostet af kromand Mathias Frigast og Margrethe Nielsdatter (p. 960).

en ordrig, versificeret indskrift om den godhed som gud viste, lige fra han førte 
»mig med ægtefellie(!) og børn hen til steden Runsted anno 1700 der at søge 
min lifves deel«, hvor han måtte samle sit fødebrød på »tidsled« (tidselfuld) 
ager (han var bl.a. forpagter af Rungsted kro fra 1706)63; Gud frelste ham fra 
landets nærmeste fjender og i øvrigt, hvorfor M. F. vil prise ham både her og i 
»det ævige lif«.

Rammeværket er gråmalet, figurer og en del ornamenter forgyldte. Skriften 
er gyldne versaler på sort bund. Tidligere på skibets sydvæg (Magnus-Petersen), 
nu på nordvæggen i skibets vestligste fag.

6) Efter 1864. Mindetavle over sognets faldne i 1848 og 1864. Hvid marmor
tavle på sandstenspostament, med fordybede, gyldne versaler. 1884 hang den 
»i Hvælvet ved Taarnet«, nu indmuret i skibets sydvæg, næstvestlige fag under 
en fane.

Gravsten. 1) (Fig. 42) o. 1582. Christoffer Bierg, sognepræst. Trapezformet, 
lysgrå kalksten, 177,5x101—92 cm, med til dels bortslidte, fordybede ver-

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 61
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saler64 og reliefornamenter. Stenen er af et vandret bånd delt i to felter, der 
hver indeholder en tavle med smal kartoucheramme. Den øvre er forbeholdt 
præstens data, den nedre, helt udslidte formodentlig hans hustrus. Rand
skriften uden om pastorens del indeholder gravskrift på latin, der meddeler, at 
mag. Christophorus Montanus, præst ved Birkerød kirke og provst i provinsen 
(herredet) »Livnge...« afgik ved døden 22. dec. 1582 i sin alders 52., sit em
bedes (i Birkerød) 19. år. Hans skrifttavle indeholder foroven to disticha på 
latin (»corpvs Christophori Mo(n)tani hoc marmore clavsv(m) est« etc. (»C. B.s 
legeme er indesluttet af dette marmor« etc.) og herunder er en firelinjet, ende
rimet strofe på dansk: »Christoffer Bierg mit nafn det [vaar] / som ieg met ære i 
verden baar / mit lig er i den sorte iord / min siel hos gvd der som h[an bor]«. 
Over skrifttavlen et smalfelt med en dobbelt midtvolut og til siderne kranie 
hvorunder »meme(n)to mori« (»husk, at du skal dø«) og vinget timeglas; under 
tavlen udslidt skjold flankeret af store versaler: »Inger Bents-d[atter]«. Under 
den nedre skrifttavle hjelmet, udslidt våben flankeret af »Christoph[er] - 
B[ierg]s«. Oprindelig i gulvet ved alterskrankens sydlige hjørne, siden 1899 på 
korets østvæg40.

2) (Fig. 43) o. 1600, snarest før. Christoffer Parvus (Lille) sognepræst og 
hustru, Inger. Seks disticha på latin: »Christophorvs Parvvs tegitur svb mole 
pote(n)ti /qvi sacræ huic ædi fidus erat dominvs« etc. (»C. L. dækkes under 
denne vældige sten, han som var den tro herre for denne hellige bygning«) og 
prædikede den rene lære, samt hans kyske hustru Inger, som begærede at 
hvile i denne grav; »således holder een sten to legemer og dog kun eet hjerte«65. 
Grå, rødspættet kalksten, 233 x 142 cm, med fordybede versaler. Overfladen 
optages hovedsagelig af en stor skrifttavle (hvis bogstaver dog kun fylder den 
øverste trediedel) i kartoucheramme med volutter og frugtbundter; på små 
sidetopstykker står kranie og timeglas. I stedet for topstykke svæver en stor 
kartouche med cirkelfelt over skrifttavlen, indesluttende præstens hjælmede 
våben (mærke: død grenstump, hvorfra spirer tre bladbærende kviste). På 
hver side af topkartouchen er ophængt en lille skrifttavle, til venstre med præ
stens navn, til højre med »Tempvs fert rosas« (»tiden bringer roser«); over disse 
ses dødssymboler (knogler, spade, skovl, hakke). I hjørnerne cirkler med 
evangelistsymboler over skjolde med navnene. Stenen, der svarer til en gruppe 
helsingørske gravsten fra 1580’erne og 90’erne (jfr. f.eks. Hyge Lutiens, S. 
Marie p. 471), er formentlig lagt ved den første hustru, Ingers, død. 1606 hed 
hustruen Catharina (jfr. †vinkande p. 945). Oprindelig ved alterskrankens 
nordlige hjørne, siden 1899 på korets østvæg40.

3) O. 1657. Jens Hermansen (sml. epitaf nr. 1) og hans anden hustru. Ioannes 
Hermanni, født 1588, præst i Birkerød fra 1614 i 42 år, gift første gang med 
C[irstine] A[nders] D[atter], (een datter), anden gang i 40 år med Maren Jakobs 



B I R K E R Ø D  K I R K E 963

Hans Christensen 1957 (Hendriksen)

Fig. 41. Birkerød. Epitaf sat af Lorentz Tuxen over hans moder Maren Tycho Tuxens, † 1661. Op
rindelig komponeret sammen med den gotiske altertavle, jfr. fig. 25. (p. 944).

Datter (fem sønner, lire døtre); han døde 5. jan. 1657, 69 år gammel. Hans 
anden hnstru var født 1592 og døde □ [1680] i sin alders □ [89] år. Lagt af 
børnene. Tværskrift på latin med fordybede versaler. Rødlig kalksten, 182 x 
118 cm, med hjørnecirkler, hvori symboler og tilhørende fyndord: 1) Lyse
stage med brændende lys og »vivendo morimur« (»vi dør for at leve«), 2) LTranos 
med segl og barn samt græsk »ai kataposeis ton paidon« (»ak, du sluger sønnen«),
3) fugl på urne og »post cineres rev. . .« (»efter døden [opstandelsen]«), 4) kors
lagte knogler og aks samt »moriendo vivim(us)« (»ved at dø lever vi«)66 (Sml. 
Karlebo, gravsten nr. 2, p. 899). I sakristiets gulv.

4) O. 1717. Chrestina Cadira(?) Ostmand, født 1640, † 1717, 77 år gammel. 
Opbyggeligt vers. Kalksten, 208x119 cm; tværskrift med versaler (navnet 
skønskriftsbogstaver) på stenens øvre del. Midtpå felt med kranie, knogler, 
flagermusevinger og herunder rektangulært felt med blomster i vase. I skibets 
gulv, ud for syddøren.

5) O. 1748. »S(eigneu)r Simon Møller, Hendes Majesteets muurmester ved 
61*
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Hirscholm«, gift i 28 år med Anna Chatrina; »Hand var fød i et fremmed Land, 
men var dog en god borger i vores land«, død i sit 63. år 19. aug. 1748. Opbygge
ligt vers. Fordybet indskrift med versaler og kursiv. Rødlig kalksten, 180x 
117,5 cm, med affasede hjørner. Profileret kant, i hjørnerne rokokokartoucher 
med blomster. På kapellets østvæg.

6) O. 1749 S[alig] Hen[drich]? ... kgl. »Gærtner i Hirschholm Sloth, døde 
ao. 1727«, 72 år, og hustru Sophia Elisabeth Sommer, enke i 22 år, † 1749, 65 
år, »har haft 14 børen«. Undertegnet I. C. Voigt. Kalksten, 147,5 x95 cm; tvær
skrift med fordybede versaler. I hjørnerne blomster, forneden kranie. I kapel
lets gulv ved østre arkade.

7) O. 1783. »Hr. Peder Dische[r], sognepræst for Bircherøds meenighed«; 
havde »under megen svaghed« tjent menighederne i Blaustrød og Lillerød i 16 
år og i 18 år Bircherøds. Gift i 34 år med sin efterladte enke, Birgitte Klidtgaard;
11 børn, fire »indgangne til hvile«, fire sønner og tre døtre i live. †2. nov 1783, 
62 år. 4. Mosebog 23, 10. Sandsten, 195x133,5 cm. †lndskrift med fordybet 
kursiv, navnene med store skønskriftsbogstaver. Profilkant, riflede sider. I vå
benhusets vestvæg.

8) O. 1794. »Juliane Maria Dorthea Engel, fød i Oringen ved Frankfurt ved 
Mein« 1. dec. 1728, gift med I. G. S. Krausse, kgl. slotsforvalter på Sophien- 
berg, som sammen med to døtre og en søn beklager tabet af hende, † 2. sept. 
1794. Fordybede versaler. Norsk marmor, 90x57 cm. Relief-roset i hvert 
hjørne, riflet kant. Opstillet ved våbenhusets nordvæg.

(†)Begravelser og kisteplader. De murede begravelser i kirken foreligger kun 
dårligt oplyst. Det vides ikke, om de vanlige præstebegravelser i koret (jfr. 
gravsten nr. 1 og 2) har været murede, men det er sandsynligt. Muret synes den 
præstebegravelse i sakristiet at have været, hvorfra kisterne 1869 førtes ud på 
kirkegården40; det drejede sig om pastor Gerhard Treschow (1731—65) og 
familie (sml. kisteplade nr. 2—3)67. I korets nordside åbnedes 1925 en muret, 
tøndehvælvet begravelse, som fjernedes på grund af varmeindlægning68. Den 
indeholdt en kiste med nu forsvunden plade (p. 965).

Kisteplader, ophængt bag altertavlen. 1) 1730. Mag. Detlev Müller, født 23. 
aug. 1679; fader dr. Chr. Rudolph Müller, bisp over Fyens stift, moder Cecilia 
Margrete Klyver. Præst for denne menighed 1702, 1703 gift med sin formand 
mag. Frederich Bircherods enke, Johanne Günsager. To sønner og to døtre 
»igenlefver« sammen med deres høj bedrøvede moder. †27. okt. 1730 i sit em
bedes 28., alders 52. år. Ps. 116, 15. Oval blyplade, 30x22,5 cm, med graveret 
kursiv under tretakket krone.

2) 1735. Maria Dorscheus, »aulet« af mag. Johannes Dorscheus, sognepræst 
til Vor Frue kirke i Kiøbenhavn og provst over Sokkelunds herred, og hustru 
Dorothea Anchersen, i Kiøbenhavn 3. juni 1703, »efter Guds villie« gift med 
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L.L.1958 L.L. 1958

Fig. 42—43. Birkerød. 42. Gravsten nr. 1, over sognepræst Christoffer Bjerg, † 1582 (p. 961). 
43. Gravsten nr. 2, over sognepræst Christoffer Parvus (Lille), formentligt lagt ved hans første

hustrus død, for 1600 (p. 962).

hr. Gerhard Treschow, sognepræst i Bircherød 7. okt. 1734; fødte en datter, 
Dorothea, 26. nov. 1735, og døde 4. dec. samme år. Oval, forneden tilspidset 
blyplade, 41 x 28 cm, med graveret kursiv og store skønskriftsbogstaver.

3) 1745. Maria Treschow, født 11. juli 1743, †25. nov. 1745. Oval blyplade, 
21 x 14 cm, med graveret kursiv.

†Kisteplade. 1753. »Jungfer Catharina Buchheiden«, født 17. dec. 1677 i 
Sultzburg(!), i 53 år kammerjomfru, først hos »Ihro Hoch Fürstl. Durchl. der 
Höchstseeligen Frau Marggräfin« og dernæst hos dronning Sophie Magdalene, 
† 17. aug. 1753 i Hirschholm. Oval, hvælvet blyplade med graveret kursiv. Stjålet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800. »Borger og Kiøbmand Lars Andersen 
Burgewaldt«, født 19. okt. 1765, † 17. juni 1800. Lagt af venner. Sandsten med 
buet overside, 161x96 cm, med fordybede versaler. I hjørnerne cirkelhuller 
til †marmorrosetter; tværriflet ramme og profilkant. Opstillet ved våbenhusets 
vestvæg.



966 L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

2) O. 1801. »Holger Tryde, sognepræst i Birkerød fra 1789 til 1801. Med hans 
støv er blandet en svigermoders og datters«. Sandsten, svagt saddeltagsformet, 
120x64 cm, med fordybede versaler. Opsat mod kapellets østvæg.

3) O. 1820. »Sognepræstens datter Anne Hed. Prahl, fød d. 30. aug. 1806, 
†2. sept. 1817, og hans sønnesøn Adolpf, f. i Frankerig d. 28. apr. 1818, †16. oct. 
1820. ‹Ved siden af sin ældste datter jordedes her Iacob Nicolai Prahl, sogne
præst til Birkerød, f. 13. april 1760, † 7. april 1837)«. Empire-stele af sandsten 
på dobbeltsokkel, 173 cm høj, med fordybede versaler. Foroven rundbuet af
sluttet, forneden rundbuefelt med marmorlyre, hvori snor sig en gren. Her dat
terens navn: »Hedevig«. Nord for skibet.

4) (Fig. 44) o. 1844. »Peter Christen Møller. Eier af Friheden«, født 1. jan. 
1771, † 16. jan. 1826, og Ane Kirstine Møller, født Hansen, født 22. maj 1768, 
† 28. dec. 1844. Fordybede versaler. Stele af sandsten, 193 cm høj over granit
sokkel; trekantgavl med palmetfrise og englehoved i det lave gavlfelt. Stelens 
øvre halvdel optages — som illustration til det ovenover stående »Matthæus 25. 
cap. 13. vers« — af et marmorrelief, en kvinde i græsk dragt gydende olie på 
en flad lampe. Udført af (svigersønnen) H. W. Bissen. Syd for koret.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Hørsholm amt. Kopibog over Dronning Sophie Magdalenes resolutioner 1730—31. 
Fortsat som kopibog over amtmandens udgåede breve 1731—38. — Sognekaldsarkiver. 
Birkerød. B. 1786—1877 Korrespondancesager. — B. 1760—1863 Div. dokumenter vedk. 
præstekaldets indtægter m. m. — Ved embedet. Liber daticus 1738—1832, 1893—1918 
og 1922—31. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger af V. Boye (indskrifter) og J. Magnus-Peter- 
sen 1884, V. Koch 1897 (gotisk altertavle), Aage Mathiesen 1900 (bygning), Eigil Rothe 
1911 og 1913 (kalkmalerier) samt korrespondance 1924—29, Hugo Matthiessen 1925 
(gravkammer i kor), Sigrid Christensen 1928 (inventar og gravminder), Eigil Rothe 1929 
(to pengetavler), Egmont Lind 1956 og brev af 13. marts 1964 (kalkmalerier), N. J. Ter- 
mansen 1960 (altertavle og orgelpulpitur) og 1967 (sejerværk), samt M. Mackeprang udat. 
(glasmalerier og gravsten). — Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen 1958, 
Knud Krogh og Elna Møller 1961, Elna Møller og Ulla Haastrup 1967, E. Moltke 1968.

Tegninger i NM: Sakristies indre af M. Jepsen 1863.- De to kapelgavle sammenbyg
get til en af A. P. Madsen 1868. — Vindue i skibets sydmur, gotisk alterskab, jern
lysestage i murpillen ved prædikestolen og Henrik Gerners lænker af J. Magnus-Petersen 
1884. — I LA. Kgl. bygningsinspektører. Domænekirkerne pk. XXIII 1873—75 skitse 
af altertavle.

Notebøger i NM: Henry Petersen XV, 82 og Poul Nørlund.
Litteratur. Valdemar Seeger: Birkerød kirke, Hillerød 1925. — J. Nybo-Rasmussen: 

Påskealtertavlen i Birkerød. Amtsavisens kronik 10. april 1966.

1DiplDan.  2 .  rk .  VI  nr .  91 .  2  Landebogen  p .  188 .  3  Ny Kirkehis tSaml .  V,  469  f .
4  V .  A.  Secher :  Forordninger  og  Recesser .  . . .  VI ,  308 .  5  RA.  S jæl l .  Reg .  anf .  da to
(nr .  49) ,  og DaKanc.  Fortegnelser  og div.  dokumenter  vedr .  kirker  1630—1702.  6  RA.
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DaKanc. Fortegnelser og div. dokumenter 
vedr. kirker. Læg: Fortegnelse over dem, 
der har kgl. brev på at nyde kirkers indkom
ster i Sjælland. 1730 og 1770 havde provsten 
i Roskilde kirketienden, jfr. RA. Beskri- 
velsesforretning over Hørsholm amt 22. aug.
1770—31. maj 1771. 7 Jfr. LA. Hørsholm 
amtsstues jordebogs-, inventarie- og materi
aleregnskab 1739—40, skrivelse af 13. marts 
1738. 8 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kom
mune sager. Lynge-Kronborg hrd. 1733—
1818, jfr. C. Christensen: Hørsholms Historie,
1879, p. 349. 9 LA. Sjællands stiftsøvrighed.
Kommune kopibøger 1820—1903. 10 I den 
kgl. Mønt og Medaillesamling. 11 Danske 
Sagn III, 158 nr. 812. 12 LA. Kgl. bygnings
inspektorer: Meldahl. Domænekirkerne X X I I  
—XXIII. 13 RA. Rtk. bygningsadmini- 
strationen. Journalsager 1782—1848. 14 
Munkestensmål. I tårn (forneden) 24,5-25 x
11 , 5 x 9  cm, 10 skifter = 103 cm; (foroven)
27 x 13 x 9,5 cm, 10 skifter = 108 cm. I lang- 
huskor 25-26 x 12 x 9 cm, 10 skifter = 105 cm.
I sakristi 25-26x11,5-12x8,5-9, 10 skifter 
= 105 cm. I våbenhus 25-26x12 x8,5-9, 10 
skifter = 104 cm. I dobbeltkapel 25,5-26,5 x 
12,5-13,5x8,5-9, 10 skifter = 103 cm. 15 
LA. Lynge-Kronborg hrd.s provsti. Regn- 
skabs- og skiftesager m.m. 1789—1808, året 
1802. 16 LA. Sjællands bispearkiv. Lynge- 
Kronborg hrd. 1629-1737. 17 Jfr. note 16, 
samt LA. Hørsholm amtsstues jordebogs-, 
inventarie- og materialergsk. 1739—40. 18 
LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune 
sager. Lynge-Kronborg hrd. 1733—1818. 19 
Det oprindelige hjerteskjold er i National
museets 2. afdeling nr. D 8097. 20 RA.
Bygningsadministrationens kopibog 1841—50.
21 Nationalmuseet, 2. afdelings journ. 16/1912 og 39/1912. 22 Korets østligste vindue 
er udført for en pengegave, der skænkedes af kongen og dronningen ved indvielsen 
20. december 1925 (jfr. kaldsbog 1922 f.), og prædikestolsvinduet er skænket af over
retssagfører A. Bang (NM journal 103/1929). 23 Efter den almindelige ikonografi skulle 
Dominicus’ attribut være et kors, en lilje eller en bog. En dolk foran brystet kan 
ikke forklares udfra Dominicus-helgenhistorie. Til flere håndskrifter af det dominikanske 
skrift »Speculum humanae salvationis« findes som indledningsillustration en dominikaner
munk med sværd foran brystet. I et manuskript fra 1471 ledsages illustrationen af teksten 
»Gladius in corde praedicatoris« (»et sværd i hjertet på prædikeren«). Sværdet symboliserer 
medfølelsens smerte ved passionen og Marias syv sorger, ganske svarende til det sværd, 
der i flere korsfæstelsesscener peger mod Marias hjerte. På den ene manuskriptillustration 
som gengives hos J. Lutz og P. Perdrizet: Speculum humanae salvationis, Leipzig 1907, 
pl. 140, p. 242 ses dominikanermunken foran Maria og Kristus, som troner sammen på 
et tronsæde. Det er ikke en egentlig himmelkroning, men kan i tidlige Speculum-manu- 

L.L.1958

Fig. 44. Birkerød. Monument af Wilh. Bissen, 
over P. Chr. Moller † 1826 og hustru † 1844 

(p. 966).
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Fig. 45. Birkerød. Klokkelejer 1925 (p. 957).

skripter have været det. Kalkmaleren i Birkerød kan således gennem en illustration have 
fået kombinationen: tronende Maria og Kristus — dominikaner med sværd, og det kan 
forklare, at Dominicus er gengivet med en dolk foran brystet i stedet for med sine 
sædvanlige helgenattributter. Også dekorationens hele idemæssige sammenhæng (se p. 
935 f.) kan stamme fra et Speculumhåndskrift.

Måske kan der, således som dr. theol. Knud Banning foreslår, være tale om en for
veksling med den anden store dominikanerhelgen Peter martyr, som har en dolk og et 
sværd gennem pandeskallen; men i så fald mangler sværdet. Se A. O. Nygreen: Helgonen 
i Finlands Medeltidskonst. Helsingfors, 1945, p. 154.

24 I Nr. Mörkarp i Skåne er for nylig afdækket et 1300-tals kalkmaleri med en livs- 
aldercirkel, i hvis midte er en cirkel med en meget lignende fremstilling af en konge og 
døden. I små cirkler herom er livsalderkredsløbet skildret. 25 Middelalderens zoologi
bog »Physiologus« (Fr. Lauchert: Geschichte des Physiologus, Strassburg, 1889) kan op
lyse os om dyrets udformning. Tragten er snablen, hvormed den trompeterer; de stolpe- 
agtige ben skyldes, at dyret mangler knæled, endelig viser kombinationen af dyr og 
kamptårn, at man har kendt en version af Physiologus, som ligger nær den bevarede 
islandske (V. Dahlerup: Physiologus i to islandske bearbejdelser, 1889, p. 90 f. og 88 f.). 
Heri fortælles, at elefanten anvendes i krige i udlandene, og at den er så stærk, at den 
kan bære 100 mand i fuld rustning og med en befæstning, som er lavet af træ af form 
som et fort, »hvilket de [soldaterne] må bruge, når de kæmper i slag, således som der 
skrives i Makkabæernes bog«, sml. Roskilde domkirkes korstole fra 1420, DK. Kbh. Amt 
3. bd., p. 1681. Under den islandske version om vildsvinet, der normalt ikke kendes fra 
Physiologussamlinger, nævnes som indledning Davids salme »Svinet fra skoven ødelagde 
den (Herrens vinstok)«. 26 Det er meget usædvanligt at Paulus — ganske uhistorisk — 
medtages i nadverscenen, ligesom apostlene ikke plejer at være forsynet med attributter 
ved nadveren. 27 O. Odenius: Den döda modern som däggas av ormar, i Danske Stu
dier, 1961, p. 5—16. 28 I Jon Litles datter Cæcilies testamente (jfr. note 1) fra 1307

H. Stiesdal 1968



B I R K E R Ø D  K I R K E 969

(hun ejede Hørningsholm) betænkes blandt andre kirker også den nærliggende Birkerød 
med et mindre beløb. Mellem de andre kirker spredt over hele landet, som får gaver, er 
påfaldende mange tiggermunkekirker. Testamentet er sat i forbindelse med Birkerød af 
Fr. Beckett : Danmarks Kunst, 1926, II, 303, men i en anden sammenhæng. 29 Måske 
kannik i Roskilde Peder Andersen, † 1513, gravsten i Boskilde domkirke. Af Ellinge- 
linien. Danmarks Adels Årbog V, 1901, p. 121 f. 30 Tilstedeværelsen af S. Laurentii rist 
kan ikke tages som bevis for, at kapellet og dets forgænger var indviet til denne helgen. 
Det er dog givet, at han har spillet en stor rolle i Birkerød, hvor han på skibets hvælv er 
afbildet ved siden af S. Nicolai, sammen med hvem han overlevede reformationen, jfr. 
pengetavlen fra 1599. 31 RA. Håndskriftsamlingen. I. M. Kall Rasmussen: Personal- 
historisk samling af almindeligt indhold. 2. 32 RA. DaKanc. Efterretn. om købstæderne 
og amterne indsendt i henhold til oversekretærens skrivelse 1743. 33 Jfr. note 12. Be
retningen er ledsaget af en blyantsskitse med mål. På skitsen er røvernes kors skråt
stillede. 34 Jfr. note 20 og 13. 35 Magnus-Petersen læste 1722. 36 PersHistT. 9. rk. I, 
1928, p. 136. — Den afdøde hustru må være den på gravsten nr. 2 omtalte hustru Inger.
37 LA. Hørsholm amt. Kopibog over dronning Sophie Magdalenes resolutioner 1730—31.
38 Jfr. J. Olrik, i Tidsskr. f. Industri, 1906, p. 76. 39 Bestemmelsen skyldes N. J. Ter- 
mansen. 40 RA. Kultusministeriets 1. dep. Journalsager 1848—1916. 41 LA. Hørs
holm amt. Hørsholm amtsstues jordebogs-, inventarie- og materialrgsk. 1739—40. 
42 Jfr. Georg Garde: Lærredsduge p. 246. 43 NM. Thurah: Om Sielland og Fyen. 
44 Note 20, 1844 og note 40, 1861. 45 LA. Sognekaldsarkiver. Div. dok. vedr. præste
kaldets indtægter m.m. 17 60—1863 . 46 Valdemar Seeger p. 32. 47 Jfr. LundPortr. 
IX, 43 og LA. Sognekaldsarkiver. Birkerød. 1786—1877. Korrespondancesager. 48 Jfr. 
f. eks. Musées royaux d’Art et d’Histoire. Exposition de Sculptures anglaises et malinoises 
d’Albâtre. Katalog. Bruxelles 1967. 49 Ved N. J. Termansen. 50 Henningsen i Årb- 
Frborg. 1952, p. 96. Jfr. Vald. Seeger p. 21. 51 Beskrivelsen af sejerværket skyldes 
Hans Stiesdal. 52 Bering Liisberg: Ure og Urmagere i Danmark, 1908, p. 163. Sml. 
DK. Frborg amt p. 508 note 235. 53 Jfr. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 63 f. 54 Kanc- 
Brevb., jfr. smst. 1. maj 1586. 55 Emil Madsen: Leverancer og Leverandører til det 
danske Hof i den 2. Halvdel af det 16. Aarh., i Fra Arkiv og Museum III, 570. 56 Jfr. 
ÅrbFrborg. 1934, p. 62 og RA. Fæstningsrgsk. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus 
og hammermølle 1600—19. 57 LundPortr. IX, 42. 58 LundPortr. IX, 43. 59 Jfr. 
Pontoppidan: Marmora Danica I, 211 f. 60 Oversættelse hos Vald. Seeger p. 27.
61 Kendt fra Kronborg-sammensværgelsen, jfr. Henrik Gerners epitaf, nr. 3. 62 1922 
indsendt til Nationalmuseet, hvor det har nr. D 10371. 63 Vald. Seeger p. 18 og lyse
krone p. 954. 64 Opmalet af maler Malling 1914. 65 Jfr. PersHistT. 9. rk. I, 1928, p. 
136. 66 Jfr. PersHistT. 9. rk. II, 1929, p. 217. 67 Jfr. Seeger p. 11. 68 Beretning 
ved Hugo Matthiessen, samt fotografier, jfr. Seeger p. 11.

Landsbyplan.



Fig. 1 Høsterkøb. Koret, set mod øst.

H Ø S T E R K Ø B  K I R K E  
BIRKERØD SOGN. LYNGE-KRONBOBG HERRED

Kirken er opført 1907—08 og indviet 5. juli sidstnævnte år1. Den ligger øst
ligt i sognet, mellem Høsterkøb og Sandbjerg, lige øst for Kongevejen. Den er 
opført på en sydvendt skråning, og som kirkegård tjener en højtliggende bøge
skov nord for kirken, hvor der også findes et ligkapel af form som en græsklædt 
gravhøj. Kirken (kor, skib og tårn i syd), der er opført efter tegninger af arki
tekt Ulrik Adolph Plesner, er af små, røde teglsten over en kampestenssokkel; 
stilen er inspireret af den senromanske teglbygningskunst med dens trekoblede 
vinduer og søjledelte blændinger. Udvendig står kirken i blank mur med hvidtede 
blændingsbunde, indvendig dels blank (skibets nedre del), dels hvidtet, og i 
højde med vinduernes underkant er der en kalkmalet bølgefrise, der også løber 
op i vinduessmigene; dekorationerne er udført efter Th. Bindesbølls tegninger. 
Gulvet er dels af træ (i stolestaderne), dels af røde og grå gotlandske fliser; den 
synlige tagkonstruktion har rødbrune spær og åse samt bejdsede brædder.

El. M. 1968
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Altertavle (fig. 1—2) i højrenæssance, med reliefskåret årstal 1599 (i top
vingerne), nu uden storvinger. Blandt værkerne i den såkaldte Kronborg
renæssance2 hævder tavlen sig som et fint og velskåret arbejde. Den består nu 
kun af storstykket med arkade, hvis bue smykkes af vekslende englehoveder 
(to fornyet) og ædelstensbosser. De tætstillede storsøjler (bagklædningen i side
felterne fornyet?) har rigt smykkede prydbælter med hermer (fig. 2) og ny- 
skårne korintiske kapitæler. I de yderste frisefelter ses på ældre fotografier 
taphuller efter reliefvåbner. Topstykket svarer til Karlebo altertavles fra 1597 
(p. 891), men der er ikke tale om samme hånd, og hånden genfindes heller ikke 
i den omtrent samtidige prædikestol i Birkerød (p. 948), hvorfra tavlen er kommet.

Før opstillingen i den nye kirke underkastedes tavlen en grundig restaure
ring; senere farver fjernedes, indskrifter fremkaldtes og opmaledes, den lange 
indskrift i storfeltet (jfr. fig. 1) nymaledes med brede frakturbogstaver, i for
kortet form efter de bevarede rester (med smal fraktur), der viste, at feltet 
havde indeholdt nadverordene på dansk. Tavlen står nu med dæmpede farver, 
forgyldte indskrifter på sort grund, grå søjler, beslagværket med forgyldte kan
ter, i øvrigt mest blåt; engle og hermer har lysrød karnation. Desuden maledes 
renæssancestorvinger på væggen bag tavlen.

I frise- og postamentfelter latinske indskrifter med versaler (forfattet af præ
sten Christoffer Parvus?). I postamentfeltet: »Omnia habemus in Christo. Si 
a vulnere curari vis, medicus est. Si febribus æstuas fons est. Si iniquitate gra- 
uaris iustitia est. Si indiges auxilio virtus est. Si mortem times vita est. Si tene- 
bras fugis, lux est. Si coelum desideras via est« (»alt har vi i Kristus. Hvis du 
vil helbredes af sår, er han lægen. Hvis du gløder af feber, er han kilden. Hvis 
du besværes af ubillighed, han er retfærdigheden. Hvis du trænger til hjælp, 
er han kraften. Hvis du frygter døden, han er livet. Hvis du flyer for mørket, 
han er lyset. Hvis du længes mod himmelen, han er vejen«). I storfrisens nordre 
felt: »Sacramenta a Christo tradita Numero pauca factu facillima Et intellectu 
augustissima« (»sakramenterne er overgivet af Kristus, få i antal, lette at be
rede og ophøjede at begribe«), i søndre felt: »De Coena Domini. Verbum audimus 
motum sentimus, Modum Nescimus præsentia credimus« (»om Herrens måltid. 
Ordet hører vi, bevægelsen føler vi, måden fatter vi ikke, nærværelsen tror vi«), 
I de to smalfelter på hver side af disse indskrifter er der nu malede våbner 
(tidligere reliefskårne), i nord for Holck med initialerne D H (d. e. Ditlev Holck, 
lensmand på Kronborg) samt første del af årstallet: 15, mod syd våben med 
initialerne C P (d. e. sognepræsten Christoffer Parvus i Birkerød — sml. f. eks. 
Birkerød prædikestol p. 948 og gravsten p. 962) og resten af årstallet: 99. Holde
punkterne for disse rekonstruktioner er ukendt.

Som nævnt under Birkerød (p. 944), afløste tavlen den gotiske altertavle i 
denne kirke og blev selv afløst af en anden tavle 1846. I »det katolske kapel«, 
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Fig. 2—3. Høsterkøb. 2. Altertavle, prydbælter på søjlerne (p. 971). 3. Dåbsfad (p. 972).

hvor den nu fandt plads, forfaldt den mere og mere, ja, så afskallet var den 
1884, at Magnus-Petersen troede, den var et epitaf3 og bl. a. noterede, at 
de fire søjlers kapitæler manglede. 1899 meddelte præsten i Birkerød4, at den 
var så ødelagt, at dens restaurering ville blive så godt som en nydannelse. 
Restaurator var vistnok K. Steffensen.

Den romanske døbefont (sml. fig. 1), af granit, kumme og fod af forskellig 
farve, er af Roskildetype, kummen svær og klumpet, med 15—17 cm tyk kant, 
76 cm i tvm., foden, med øvre rundstav af form som et primitivt terningkapitæl. 
Højde over gulvet 80 cm. Fra ukendt kirke.

Dåbsfadet (fig. 3) nederlandsk? og fra første halvdel af 1600’rne, af mes
sing, med højt opdrevet blad-, blomster- og frugtarrangement omkring et glat, 
skjoldbuleagtigt midtparti. På den ret brede rand typens sædvanlige indstemp
lede ornamenter. Kanten er ombøjet, bunden rundet. Tvm. 53 cm.

Det øvrige inventar er fra opførelsestiden eller senere. Prædikestol og orgel
pulpitur er murede balkoner på skibets sydside. Et kirkeskib, »Inge«, tomastet 
brig, er ophængt 19525.

KILDER OG HENVISNINGER 
1 Birkerød kaldsbog 1893 f. (ved embedet) p. 114. 2 Jfr. C. A. Jensen: Snedkere og 

billedsnidere, 1911, p. 58. 3 Beretning for Birkerød kirke. 4 Jfr. RA. Kultusministe
riets 1. dep. Journalsager 1848—1916. Birkerød. 5 Bygget af fisker J. M. Würtz, Esper- 

gærde. H. Henningsen, i ÅrbFrborg. 1952, p. 101.

M.M. 1906 El. M. 1968



Otto Norn 1949

Fig. 1. Vor Frue kloster. Maria med barnet (p. 973).

VOR F R U E  K L O S T E R  P Å  Å S E B A K K E N  
BIRKERØD SOGN. LYNGE-KRONBORG HERRED 

Benediktinerindernes kloster, viet Vor Frue, er oprettet 11. juni 1942 og 
deres kirke indviet 22. august samme år1. Heri er på et sidealter opstillet en 
sengotisk skulptur, Maria med barnet (fig. 1) fra o. 1500, af eg, 120 cm høj og 
skåret efter samme forlæg som blandt andet er anvendt for Mariafiguren i Hald 
altertavle (Randers amt, tidligere i Randers S. Morten) fra år 1500 (afbildet 
sammen med fem tilsvarende Madonnaskulpturer i Kunsthistorisk oversigt for 
Sønderjylland, DK.SJyll. p. 2836 f.). Al oprindelig staffering er afætset, venstre 
hånd med rigsæblet ny, højre hånd molesteret og opskåret2.
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1 Ifølge meddelelse fra klosterets priorinde. 2 Figuren er skænket klosteret af biskop 
Th. Suhr fra S. Ansgar kirke i København. Den er muligvis i sin tid købt i Danmark af 
biskop v. Euch.

B I S T R U P  K I R K E
L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirken og det dermed sammenbyggede menighedshus er tegnet af arkitekt 
Tyge Arnfred og opført 1963—67 af menigheden, der på frivillig basis har ud
ført en stor del af arbejdet. Efter at skolen og senere præstegårdens konfir
mandstue en årrække havde tjent menigheden som forsamlingslokale, blev 
menighedshuset (som første etape af kirkebyggeriet) indviet til kirke 22. sep
tember 1963; samtidig udskiltes sognet fra Birkerød. Den nye kirke indviedes 
20. august 1967. Den står i blank mur og ubehandlet træ. Over alteret er der 
i væggen indmuret mørkere sten, der danner et asymmetrisk motiv: Jesus og 
de 12 apostle, efter tegning af Hans Chr. Højer. Rødderne på et på tilsvarende 
måde muret træ dannes af 12 grundsten.

Alt inventar, også altersølvet, er udført efter tegninger af kirkens arkitekt.

Den heltige families kirke (i Bistrup sogn) på Nordvanggård er indviet 25. marts 
1962. Den er katolsk sognekirke og tilhører således ikke det ved siden af lig
gende kloster for Søstrene af det kostbare blod1.

1 Meddelt af priorinden for Vor Frue Kloster på Åsebakken.
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Fig. 1. Hørsholm. C. F. Hansens kirke, set fra vest.

H Ø R S H O L M  K I R K E
OG † SLOTS KAP ELLER PÅ HIRSCHHOLM

L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

H
ørsholm kirke, der indviedes 21. september 18231, skylder sin usædvanlige og male
riske beliggenhed på en langstrakt holm i søerne sydligt i Hørsholm by, at den blev 

arvtager til det yngste slotskapel på Hirschholm. Christian VI. gav 27. november 1739 
alle, der ville bosætte sig ved slottet, rettigheder som købstadborgere (noget som aldrig 
fuldt ud blev anerkendt) med Birkerød til sognekirke »sålænge ingen kirke sammesteds 
er anlagt og opbygget«2.

Sognet oprettedes ved reskript af 14. januar 1784, da Hørsholm, som tidligere hørte 
under Birkerød (jfr. p. 918), sammen med Rungsted, Vallerød og Smidstrup under navn 
af Hørsholm sogn blev anneks til Søllerød (Københavns amt), hvis præst skulle prædike 
i slotskapellet; men fra 7. maj 1790 fik Hørsholm egen præst. Den 21. oktober 1796 fik 
arbejderne i Usserød bomuldsfabrik kongelig tilladelse til at søge Hørsholm kirke og 
bestandig tilhøre dette sogn, men således at tiendeafgiften fremdeles skulle tilhøre Birke
rød sognekald3. Slotskapellet fungerede som sognekirke til 1820, da man i Brønsholms- 
dals fabrikker (p. 1003) — til dels med inventar fra kapellet — indrettede et midlertidigt 
kirkerum, som var i brug, til C. F. Hansens kirke indviedes. Ved kongeligt reskript af 
19. juli 1844 overtoges kirken og dens vedligeholdelse af det offentlige4.

Den nuværende kirke ligger midt på gårdspladsen i 1700’rnes †slotsanlæg, hvoraf det 

H.M. 1940
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ældste sluttede sig til en renæssanceborg. Dennes hovedbygning, »Røde hus«, lå på en 
bakke umiddelbart nord for kirken; bakken eller »bjerget« udplaneredes samtidig med 
husets nedrivning vinteren 1736—375, og dermed må resterne af det middelalderlige 
Hørningsholm være fjernet. En udgravning 1941 viste, at den nuværende, meget lang
strakte holm i middelalderen bestod af to holme, skilt af en voldgrav (lige syd for kirken, 
sml. fig. 2), og at vandstanden da var 1,7 m højere end nu. Den fugtige, opfyldte grund 
omkring den middelalderlige borgs to holme inddroges i 1700-tallet som byggeplads for 
de store slotsanlæg, et forhold, der til stadighed medførte store skader på bygningerne 
efter få års forløb (sml. p. 990).

Hørningsholm ejedes 1305 af Jon Jonsen Litle, som døde 1307, og derpå af datteren 
fru Cæcilie indtil hendes død samme år; i testamentet nævner hun sin præst6. 1391 er
hvervedes Hørningsholm af dronning Margrethe og forblev derefter i kronens eje. Fre
derik II., i hvis tid borgen er kendt under navnet Hørsholm, opførte 1577—82 to byg
ninger: en to-etages, kaldet »Hvide hus«, og vinkelret derpå en tre-etages, det førnævnte 
»Røde hus«, der lå på henholdsvis vest- og nordsiden af banken.

Af de ældste inventarier (1600, 1641)7 fra dette slot, som stort set forblev uændret til 
et stykke ind i 1700’rne — kun navnet fortyskedes efterhånden til Hirschholm — 
fremgår intet, som tyder på, at det har rummet et kapel. Frederik IV. overlod det 1701 
(med underliggende sogne: Birkerød, Blovstrød og Karlebo) til dronning Louise. Ved 
hendes død 1721 gik det i arv til kronprins Christian, men ved sin tronbestigelse 1730 
skænkede han det til sin dronning Sophie Magdalene. I deres tid gennemførtes over
vældende byggearbejder, som flere gange ændrede anlæggets karakter totalt; to slots
kapeller omtales, det ældste i funktion fra 1725—368, det andet fra 17399 til o. 1820. 
Det ældste kapel hører sammen med de byggearbejder, der synes gennemført efter J. C. 
Kriegers tegninger 1723—26; det »hvide hus« forsvandt og det »røde hus« blev hovedfløj 
i et firlænget anlæg, hvis tre andre, lavere liggende fløje bestod af to een-etages længer i 
øst og vest samt et orangeri, kronet af et klokketårn, i syd; hovedbygningen blev sat i 
forbindelse med fløjene i øst og vest ved smalle »løngange«. Kapellet (p. 990) indrettedes 
i østfløjens sydende, ved porten ud for broen til ladegården.

Allerede 1728 blev orangeriet nedrevet for at give plads til en ny hovedbygning, der 
rejstes 1731—32 efter udkast af J. C. Ernst. Næppe var denne indviet, før man efter 
L. Thurahs planer tog fat på at ændre midtpartiet og udvide det mod øst og vest med 
to pavilloner, hvoraf den østre kom til at rumme et nyt slotskapel (p. 992). Disse pavil
loner påbegyndtes efteråret 1736, og samtidig faldt dødsdommen over det »røde hus« og 
de to kun 10 år gamle længer i øst og vest, til fordel for et nyanlæg ved Thurah. Dette 
anlæg fik adgang fra nord, og vinteren 1736—37 blev den dæmning, som endnu fra nord 
giver adgang til C. F. Hansens kirke (p. 978), piloteret og anlagt. Allerede 1739, på 
kongens navnedag 14. maj, kunne man ved en stor fest indvie Thurahs færdige anlæg, 
mens selve kirkeindvielsen ved biskop Peder Hersleb fandt sted tre dage senere; udgif
terne til kapellets bygning og indretning afholdt dronningen af chatolkassen.

End ikke dette pragtanlæg af et vandslot tilfredsstillede fuldt ud det byggelystne 
kongepars krav, og 1743—44 gennemførte Thurah en forhøjelse af slottet og visse æn
dringer, blandt andet større trappehuse i slotsgårdens sydhjørner. Mens forhøjelsen ikke 
greb ind i kapellets indretning, berørtes dets adgangsforhold tilsyneladende af det syd
østre trappehus.

Fig. 2. Hørsholm. Slotsholmen med C. F. Hansens kirke (A). 1:2000. Opmålt 1959 af Kunstakade
miets elever ved Mogens Brahde. Herpå er indtegnet: 1. De ved udgravningen 1941 fremdragne spor 
af de middelalderlige borgholme adskilt af voldgrav (prikket linje) og søgegrøfter med fundament
rester af senere bebyggelse (skraveret). 2. Slotsanlægget, som fuldførtes omkring »Bøde hus« 1726 

(fuld streg, kapellet lå ved B). 3. Det sidste slotsanlæg (stiplet linje, kapellet lå ved C).
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Fig. 3. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 2. Snit, set mod nord og mod syd. 1:300. Sml. fig. 4—5.

Efter Christian VI.s død 1746 på Hirschholm, beholdt dronningen slottet, hvor hun 
boede hver sommer til sin død. Samme år holdt Christian VII. hof på slottet, hvor mange 
af Struenses kabinetsordrer er underskrevet, og det var her, dronning Caroline Mathilde 
7. juli fødte prinsesse Louise Augusta, som døbtes i slotskapellet. Med Struenses fald for
lod hoffet slottet, som derefter stod øde og hurtigt forfaldt. Frederik VI., der havde bitre 
barnsdomsminder fra Hirschholm, dømte slottet til nedrivning og bestemte, at materi
alerne skulle benyttes til Christiansborg. Hertil afleveredes allerede 1790 en del sager 
(gardiner, stoleovertræk etc.), der kom i brug ved kronprinsesse Maries formæling10. 
1810—12 blev slottet nedrevet, men kirkefløjen sparedes i sidste øjeblik, fordi en konge
lig resolution af 3. januar 18123 bestemte, at kapellet skulle blive stående som sognekirke 
(sml. p. 975). 1813 gennemførte man en nødtørftig istandsættelse11; denne viste sig helt 
utilstrækkelig, og 181612 var der bevilget 16—20.000 rdl. til en hovedreparation, som dog 
aldrig kom igang, fordi kongen rettede sig efter slotsbygningskommissionens indstilling 
af 30. april 1817 om nedrivning13 og approberede C. F. Hansens tegninger til en ny 
kirke (p. 982).

Dødsdommen over det særprægede slotskapel eksekveredes i vinterhalvåret 1820—211, 
og de materialer, som ikke kom til interimskirken på Brønsholmsdals fabrikker(p. 1003) 
eller til den nye kirke, solgtes til sidstnævntes fordel ved to auktioner, 25. oktober 1820 
og 25. februar 182114.

DEN NUVÆRENDE KIRKE

Inden man 1816 gik igang med den istandsættelse af slotskapellet, hvortil 
en stor bevilling forelå, overvejedes sagen endnu engang i slotsbygningskom- 
missionen; dette resulterede som allerede nævnt i en indstilling til kongen, 
hvori kommissionen anbefalede nedrivning af kapellet, da selv en hovedistand- 
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Fig. 4—5. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 2. Langsnit og plan. 1:300. Sml. fig. 3. Dette projekt 
blev valgt som grundlag for den nuværende kirke (p. 978).

sættelse ikke ville hindre store vedligeholdelsesudgifter fremover. Der er næppe 
heller tvivl om, at denne kirkepavillon efter slottets nedrivning har stået som 
en torso, der havde svært ved at føre en selvstændig tilværelse. Ud fra indstil
lingens ordlyd13, der er formet af C. F. Hansen, får man dog en lille mistanke 

62*
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Fig. 6. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 1. Tværsnit, set mod syd. 1:300. Sml. fig. 7—8.

om, at overbygningsdirektøren også gerne så sine egne planer fremmet til op
førelse af »... en mindre med menighedens størrelse mere passende ny kirke... 
Jeg Hansen har derfor hoslagt tre [sæt] tegninger til façade, profil og plan af 
en sådan lille kirke...«. Derefter følger priserne på de tre forskellige bygninger, 
alle under forudsætning af, at man benyttede mest muligt af materialerne fra 
kapellet. Som et kuriosum kan bemærkes, at alle tre forslag viser bygninger, 
der er større end kapellet! Hvis C. F. Hansen med sin nummerering af forsla
gene (nr. 1—3)15 har villet antyde sin egen prioritering af projekterne, har 
kongen ikke taget denne vurdering til følge, han valgte nr. 2. Fælles for de tre 
forslag (fig. 3—10) er, at bygningens ydre fremtræder som en klart defineret 
blok, hvor nord-sydaksen er stærkt understreget med mindre fremspring, som 
rummer henholdsvis indgangsparti med tårn og selve alterrummet. Der spores 
også stor lighed med hensyn til hoveddispositionen af birummene i forhold til 
kirkerummet, men i selve udformning og opbygning af kirkerummene er de tre 
forslag vidt forskellige. Mens projekterne 2 og 3 på hver sin vis er baseret på 
det treskibede langhus, har C. F. Hansen i nr. 1 arbejdet med et halvcirkulært, 
amfiteatralsk opbygget kirkerum. Man kunne fristes til heri at se en inspiration 
fra det gamle slotskapel — ikke mindst, når man medregner opbygningen med 
de to gange tolv søjler over hinanden — men der er formentlig snarere tale om, 
at arkitekten har ønsket at skabe et rationelt tilhørerrum bygget omkring og 
med prædikestolen i centrum16. Bag stolen og højt hævet over denne står 
alteret som på en scene dannet af de flankerende rum: dåbskapel og sakristi. 
Den samme opbygning af prædikestol og alter, der går igen i de to andre 
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Fig. 7—8. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 1. Langsnit, set mod vest, og plan. 1:300. Sml.
fig. 6. (p. 980).

Hørsholmprojekter og i C. F. Hansens senere kirker, benyttede han første gang 
i Københavns Vor Frue kirke (DK. Kbh. By p. l5l ff.), men ingen af disse kirke
interiører har det samme præg af teaterscene, fordi gallerier eller pulpiturer 
slører sceneindramningen.
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Projekt 2, som kongen valgte, er i plan og ydre stærkt påvirket af arkitektens 
arbejde med Københavns Vor Frue: forhallen (i nord) flankeret af trapper, 
koret (i syd) af dåb og sakristi overbygget af loger eller lukkede stole og med 
en halvcirkulær alterplads, der dog i modsætning til Vor Frues fremtræder med 
retkantet ydre. Birummene manifesterer sig i bygningens ydre som risalitter 
med retkantede vinduesåbninger over for kirkerummets store, rundbuede vin
duer. Den indre opbygning er derimod meget forskellig fra Vor Frue og senere 
kirkeprojekter. Fra den første har han ganske vist gentaget overdækningen 
med den store tøndehvælving, men resultatet er helt anderledes, fordi det tre
skibede anslag i Hørsholmplanen ikke er fastholdt i opbygningen; de to rækker 
af kraftige søjler bærer ikke overvægge for et selvstændigt overdækket midt
skib, men kun balkoner eller gallerier, der indordner sig under det store halv
runde hvælv, som spænder fra ydervæg til ydervæg. Disse kraftige søjlebårne 
gallerier, af overordentlig stor arkitektonisk virkning, men uden konstruktiv 
betydning for bygningen, træffes i C. F. Hansens verdslige arkitektur og i det 
til Københavns arresthus knyttede kapel, der indviedes 1815 (og nu er helt 
ombygget).

Arbejdet med kirkens opførelse strakte sig over tre år, og der er bevaret et 
fuldstændigt regnskab med oplysninger om materialer, leverandører og hånd
værkere17. Arkitekten inspicerede nogle gange årligt byggepladsen, hvis ledelse 
var betroet konduktør Holgreen. Byggeriet indledtes efteråret 1820, da mur
mester R. Ulrichsen og tømrermester I. H. Benckes folk begyndte nedbryd
ningen af slotskapellet, rensede de gamle sten og opskar tømmeret til buestil
linger og stilladser; samtidig var stenhugger C. Dantzers mandskab igang med 
tilhugning af sokkelsten og vindues-»schambrangers« [indfatninger]. Stenbe
holdningen fra kapellet anvendtes til pulpiturernes overkant, og derover be
nyttedes Flensborgsten, som kom med skib til Rungsted. Bencke fik ni læs 
tømmer fra Frue kirke og afbandt tagværkerne sideløbende med murerarbejdet, 
således at man kunne holde rejsegilde i midten af oktober 1821. Façadebehand- 
lingen med sandstens »gliden«, vel den kvaderagtige fugning på alter- og tårn
partierne, fulgtes op, arkitrav og hovedgesims muredes, og inden årets udgang 
var bygningen under tag, tækket med sortglaserede sten fra Karlebo værk på 
Prøvelyst. Tømrerens arbejde i kirkens indre afsluttedes oktober 1822; det om
fattede blandt andet trapper, gulve i alle birum og loger, beklædning af søjler 
(der er bygget op omkring en stolpe), påsætning af drejede kapitæler, gesims 
med drejede brikker under »sparren kopperne« og balustre i rækværket. Side
løbende hermed begyndte mureren at pudse vægge »med fin sandstok«, røre 
den store »gevælvt« med tøndebånd og »pudse efter cirklen«, mens de mindre 
hvælv fik kassetterne pudset med »brukne hjørner«; så fulgte gulvet med Born- 
holmsandsten i forhallen, gule »sandstensbånd mellem kolonnerne« og svenske 
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Fig. 9—10. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 3. Langsnit, set mod vest, og plan. 1:300. (p. 980).

fliser (grå og røde Ølandssten) i skibet samt ottekantede, flammede og firkan
tede, sort-hvid-grå marmorfliser i henholdsvis kor og apsis. Stukkatørarbejdet 
(gesimsfriser, dørstykker etc.) leveredes af de italienske gipsere eller billedhug
gere, Vincenzo Romanelli og P. Brilli, og opsattes af murmesteren18. For glar- 
mesterarbejdet stod H. F. Kröll, der benyttede glas fra kapellets gamle vinduer 
og nyt engelsk kronglas nr. 1. Af andre håndværkere skal nævnes snedker F. 
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Fig. 11. Hørsholm. Indre, set mod syd.

Ihle og maler Carl Ekström, der leverede inventar og malerarbejde. Udvendig 
blev hovedgesims og tårn strøget fire gange og strøet med sand (for at efterligne 
sandsten), indgangsportalen fik tre gange stenkulør, dørfløjene »egekulør« og 
tårnets jalousier grøn farve. Indvendig blev væggene limfarvede, formentlig 
som nu i okkergult, mens gesimser, hvælv og træværk holdtes i hvidt; søjlerne 
blev malet fire gange, formentlig med marmorering som den nuværende, der er 
grå med blåsorte og brune årer.

Næppe var den festlige indvielse 21. september 1823 tilende19, før man op
dagede store svampeangreb. Først i syd (over den opfyldte voldgrav), senere i 
nord ved indgangen og 1829 alle vegne i hele kirkebygningen. Store reparationer 
på træsøjler og inventar fulgte slag i slag, og birummenes trægulve udskiftedes 
med mursten, uden at man dog synes at være kommet ondet til livs; med samme 
formål blev der 1837 lagt stenbro rundt om kirken, så vandet lededes væk fra 
kirkemurene3.

Egentlige ændringer i C. F. Hansens kirkeindretning er gennemført 1883, da 
det lille rum vest for koret, dåbskapellet, omdannedes til ligkapel, 1884, da 

E. M. 1968
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Fig. 12. Hørsholm. Indre, set mod nord.

stolene deltes midtover, således at kirkerummet fik midtgang20, og — som en 
direkte følge heraf — prædikestolens flytning fra kirkens midtakse til korets 
vestre side 190721, en forsøgsvis ordning, som dog endnu samme år gjordes 
permanent, idet hullerne i kortrappen, hvor stolen havde været indfældet, luk
kedes med trinsten. Samtidig blev korets ovenlys stærkt udvidet og forsynet 
med en større stukramme22.

Farveholdningen i kirkens indre er næppe undergået store ændringer (sml. 
p. 984), udvendig derimod har man ved hvidkalkning helt fjernet den virkning 
af grå sandsten, som C. F. Hansen efterstræbte, og som nu kun anes i tårnets 
øverste stokværk; yderdørene, der synes at have stået i egetræsådring, er nu 
brune ligesom vinduerne. En indskrift i bronzekapitæler over hovedindgangen: 
»Min Fred giver jeg eder«, er opsat 190422.

INVENTAR

Alterbordet, fra kirkens opførelse følger apsidens runding og er beklædt med 
brædder, 102 cm højt, 268 langt og 114 cm på bredeste sted, udført af I. H. 
Bencke, København. N. P. Dantzers enke leverede 5 1/8 kvadratalen Bremer-

E. M.1968



986 LYNGE-KRONBORG HERRED

plader, og stenhugger I. F. Scheller tilhuggede dem. Carl Ekstrøm marmorerede 
»alterdisken« forneden med oliefarve1.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldgaloneret, latinsk kors. 1823 leverede 
tapetmager L. Dujardin et rødt fløjlstæppe. Samme år betaltes Sophie Schiff 
født Loria62 for altertæppe-broderi, og H. J. Loria og co. for karmoisin fløjl og 
tønderkniplinger1.

På alterbordet står ingen altertavle, men et gipsrelief er muret ind i østvæg
gen over bordet og under gesimsen. Det forestiller nadverens indstiftelse og er 
en kopi af det relief, Thorvaldsen 1820 modellerede til Vor Frue kirke i Køben
havn; her skulle det hænge i koret over indgangsdøren til søndre skriftestol, 
hvor de endelige marmoreksemplarer opsattes 1844 (jfr. DK. Kbh. By I, 
218 f.)23. Hørsholm kirkes relief betaltes 1822 med 30 rdl. til gipser C. Antoi
nette18, og det transporteredes med båd fra København til Rungsted1. 1861 
måtte inskriptionen på alteret males21; hermed tænkes sikkert på den ind
skrift, som ses i gesimsfrisen på væggen over alteret. Med forgyldte versaler 
læses siden 188920, da finansministeriet over for Meldahl billigede den nuvæ
rende indskrift: »Denne kalk er det nye testament i mit blod«.

Altersølv (fig. 13—14). Kalk, 1822, 26 cm høj, cirkulær fod med bladornament, 
riflet knop, og bæger hvilende i bladkrans, forgyldt indvendig og på mundings- 
randen. Under bunden mestermærke MD i oval, muligvis for Mads Sørensen 
Drejer, Hillerød, og Københavns bymærke. Samtidig disk med stempler som 
kalkens. Vinkande svarende til alterkalken, 30 cm høj; på fodens lodrette kant 
graveret: 12 lod, stemplet som kalken. Oblatæske, 1864, glat, med graveret 
cirkelkors på låget, under bunden mestermærke for Conrad Christian Fredrik 
Schrøder (Bøje 965) og Københavns bymærke, og med graveret skriveskrift: 
»Tilhører Hørsholms Kirke«.

En alterkande af sort, kongeligt porcelæn med guldkors anskaffedes 187320. 
Nu ude af brug.

Alterstager 1) (Fig. 15), af messing, udført af gørtlermester K. P. Dalhoff, 
som også havde leveret modellerne dertil1. Stagerne er 63 cm høje og svarer til 
dem, billedhugger C. C. Peters 1858 udførte til Vor Frue kirke i København 
(DK. Kbh. By I, 186), formentlig kopier af de ægte forgyldte kandelabre, 
Dalhoff havde leveret ved denne kirkes indvielse 182924.

2) Syvarmet, skænket 1932, af messing, i samme stil som nr. 1; en til
svarende er nu [1968] ikke til stede.

To kandelabre, af messing, 200 cm høje (foden 40), svarer til alterstagerne 
og er formentlig også udført af Dalhoff; foroven en flad lyseskål med fem 
svungne arme, hvori elektriske pærer25. I koret.

Alterkrucifiks, af elfenbenstonet gips, 22,5 cm højt, på ibenholtskors.
Alterskranke, 1823, vistnok af støbejern, tværs over koret, med otte standere, 
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Fig. 13—15. Hørsholm. 13—14. Alterkalk og vinkande muligvis udført af Mads Sørensen Drejer, 
Hillerød, 1822. 15. Alterstage af K. P. Dalhoff (p. 986).

hvorover en vandret liste med små, tætstillede, latinske kors, som bærer over
liggeren. H. Meldahl — vel jernstøber Heinrich Joachim Meldahl, arkitekten 
F. Meldahls fader — fik betaling for gitterværket for alteret med dør1; bronzeret 
som oprindeligt.

Døbefont (fig. 16) 1751, af træ; omtales i inventariet 1769 som en ny dåb eller 
font af træ og billedhuggerarbejde, hvidlakeret og forgyldt til at sætte på hvad 
sted, som forlanges, anskaffet 175126. Fonten er 87 cm høj med oval fordybning 
til dåbsfad. I skibet, lige neden for koret. Udført til † slotskapel.

Dåbsfad, nyere? (sml. p. 998), af messing, ovalt, glat. Dåbskande af samme 
materiale, balusterformet med bred tud.

Prædikestol, af eg, (fig. 17) af snedker F. Ihle, København, »efter angiven 
tegning«27, vel af C. F. Hansen. Den cylinderformede stol er ganske enkel, 
prydes kun af en båndomvunden palmebladkrans i hvis midte en alterkalk 
med en oblat. Billedhuggerarbejdet udførtes af Valter Delwas, og gørtler G. 
Licht leverede de 46 messingbogstaver, som danner indskriften i stolens frise: 
»Christi evangelium er en Guds kraft til saliggørelse«. Stolen står i blank eg 
med forgyldning på ornamenterne; håndliste og bogpult er betrukket med rødt 
fløjl. Siden 1907 i korets sydside ved overgangen til skibet, men oprindelig midt 
på kortrappen (jfr. fig. 3,5); 1905 henstillede synet, at prædikestolen flyttedes 
til den vestlige side af koret, da den skyggede for alteret22 (jfr. p. 985).

Stolestaderne (sml. fig. 11) er glatte bænke med udsavede armlæn og svagt
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skrånende rygstød. Snedker F. Ihle ud
førte 30 kirkestole med døre og beslag 
og 19 kirkebænke tillige med to stykker 
sammenstemt panel med afkehlede fyl
dinger og rammestykker for enden af 
stolene indvendig1. 1872 forsynedes 
stolestaderne med passende skråpulte 
og derunder skruer til hatte. 1884 leve
rede snedkermester Dohse, Hørsholm, 
overslag over en af menigheden og præ
sten ønsket deling og omflytning af sto
lene, hvad der medførte ændring af 12 
kirkestole, som skulle overskæres, så at 
de blev til 24, der forsynedes med nye 
understykker og drejede rosetter. Sam
tidig fjernede man dørene, som dog an
bragtes på kirkens loft, så at de på for
langende kunne bringes tilbage til deres 
oprindelige plads28. Bænkene er lysegrå 
med brune fodlister og rosetter; sæderne 

er i ny tid forsynet med bænkehynder af blåt klæde.
Dørfløje fra kirkens opførelse. To ens hoveddøre i nord til forhallen og til 

kirkerummet, hver med fem profilfyldinger, de nederste i yderdøren med stål
trådsnet og lemme. Også de fire døre i kirkerummet og de fire på gallerierne er 
fyldingsdøre med en lille fals i stedet for profil; førstnævnte har kraftige, glatte 
gerichter, frisefelt med mæanderbort og kraftigt udladende arkitrav over 
æggestav.

Orgel, 1932, fra Th. Frobenius, 19 stemmer, fire koblinger, to manualer og 
pedal; med spillende façade.

†Orgel. Orgelbygger Hans Frederik Oppenhagen fik 1822 et forskud på 200 
rbdl. til fortsættelse af orgelets reparation29, som også varede en del af det 
følgende år30. Fire »Degger« allunskind var brugt til bælgene og »vindlagene«, 
desuden metalplader til ti af de største piber, som var borte; klaviaturet var 
istandsat og forandret hjemme hos orgelbyggeren. En løs, udateret kvittering 
blandt regningerne fra 1820 opviser en udgift på 45 rbdl. for at nedtage et 
orgel i Hirschholm slotskirke »im bester Ordnung«1. 1876 anviste finansmini
steriet 290 kr. til orgelbygger Daniel Köhne for hovedistandsættelse af orgelet20.

Pengeblok, 1700’rne, sandsynligvis fra den første kirke, af eg, beklædt med 
vandrette jernbånd, pengetragt i låget, som er helt af jern og lukkes ved hjælp 
af to bånd med hængelåse. 53 cm høj, dækket af et tykt lag gul maling. Blokken

E. M.1968

Fig. 16. Florsholm. Døbefont 1751 (p. 987).
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har stået i det nedbrudte slotskapel og 
flyttedes til Brønsholmsdal 1820 (jfr. p.
1003); ved overflytningen til C. F. Han
sens kirkebygning forfærdigedes en fod 
under den1. Nu i skibet, øst for ind
gangen.

Seks salmenummertavler, fra sidste 
halvdel af 1800'rne, med svejfet top
stykke og nummerplader af træ til at 
hænge på små søm. Hvidmalede, »Før 
Prædiken« og »Efter Prædiken« med sort 
fraktur31.

Belysning. To firsidede, trapezformede 
lygter med gitter og bladrække foroven, 
træspir over trækhul, nu også til elek
trisk lys. Over de to dore, der fører til 
gallerierne. Ti ampler fra kirkens op
førelse hænger mellem de søjler, der 
bærer galleriet.

Kirkeskib, 1861, »Sømandens Minde 
af Rungsted«, orlogsfregat med 12 ka
noner; rigningen er et koffardiskibs.
Bygget af skibstømrer F. W. Bentzen, Helsingør, tilrigget af matros Svend 
Chr. Jensen; givet af 27 søfolk og fiskere i Rungsted, repareret 1881 og 192432. 
Midt i skibet.

Sejerværk33. Døgngangværk med stiftgang, kvarter- og timeslagværk anbragt 
i forlængelse af hverandre i smedet, med kiler samlet smedejernsramme (længde 
126 cm, bredde 5l cm, højde 67 cm), kronet af pyntespir, udformet som dob- 
beltvolutter. Bortset fra rammen og enkelte andre dele fremtræder værket som 
resultatet af en radikal fornyelse 1937 ved F. Bertram-Larsen. Allerede 1878 
havde P. Chr. Louw »fornyet, omarbejdet og repareret« uret20. En tidligere 
hagegang blev da erstattet med stiftgang. Tillempningen af det gamle urværk 
til den nuværende kirkebygning foretoges 18221 af smedemester F. Cumann, 
København, som har signeret og dateret kvarterslaghammeren. På timeslag- 
hammeren er indhugget C. K. 1663, utvivlsomt en signatur for urmageren 
Christoffer Klet, der må have forfærdiget værket. Dele, der i 1937 udskiftedes 
i dette, opbevares i urkammeret, deriblandt gangværkscentralstiveren, som har 
spor af urets oprindelige spindelgang med foliot. Værket står i øverste tårnrum 
umiddelbart bag skiven. På dennes bagside læstes 1937: Forfærdiget i Kaaber 
af Jacobsen Aar 1822. Malet af Ekström 1822. 1869 Malet af Kanitz.

E.M. 1968

Fig. 17. Hørsholm. Prædikestol fra kirkens op- 
forelse (p. 987).



990 LYNGE-KRONBORG HERRED

Klokker. 1) 1724, med versaler mellem øvre akantusbladbort og grenfyld 
med store blomster: »Me fecit Frederich Holtzmann Hafniæ 1724 Gloria in 
excelsis deo« (»mig gjorde F. H. i København. Ære være Gud i det højeste«)34, 
68 cm i tvm. Klokken hang 1725 i tårnet over orangeriet8 og var omstøbt af en 
gammel klokke fra Rungstedgård35. Nu i tårnets øverste, åbne stokværk.

2) 1739, med versaler mellem akantusbladborter: »Me fecit Iohann Barthold 
Holtzmann Hafniae Anno 1739« (»mig gjorde I. B. H. i København i året 1739«), 
58 cm i tvm. Ophængning som nr. 1. Begge klokker har slaghamre til urværket, 
den fra 1739 slår kvarterslag, den anden timeslag.

Klokkestol, forfærdiget 182214 af I. H. Bencke, København, med nyere vugge
bomme, tre lodrette stolper med dobbelte skråstivere i syd og nord.

Mindetavle over faldne 1848—50 og 1864, af hvid, sortåret marmor i ege
træsramme, 130 cm høj, med fordybede versaler. 1914 flyttedes tavlen fra en 
mindehøj på kirkegården ind i kirken, hvor den nu er opsat på tårnrummets 
vestvæg22.

DET FØRSTE SLOTSKAPEL 1725-36

Slotskapellet, der indrettedes i og samtidig med opførelsen af østre længe i 
det anlæg, som byggedes i tilslutning til »Røde hus«, og som tilskrives Krieger 
(sml. p. 976), var under arbejde 1725 og blev formentlig indviet kort efter 
Mikkelsdag (d. e. 29. september), da snedkerarbejdet skulle være færdigt8. En 
usigneret og udateret plan i Københavns Stadsarkiv36 viser, at kirkerummet 
var indrettet i fløjens sydende lige nord for porten, hvorigennem der var adgang 
til slottet fra ladegårdssiden; det er således kirkens sydvæg, der blev fremdraget 
ved gravningen 1941 (p. 976). Det rektangulære rum havde seks fag vinduer i 
østre langmur37 og et hvælvet træloft over en kraftig »gesims eller karnis« båret 
af pilastre, således som det fremgår af fig. 18, en tegning, der ledsagede tømrer
mester Hans Georg Welsch’ overslag for arbejdet på kirkefløjen efter den af 
majestæten approberede tegning8. Kirkerummet, der tilsyneladende har været 
malet i farver som inventaret og været forsynet med flisegulv, var ifølge den 
førnævnte slotsplan møbleret ganske traditionelt, således som det er antydet 
på fig. 18. — Majestæternes vej til kirken har været alt andet end komfortabel; 
den gik (fig. 2) fra »det røde hus«, gennem en ny løngang (dvs. en lav korridor
bygning) til østfløjens nordgavl, ned i dennes store kælder og videre til den lille 
kælder, hvorfra de ad en trappe dukkede op gennem gulvet i den kongelige 
stol, som stod ved sydvæggen.

Til brug for kirken blev der i tårnet over orangeri og væksthus (slotsanlæg- 
gets sydfløj) anbragt en klokke og et urværk (sml. p. 989f).

Næppe var det nye slotskapel taget i brug, før den dårlige byggegrund med



Fig. 1. Hørsholm. C. F. Hansens kirke, set fra vest.

H Ø R S H O L M  K I R K E
OG † SLOTS KAP ELLER PÅ HIRSCHHOLM

L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

H
ørsholm kirke, der indviedes 21. september 18231, skylder sin usædvanlige og male
riske beliggenhed på en langstrakt holm i søerne sydligt i Hørsholm by, at den blev 

arvtager til det yngste slotskapel på Hirschholm. Christian VI. gav 27. november 1739 
alle, der ville bosætte sig ved slottet, rettigheder som købstadborgere (noget som aldrig 
fuldt ud blev anerkendt) med Birkerød til sognekirke »sålænge ingen kirke sammesteds 
er anlagt og opbygget«2.

Sognet oprettedes ved reskript af 14. januar 1784, da Hørsholm, som tidligere hørte 
under Birkerød (jfr. p. 918), sammen med Rungsted, Vallerød og Smidstrup under navn 
af Hørsholm sogn blev anneks til Søllerød (Københavns amt), hvis præst skulle prædike 
i slotskapellet; men fra 7. maj 1790 fik Hørsholm egen præst. Den 21. oktober 1796 fik 
arbejderne i Usserød bomuldsfabrik kongelig tilladelse til at søge Hørsholm kirke og 
bestandig tilhøre dette sogn, men således at tiendeafgiften fremdeles skulle tilhøre Birke
rød sognekald3. Slotskapellet fungerede som sognekirke til 1820, da man i Brønsholms- 
dals fabrikker (p. 1003) — til dels med inventar fra kapellet — indrettede et midlertidigt 
kirkerum, som var i brug, til C. F. Hansens kirke indviedes. Ved kongeligt reskript af 
19. juli 1844 overtoges kirken og dens vedligeholdelse af det offentlige4.

Den nuværende kirke ligger midt på gårdspladsen i 1700’rnes †slotsanlæg, hvoraf det 

H.M. 1940
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ældste sluttede sig til en renæssanceborg. Dennes hovedbygning, »Røde hus«, lå på en 
bakke umiddelbart nord for kirken; bakken eller »bjerget« udplaneredes samtidig med 
husets nedrivning vinteren 1736—375, og dermed må resterne af det middelalderlige 
Hørningsholm være fjernet. En udgravning 1941 viste, at den nuværende, meget lang
strakte holm i middelalderen bestod af to holme, skilt af en voldgrav (lige syd for kirken, 
sml. fig. 2), og at vandstanden da var 1,7 m højere end nu. Den fugtige, opfyldte grund 
omkring den middelalderlige borgs to holme inddroges i 1700-tallet som byggeplads for 
de store slotsanlæg, et forhold, der til stadighed medførte store skader på bygningerne 
efter få års forløb (sml. p. 990).

Hørningsholm ejedes 1305 af Jon Jonsen Litle, som døde 1307, og derpå af datteren 
fru Cæcilie indtil hendes død samme år; i testamentet nævner hun sin præst6. 1391 er
hvervedes Hørningsholm af dronning Margrethe og forblev derefter i kronens eje. Fre
derik II., i hvis tid borgen er kendt under navnet Hørsholm, opførte 1577—82 to byg
ninger: en to-etages, kaldet »Hvide hus«, og vinkelret derpå en tre-etages, det førnævnte 
»Røde hus«, der lå på henholdsvis vest- og nordsiden af banken.

Af de ældste inventarier (1600, 1641)7 fra dette slot, som stort set forblev uændret til 
et stykke ind i 1700’rne — kun navnet fortyskedes efterhånden til Hirschholm — 
fremgår intet, som tyder på, at det har rummet et kapel. Frederik IV. overlod det 1701 
(med underliggende sogne: Birkerød, Blovstrød og Karlebo) til dronning Louise. Ved 
hendes død 1721 gik det i arv til kronprins Christian, men ved sin tronbestigelse 1730 
skænkede han det til sin dronning Sophie Magdalene. I deres tid gennemførtes over
vældende byggearbejder, som flere gange ændrede anlæggets karakter totalt; to slots
kapeller omtales, det ældste i funktion fra 1725—368, det andet fra 17399 til o. 1820. 
Det ældste kapel hører sammen med de byggearbejder, der synes gennemført efter J. C. 
Kriegers tegninger 1723—26; det »hvide hus« forsvandt og det »røde hus« blev hovedfløj 
i et firlænget anlæg, hvis tre andre, lavere liggende fløje bestod af to een-etages længer i 
øst og vest samt et orangeri, kronet af et klokketårn, i syd; hovedbygningen blev sat i 
forbindelse med fløjene i øst og vest ved smalle »løngange«. Kapellet (p. 990) indrettedes 
i østfløjens sydende, ved porten ud for broen til ladegården.

Allerede 1728 blev orangeriet nedrevet for at give plads til en ny hovedbygning, der 
rejstes 1731—32 efter udkast af J. C. Ernst. Næppe var denne indviet, før man efter 
L. Thurahs planer tog fat på at ændre midtpartiet og udvide det mod øst og vest med 
to pavilloner, hvoraf den østre kom til at rumme et nyt slotskapel (p. 992). Disse pavil
loner påbegyndtes efteråret 1736, og samtidig faldt dødsdommen over det »røde hus« og 
de to kun 10 år gamle længer i øst og vest, til fordel for et nyanlæg ved Thurah. Dette 
anlæg fik adgang fra nord, og vinteren 1736—37 blev den dæmning, som endnu fra nord 
giver adgang til C. F. Hansens kirke (p. 978), piloteret og anlagt. Allerede 1739, på 
kongens navnedag 14. maj, kunne man ved en stor fest indvie Thurahs færdige anlæg, 
mens selve kirkeindvielsen ved biskop Peder Hersleb fandt sted tre dage senere; udgif
terne til kapellets bygning og indretning afholdt dronningen af chatolkassen.

End ikke dette pragtanlæg af et vandslot tilfredsstillede fuldt ud det byggelystne 
kongepars krav, og 1743—44 gennemførte Thurah en forhøjelse af slottet og visse æn
dringer, blandt andet større trappehuse i slotsgårdens sydhjørner. Mens forhøjelsen ikke 
greb ind i kapellets indretning, berørtes dets adgangsforhold tilsyneladende af det syd
østre trappehus.

Fig. 2. Hørsholm. Slotsholmen med C. F. Hansens kirke (A). 1:2000. Opmålt 1959 af Kunstakade
miets elever ved Mogens Brahde. Herpå er indtegnet: 1. De ved udgravningen 1941 fremdragne spor 
af de middelalderlige borgholme adskilt af voldgrav (prikket linje) og søgegrøfter med fundament
rester af senere bebyggelse (skraveret). 2. Slotsanlægget, som fuldførtes omkring »Bøde hus« 1726 

(fuld streg, kapellet lå ved B). 3. Det sidste slotsanlæg (stiplet linje, kapellet lå ved C).
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Fig. 3. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 2. Snit, set mod nord og mod syd. 1:300. Sml. fig. 4—5.

Efter Christian VI.s død 1746 på Hirschholm, beholdt dronningen slottet, hvor hun 
boede hver sommer til sin død. Samme år holdt Christian VII. hof på slottet, hvor mange 
af Struenses kabinetsordrer er underskrevet, og det var her, dronning Caroline Mathilde 
7. juli fødte prinsesse Louise Augusta, som døbtes i slotskapellet. Med Struenses fald for
lod hoffet slottet, som derefter stod øde og hurtigt forfaldt. Frederik VI., der havde bitre 
barnsdomsminder fra Hirschholm, dømte slottet til nedrivning og bestemte, at materi
alerne skulle benyttes til Christiansborg. Hertil afleveredes allerede 1790 en del sager 
(gardiner, stoleovertræk etc.), der kom i brug ved kronprinsesse Maries formæling10. 
1810—12 blev slottet nedrevet, men kirkefløjen sparedes i sidste øjeblik, fordi en konge
lig resolution af 3. januar 18123 bestemte, at kapellet skulle blive stående som sognekirke 
(sml. p. 975). 1813 gennemførte man en nødtørftig istandsættelse11; denne viste sig helt 
utilstrækkelig, og 181612 var der bevilget 16—20.000 rdl. til en hovedreparation, som dog 
aldrig kom igang, fordi kongen rettede sig efter slotsbygningskommissionens indstilling 
af 30. april 1817 om nedrivning13 og approberede C. F. Hansens tegninger til en ny 
kirke (p. 982).

Dødsdommen over det særprægede slotskapel eksekveredes i vinterhalvåret 1820—211, 
og de materialer, som ikke kom til interimskirken på Brønsholmsdals fabrikker(p. 1003) 
eller til den nye kirke, solgtes til sidstnævntes fordel ved to auktioner, 25. oktober 1820 
og 25. februar 182114.

DEN NUVÆRENDE KIRKE

Inden man 1816 gik igang med den istandsættelse af slotskapellet, hvortil 
en stor bevilling forelå, overvejedes sagen endnu engang i slotsbygningskom- 
missionen; dette resulterede som allerede nævnt i en indstilling til kongen, 
hvori kommissionen anbefalede nedrivning af kapellet, da selv en hovedistand- 
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Fig. 4—5. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 2. Langsnit og plan. 1:300. Sml. fig. 3. Dette projekt 
blev valgt som grundlag for den nuværende kirke (p. 978).

sættelse ikke ville hindre store vedligeholdelsesudgifter fremover. Der er næppe 
heller tvivl om, at denne kirkepavillon efter slottets nedrivning har stået som 
en torso, der havde svært ved at føre en selvstændig tilværelse. Ud fra indstil
lingens ordlyd13, der er formet af C. F. Hansen, får man dog en lille mistanke 

62*
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Fig. 6. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 1. Tværsnit, set mod syd. 1:300. Sml. fig. 7—8.

om, at overbygningsdirektøren også gerne så sine egne planer fremmet til op
førelse af »... en mindre med menighedens størrelse mere passende ny kirke... 
Jeg Hansen har derfor hoslagt tre [sæt] tegninger til façade, profil og plan af 
en sådan lille kirke...«. Derefter følger priserne på de tre forskellige bygninger, 
alle under forudsætning af, at man benyttede mest muligt af materialerne fra 
kapellet. Som et kuriosum kan bemærkes, at alle tre forslag viser bygninger, 
der er større end kapellet! Hvis C. F. Hansen med sin nummerering af forsla
gene (nr. 1—3)15 har villet antyde sin egen prioritering af projekterne, har 
kongen ikke taget denne vurdering til følge, han valgte nr. 2. Fælles for de tre 
forslag (fig. 3—10) er, at bygningens ydre fremtræder som en klart defineret 
blok, hvor nord-sydaksen er stærkt understreget med mindre fremspring, som 
rummer henholdsvis indgangsparti med tårn og selve alterrummet. Der spores 
også stor lighed med hensyn til hoveddispositionen af birummene i forhold til 
kirkerummet, men i selve udformning og opbygning af kirkerummene er de tre 
forslag vidt forskellige. Mens projekterne 2 og 3 på hver sin vis er baseret på 
det treskibede langhus, har C. F. Hansen i nr. 1 arbejdet med et halvcirkulært, 
amfiteatralsk opbygget kirkerum. Man kunne fristes til heri at se en inspiration 
fra det gamle slotskapel — ikke mindst, når man medregner opbygningen med 
de to gange tolv søjler over hinanden — men der er formentlig snarere tale om, 
at arkitekten har ønsket at skabe et rationelt tilhørerrum bygget omkring og 
med prædikestolen i centrum16. Bag stolen og højt hævet over denne står 
alteret som på en scene dannet af de flankerende rum: dåbskapel og sakristi. 
Den samme opbygning af prædikestol og alter, der går igen i de to andre 
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Fig. 7—8. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 1. Langsnit, set mod vest, og plan. 1:300. Sml.
fig. 6. (p. 980).

Hørsholmprojekter og i C. F. Hansens senere kirker, benyttede han første gang 
i Københavns Vor Frue kirke (DK. Kbh. By p. l5l ff.), men ingen af disse kirke
interiører har det samme præg af teaterscene, fordi gallerier eller pulpiturer 
slører sceneindramningen.
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Projekt 2, som kongen valgte, er i plan og ydre stærkt påvirket af arkitektens 
arbejde med Københavns Vor Frue: forhallen (i nord) flankeret af trapper, 
koret (i syd) af dåb og sakristi overbygget af loger eller lukkede stole og med 
en halvcirkulær alterplads, der dog i modsætning til Vor Frues fremtræder med 
retkantet ydre. Birummene manifesterer sig i bygningens ydre som risalitter 
med retkantede vinduesåbninger over for kirkerummets store, rundbuede vin
duer. Den indre opbygning er derimod meget forskellig fra Vor Frue og senere 
kirkeprojekter. Fra den første har han ganske vist gentaget overdækningen 
med den store tøndehvælving, men resultatet er helt anderledes, fordi det tre
skibede anslag i Hørsholmplanen ikke er fastholdt i opbygningen; de to rækker 
af kraftige søjler bærer ikke overvægge for et selvstændigt overdækket midt
skib, men kun balkoner eller gallerier, der indordner sig under det store halv
runde hvælv, som spænder fra ydervæg til ydervæg. Disse kraftige søjlebårne 
gallerier, af overordentlig stor arkitektonisk virkning, men uden konstruktiv 
betydning for bygningen, træffes i C. F. Hansens verdslige arkitektur og i det 
til Københavns arresthus knyttede kapel, der indviedes 1815 (og nu er helt 
ombygget).

Arbejdet med kirkens opførelse strakte sig over tre år, og der er bevaret et 
fuldstændigt regnskab med oplysninger om materialer, leverandører og hånd
værkere17. Arkitekten inspicerede nogle gange årligt byggepladsen, hvis ledelse 
var betroet konduktør Holgreen. Byggeriet indledtes efteråret 1820, da mur
mester R. Ulrichsen og tømrermester I. H. Benckes folk begyndte nedbryd
ningen af slotskapellet, rensede de gamle sten og opskar tømmeret til buestil
linger og stilladser; samtidig var stenhugger C. Dantzers mandskab igang med 
tilhugning af sokkelsten og vindues-»schambrangers« [indfatninger]. Stenbe
holdningen fra kapellet anvendtes til pulpiturernes overkant, og derover be
nyttedes Flensborgsten, som kom med skib til Rungsted. Bencke fik ni læs 
tømmer fra Frue kirke og afbandt tagværkerne sideløbende med murerarbejdet, 
således at man kunne holde rejsegilde i midten af oktober 1821. Façadebehand- 
lingen med sandstens »gliden«, vel den kvaderagtige fugning på alter- og tårn
partierne, fulgtes op, arkitrav og hovedgesims muredes, og inden årets udgang 
var bygningen under tag, tækket med sortglaserede sten fra Karlebo værk på 
Prøvelyst. Tømrerens arbejde i kirkens indre afsluttedes oktober 1822; det om
fattede blandt andet trapper, gulve i alle birum og loger, beklædning af søjler 
(der er bygget op omkring en stolpe), påsætning af drejede kapitæler, gesims 
med drejede brikker under »sparren kopperne« og balustre i rækværket. Side
løbende hermed begyndte mureren at pudse vægge »med fin sandstok«, røre 
den store »gevælvt« med tøndebånd og »pudse efter cirklen«, mens de mindre 
hvælv fik kassetterne pudset med »brukne hjørner«; så fulgte gulvet med Born- 
holmsandsten i forhallen, gule »sandstensbånd mellem kolonnerne« og svenske 
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Fig. 9—10. Hørsholm. C. F. Hansens projekt nr. 3. Langsnit, set mod vest, og plan. 1:300. (p. 980).

fliser (grå og røde Ølandssten) i skibet samt ottekantede, flammede og firkan
tede, sort-hvid-grå marmorfliser i henholdsvis kor og apsis. Stukkatørarbejdet 
(gesimsfriser, dørstykker etc.) leveredes af de italienske gipsere eller billedhug
gere, Vincenzo Romanelli og P. Brilli, og opsattes af murmesteren18. For glar- 
mesterarbejdet stod H. F. Kröll, der benyttede glas fra kapellets gamle vinduer 
og nyt engelsk kronglas nr. 1. Af andre håndværkere skal nævnes snedker F. 
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Fig. 11. Hørsholm. Indre, set mod syd.

Ihle og maler Carl Ekström, der leverede inventar og malerarbejde. Udvendig 
blev hovedgesims og tårn strøget fire gange og strøet med sand (for at efterligne 
sandsten), indgangsportalen fik tre gange stenkulør, dørfløjene »egekulør« og 
tårnets jalousier grøn farve. Indvendig blev væggene limfarvede, formentlig 
som nu i okkergult, mens gesimser, hvælv og træværk holdtes i hvidt; søjlerne 
blev malet fire gange, formentlig med marmorering som den nuværende, der er 
grå med blåsorte og brune årer.

Næppe var den festlige indvielse 21. september 1823 tilende19, før man op
dagede store svampeangreb. Først i syd (over den opfyldte voldgrav), senere i 
nord ved indgangen og 1829 alle vegne i hele kirkebygningen. Store reparationer 
på træsøjler og inventar fulgte slag i slag, og birummenes trægulve udskiftedes 
med mursten, uden at man dog synes at være kommet ondet til livs; med samme 
formål blev der 1837 lagt stenbro rundt om kirken, så vandet lededes væk fra 
kirkemurene3.

Egentlige ændringer i C. F. Hansens kirkeindretning er gennemført 1883, da 
det lille rum vest for koret, dåbskapellet, omdannedes til ligkapel, 1884, da 

E. M. 1968
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Fig. 12. Hørsholm. Indre, set mod nord.

stolene deltes midtover, således at kirkerummet fik midtgang20, og — som en 
direkte følge heraf — prædikestolens flytning fra kirkens midtakse til korets 
vestre side 190721, en forsøgsvis ordning, som dog endnu samme år gjordes 
permanent, idet hullerne i kortrappen, hvor stolen havde været indfældet, luk
kedes med trinsten. Samtidig blev korets ovenlys stærkt udvidet og forsynet 
med en større stukramme22.

Farveholdningen i kirkens indre er næppe undergået store ændringer (sml. 
p. 984), udvendig derimod har man ved hvidkalkning helt fjernet den virkning 
af grå sandsten, som C. F. Hansen efterstræbte, og som nu kun anes i tårnets 
øverste stokværk; yderdørene, der synes at have stået i egetræsådring, er nu 
brune ligesom vinduerne. En indskrift i bronzekapitæler over hovedindgangen: 
»Min Fred giver jeg eder«, er opsat 190422.

INVENTAR

Alterbordet, fra kirkens opførelse følger apsidens runding og er beklædt med 
brædder, 102 cm højt, 268 langt og 114 cm på bredeste sted, udført af I. H. 
Bencke, København. N. P. Dantzers enke leverede 5 1/8 kvadratalen Bremer-

E. M.1968



986 LYNGE-KRONBORG HERRED

plader, og stenhugger I. F. Scheller tilhuggede dem. Carl Ekstrøm marmorerede 
»alterdisken« forneden med oliefarve1.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldgaloneret, latinsk kors. 1823 leverede 
tapetmager L. Dujardin et rødt fløjlstæppe. Samme år betaltes Sophie Schiff 
født Loria62 for altertæppe-broderi, og H. J. Loria og co. for karmoisin fløjl og 
tønderkniplinger1.

På alterbordet står ingen altertavle, men et gipsrelief er muret ind i østvæg
gen over bordet og under gesimsen. Det forestiller nadverens indstiftelse og er 
en kopi af det relief, Thorvaldsen 1820 modellerede til Vor Frue kirke i Køben
havn; her skulle det hænge i koret over indgangsdøren til søndre skriftestol, 
hvor de endelige marmoreksemplarer opsattes 1844 (jfr. DK. Kbh. By I, 
218 f.)23. Hørsholm kirkes relief betaltes 1822 med 30 rdl. til gipser C. Antoi
nette18, og det transporteredes med båd fra København til Rungsted1. 1861 
måtte inskriptionen på alteret males21; hermed tænkes sikkert på den ind
skrift, som ses i gesimsfrisen på væggen over alteret. Med forgyldte versaler 
læses siden 188920, da finansministeriet over for Meldahl billigede den nuvæ
rende indskrift: »Denne kalk er det nye testament i mit blod«.

Altersølv (fig. 13—14). Kalk, 1822, 26 cm høj, cirkulær fod med bladornament, 
riflet knop, og bæger hvilende i bladkrans, forgyldt indvendig og på mundings- 
randen. Under bunden mestermærke MD i oval, muligvis for Mads Sørensen 
Drejer, Hillerød, og Københavns bymærke. Samtidig disk med stempler som 
kalkens. Vinkande svarende til alterkalken, 30 cm høj; på fodens lodrette kant 
graveret: 12 lod, stemplet som kalken. Oblatæske, 1864, glat, med graveret 
cirkelkors på låget, under bunden mestermærke for Conrad Christian Fredrik 
Schrøder (Bøje 965) og Københavns bymærke, og med graveret skriveskrift: 
»Tilhører Hørsholms Kirke«.

En alterkande af sort, kongeligt porcelæn med guldkors anskaffedes 187320. 
Nu ude af brug.

Alterstager 1) (Fig. 15), af messing, udført af gørtlermester K. P. Dalhoff, 
som også havde leveret modellerne dertil1. Stagerne er 63 cm høje og svarer til 
dem, billedhugger C. C. Peters 1858 udførte til Vor Frue kirke i København 
(DK. Kbh. By I, 186), formentlig kopier af de ægte forgyldte kandelabre, 
Dalhoff havde leveret ved denne kirkes indvielse 182924.

2) Syvarmet, skænket 1932, af messing, i samme stil som nr. 1; en til
svarende er nu [1968] ikke til stede.

To kandelabre, af messing, 200 cm høje (foden 40), svarer til alterstagerne 
og er formentlig også udført af Dalhoff; foroven en flad lyseskål med fem 
svungne arme, hvori elektriske pærer25. I koret.

Alterkrucifiks, af elfenbenstonet gips, 22,5 cm højt, på ibenholtskors.
Alterskranke, 1823, vistnok af støbejern, tværs over koret, med otte standere, 



HØRSHOLM KIRKE 987

E.M. 1968

Fig. 13—15. Hørsholm. 13—14. Alterkalk og vinkande muligvis udført af Mads Sørensen Drejer, 
Hillerød, 1822. 15. Alterstage af K. P. Dalhoff (p. 986).

hvorover en vandret liste med små, tætstillede, latinske kors, som bærer over
liggeren. H. Meldahl — vel jernstøber Heinrich Joachim Meldahl, arkitekten 
F. Meldahls fader — fik betaling for gitterværket for alteret med dør1; bronzeret 
som oprindeligt.

Døbefont (fig. 16) 1751, af træ; omtales i inventariet 1769 som en ny dåb eller 
font af træ og billedhuggerarbejde, hvidlakeret og forgyldt til at sætte på hvad 
sted, som forlanges, anskaffet 175126. Fonten er 87 cm høj med oval fordybning 
til dåbsfad. I skibet, lige neden for koret. Udført til † slotskapel.

Dåbsfad, nyere? (sml. p. 998), af messing, ovalt, glat. Dåbskande af samme 
materiale, balusterformet med bred tud.

Prædikestol, af eg, (fig. 17) af snedker F. Ihle, København, »efter angiven 
tegning«27, vel af C. F. Hansen. Den cylinderformede stol er ganske enkel, 
prydes kun af en båndomvunden palmebladkrans i hvis midte en alterkalk 
med en oblat. Billedhuggerarbejdet udførtes af Valter Delwas, og gørtler G. 
Licht leverede de 46 messingbogstaver, som danner indskriften i stolens frise: 
»Christi evangelium er en Guds kraft til saliggørelse«. Stolen står i blank eg 
med forgyldning på ornamenterne; håndliste og bogpult er betrukket med rødt 
fløjl. Siden 1907 i korets sydside ved overgangen til skibet, men oprindelig midt 
på kortrappen (jfr. fig. 3,5); 1905 henstillede synet, at prædikestolen flyttedes 
til den vestlige side af koret, da den skyggede for alteret22 (jfr. p. 985).

Stolestaderne (sml. fig. 11) er glatte bænke med udsavede armlæn og svagt
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skrånende rygstød. Snedker F. Ihle ud
førte 30 kirkestole med døre og beslag 
og 19 kirkebænke tillige med to stykker 
sammenstemt panel med afkehlede fyl
dinger og rammestykker for enden af 
stolene indvendig1. 1872 forsynedes 
stolestaderne med passende skråpulte 
og derunder skruer til hatte. 1884 leve
rede snedkermester Dohse, Hørsholm, 
overslag over en af menigheden og præ
sten ønsket deling og omflytning af sto
lene, hvad der medførte ændring af 12 
kirkestole, som skulle overskæres, så at 
de blev til 24, der forsynedes med nye 
understykker og drejede rosetter. Sam
tidig fjernede man dørene, som dog an
bragtes på kirkens loft, så at de på for
langende kunne bringes tilbage til deres 
oprindelige plads28. Bænkene er lysegrå 
med brune fodlister og rosetter; sæderne 

er i ny tid forsynet med bænkehynder af blåt klæde.
Dørfløje fra kirkens opførelse. To ens hoveddøre i nord til forhallen og til 

kirkerummet, hver med fem profilfyldinger, de nederste i yderdøren med stål
trådsnet og lemme. Også de fire døre i kirkerummet og de fire på gallerierne er 
fyldingsdøre med en lille fals i stedet for profil; førstnævnte har kraftige, glatte 
gerichter, frisefelt med mæanderbort og kraftigt udladende arkitrav over 
æggestav.

Orgel, 1932, fra Th. Frobenius, 19 stemmer, fire koblinger, to manualer og 
pedal; med spillende façade.

†Orgel. Orgelbygger Hans Frederik Oppenhagen fik 1822 et forskud på 200 
rbdl. til fortsættelse af orgelets reparation29, som også varede en del af det 
følgende år30. Fire »Degger« allunskind var brugt til bælgene og »vindlagene«, 
desuden metalplader til ti af de største piber, som var borte; klaviaturet var 
istandsat og forandret hjemme hos orgelbyggeren. En løs, udateret kvittering 
blandt regningerne fra 1820 opviser en udgift på 45 rbdl. for at nedtage et 
orgel i Hirschholm slotskirke »im bester Ordnung«1. 1876 anviste finansmini
steriet 290 kr. til orgelbygger Daniel Köhne for hovedistandsættelse af orgelet20.

Pengeblok, 1700’rne, sandsynligvis fra den første kirke, af eg, beklædt med 
vandrette jernbånd, pengetragt i låget, som er helt af jern og lukkes ved hjælp 
af to bånd med hængelåse. 53 cm høj, dækket af et tykt lag gul maling. Blokken

E. M.1968

Fig. 16. Florsholm. Døbefont 1751 (p. 987).
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har stået i det nedbrudte slotskapel og 
flyttedes til Brønsholmsdal 1820 (jfr. p.
1003); ved overflytningen til C. F. Han
sens kirkebygning forfærdigedes en fod 
under den1. Nu i skibet, øst for ind
gangen.

Seks salmenummertavler, fra sidste 
halvdel af 1800'rne, med svejfet top
stykke og nummerplader af træ til at 
hænge på små søm. Hvidmalede, »Før 
Prædiken« og »Efter Prædiken« med sort 
fraktur31.

Belysning. To firsidede, trapezformede 
lygter med gitter og bladrække foroven, 
træspir over trækhul, nu også til elek
trisk lys. Over de to dore, der fører til 
gallerierne. Ti ampler fra kirkens op
førelse hænger mellem de søjler, der 
bærer galleriet.

Kirkeskib, 1861, »Sømandens Minde 
af Rungsted«, orlogsfregat med 12 ka
noner; rigningen er et koffardiskibs.
Bygget af skibstømrer F. W. Bentzen, Helsingør, tilrigget af matros Svend 
Chr. Jensen; givet af 27 søfolk og fiskere i Rungsted, repareret 1881 og 192432. 
Midt i skibet.

Sejerværk33. Døgngangværk med stiftgang, kvarter- og timeslagværk anbragt 
i forlængelse af hverandre i smedet, med kiler samlet smedejernsramme (længde 
126 cm, bredde 5l cm, højde 67 cm), kronet af pyntespir, udformet som dob- 
beltvolutter. Bortset fra rammen og enkelte andre dele fremtræder værket som 
resultatet af en radikal fornyelse 1937 ved F. Bertram-Larsen. Allerede 1878 
havde P. Chr. Louw »fornyet, omarbejdet og repareret« uret20. En tidligere 
hagegang blev da erstattet med stiftgang. Tillempningen af det gamle urværk 
til den nuværende kirkebygning foretoges 18221 af smedemester F. Cumann, 
København, som har signeret og dateret kvarterslaghammeren. På timeslag- 
hammeren er indhugget C. K. 1663, utvivlsomt en signatur for urmageren 
Christoffer Klet, der må have forfærdiget værket. Dele, der i 1937 udskiftedes 
i dette, opbevares i urkammeret, deriblandt gangværkscentralstiveren, som har 
spor af urets oprindelige spindelgang med foliot. Værket står i øverste tårnrum 
umiddelbart bag skiven. På dennes bagside læstes 1937: Forfærdiget i Kaaber 
af Jacobsen Aar 1822. Malet af Ekström 1822. 1869 Malet af Kanitz.

E.M. 1968

Fig. 17. Hørsholm. Prædikestol fra kirkens op- 
forelse (p. 987).
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Klokker. 1) 1724, med versaler mellem øvre akantusbladbort og grenfyld 
med store blomster: »Me fecit Frederich Holtzmann Hafniæ 1724 Gloria in 
excelsis deo« (»mig gjorde F. H. i København. Ære være Gud i det højeste«)34, 
68 cm i tvm. Klokken hang 1725 i tårnet over orangeriet8 og var omstøbt af en 
gammel klokke fra Rungstedgård35. Nu i tårnets øverste, åbne stokværk.

2) 1739, med versaler mellem akantusbladborter: »Me fecit Iohann Barthold 
Holtzmann Hafniae Anno 1739« (»mig gjorde I. B. H. i København i året 1739«), 
58 cm i tvm. Ophængning som nr. 1. Begge klokker har slaghamre til urværket, 
den fra 1739 slår kvarterslag, den anden timeslag.

Klokkestol, forfærdiget 182214 af I. H. Bencke, København, med nyere vugge
bomme, tre lodrette stolper med dobbelte skråstivere i syd og nord.

Mindetavle over faldne 1848—50 og 1864, af hvid, sortåret marmor i ege
træsramme, 130 cm høj, med fordybede versaler. 1914 flyttedes tavlen fra en 
mindehøj på kirkegården ind i kirken, hvor den nu er opsat på tårnrummets 
vestvæg22.

DET FØRSTE SLOTSKAPEL 1725-36

Slotskapellet, der indrettedes i og samtidig med opførelsen af østre længe i 
det anlæg, som byggedes i tilslutning til »Røde hus«, og som tilskrives Krieger 
(sml. p. 976), var under arbejde 1725 og blev formentlig indviet kort efter 
Mikkelsdag (d. e. 29. september), da snedkerarbejdet skulle være færdigt8. En 
usigneret og udateret plan i Københavns Stadsarkiv36 viser, at kirkerummet 
var indrettet i fløjens sydende lige nord for porten, hvorigennem der var adgang 
til slottet fra ladegårdssiden; det er således kirkens sydvæg, der blev fremdraget 
ved gravningen 1941 (p. 976). Det rektangulære rum havde seks fag vinduer i 
østre langmur37 og et hvælvet træloft over en kraftig »gesims eller karnis« båret 
af pilastre, således som det fremgår af fig. 18, en tegning, der ledsagede tømrer
mester Hans Georg Welsch’ overslag for arbejdet på kirkefløjen efter den af 
majestæten approberede tegning8. Kirkerummet, der tilsyneladende har været 
malet i farver som inventaret og været forsynet med flisegulv, var ifølge den 
førnævnte slotsplan møbleret ganske traditionelt, således som det er antydet 
på fig. 18. — Majestæternes vej til kirken har været alt andet end komfortabel; 
den gik (fig. 2) fra »det røde hus«, gennem en ny løngang (dvs. en lav korridor
bygning) til østfløjens nordgavl, ned i dennes store kælder og videre til den lille 
kælder, hvorfra de ad en trappe dukkede op gennem gulvet i den kongelige 
stol, som stod ved sydvæggen.

Til brug for kirken blev der i tårnet over orangeri og væksthus (slotsanlæg- 
gets sydfløj) anbragt en klokke og et urværk (sml. p. 989f).

Næppe var det nye slotskapel taget i brug, før den dårlige byggegrund med
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førte sætninger i murværket, der i april 
1726 var på omkring 6 tommer ved kir

kegavlen, »fordi at på det sted, hvor 
fundamentet til kirken står, skal tidligere 
have været slotsgrav. . .«. Til alt held for 

murmesteren, Simon Müller, regnede 
synsmændene dog skaden for ubetydelig 
og foreslog, at man fjernede hvælvingen 
under kirken, »der både spænder muren 
og forårsager en stor last og tyngsel især 

af den pålagte mængde jord og fli
ser...«, og indlagde bjælker i stedet8.

Det er uklart, hvorledes denne sag endte, 
og den behøver ikke at have forbin
delse med kapellets nymaling 1731. For
ud for denne var der sket en afgørende 
ændring i kirkens møblering, idet præ
dikestolen var rykket »mistendels midt udi kirken«38. Denne ændring, som 
understregede kirkens hovedakse kraftigt, kan være gennemført under påvirk
ning fra det slotskapel, der o. 1725 indrettedes på Christiansborg, hvor præ
dikestolen var anbragt midt foran alteret, hævet på et lektorium tværs over 
rummet39; en sådan opbygning er ikke omtalt i forbindelse med Hirschholm, 
men hvis man overhovedet skulle kunne se alteret, må prædikestolen dog have 
været hævet et stykke op i det ca. ni meter høje rum. — Som et led i nye, store 
byggeprojekter blev den del af østfløjen, som rummede kapellet, nedrevet efter
5. november 1736, da kirkeinventaret forlangtes sendt til København5, og efter 
at man var gået i gang med byggearbejdet på »den nye kirke« (p. 992).

Om alterarrangementet haves ingen direkte oplysninger; af overslaget over 
materialer til snedkerarbejdet i kirken ses, at der skulle bruges seks tylter 
brædder til altertavlen, og af kontrakten med snedker Bendix Pedersen dateret 
Rundsted (!) 2. aug. 1725, fremgår, at altertavlen skulle beklædes inden for 
rammen, og der skulle leveres et »a parte« alterbord derved. Billedhugger 
Gundelack leverede ifølge tre regninger af 31. maj 1726 billedhuggerarbejde 
til kirken for 116 rdl., og for forgyldning fik han 147 rdl.40. Til billedhugger
arbejdet i kirken har hørt udsmykningen af altertavlen, men hvilke ornamenter 
eller figurer den har været prydet med, vides ikke. Det er rimeligt at antage, 
at de 65 rdl. 5 mk. maler [Zacharias Philip] Getreuer fik for et ikke nærmere 
omtalt arbejde i kirken, har været betaling for altertavlens maleri41. Han ar
bejdede andetsteds på slottet allerede 1724. Allerede i oktober 1731 »om-

Fig. 18. Hørsholm. †Slotskapel 1725—36. På 
planen (vest opad) er rummets møblering an
tydet på grundlag af arkivalierne (p. 990, 991).
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maledes« kirken af maler [Friedrich] Holm, ved hvilken lejlighed amtmand 
Raben befalede, at forgyldningen skulle blive, som den var5.

Prædikestolen havde krone (himmel) af bøjler ovenpå, og opgangstrappen 
var af panelværk. Stolen stod oprindelig op ad muren, men flyttedes 1730 
»mistendels midt udi kirken, hvor den snart står blot«; derfor måtte billed
huggeren Erik Warnheim skyndsomst komme ud fra København og forfærdige 
»dukker« og hvad der mere behøvedes, for at den »kunne give mere prospekt 
fra sig end tidligere« (sml. p. 991)38.

En lille, indelukket præstestol havde panelværk på de to sider og en dør lige
ledes af panelværk.

Der var 22 lange stole på hver side i kirken, alle med døre af panelværk. To 
på hver side var lukket både foran og på ryglænene, mens de øvrige 18 havde 
åbne ryglæn8. Stolene har åbenbart ikke været behagelige nok, for allerede 1727 
måtte snedker Mogens Olsen fra Smidstrup gøre sæderne bredere42.

Herskabsstolene smykkedes med søjler og gesimser, og hver stol havde to 
dobbelte vinduesrammer til at skyde op; indvendig var der et panel under 
loftet, og skillerummet mellem de to stole var af panelværk. Gulvet i den kon
gelige stol var forsynet med to lemme, hvorigennem herskabet fra kælderen fik 
adgang til stolen (jfr. p. 990); medens hofdamernes stol havde adgang gennem 
en dør fra kirken8.

Om klokken, se p. 989.

DET ANDET SLOTSKAPEL 1739-1820

Det nye slotskapel indrettedes som nævnt i den østre af de to pavilloner, som 
L. Thurah føjede til I. C. Ernst’s hovedbygning. Overslag og kontrakter til den 
nye kirkes opbygning var approberet 24. januar 17365, og byggearbejdet star
tede samme forår — endnu inden den gamle kirke var nedrevet — med pilote
ring af grunden; formentlig var man blevet belært af dårlige erfaringer (sml. 
p. 990)43. Indvielsen fandt imidlertid først sted 17. maj 17399, hvilket antagelig 
skyldes, at byggeprogrammet i mellemtiden blev udvidet til at omfatte hele det 
ældre slot. Kapellets videre skæbne frem til nedrivningen 1820—21 fremgår af 
indledningen p. 975, 978.

Slotskapellet, som Thurah indrettede i nordre halvdel af pavillonen, hævede 
sig gennem to etager og således, at kuplen med sin lanterne skød op i tagrum
met (fig. 19—20). Kapellet var større end forgængeren, men måske ikke så stort, 
som Thurah gerne havde villet det; han skriver selv i den danske Vitruvius 
(II, 91): »målet til det kongelige kapel, både i henseende til længden og bredden 
er forud blevet fastsat, og mig foreskreven; hvorfor, da pladsen kun er af lidet 
begreb, jeg så meget mere har måttet være betænkt på at indskrænke de ting, 
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som uomgængelig bør være i en kirke, på det knappeste og fordelagtigste, på 
det at rummet ej for meget skulle blive betaget, allerhelst da hendes majestæt 
... forlangte hele to kongelige stole, een på gulvet og een på galleriet, så maje
stæterne kunne træde direkte ind fra gemakkerne«. Og Thurah fortsætter: 
»dette har tvunget mig til at anordne således den øvrige indretning, at, ligesom 
de kongelige stole på den ene side er een over den anden, så er på den anden 
side overfor, alteret prædikestolen og orgelværket i eet stykke opført lige fra 
gulvet til øverst under kirkens hvælving«.

Thurahs tegninger suppleret med hans egen videre beskrivelse giver et godt 
begreb om det efter danske forhold helt usædvanlige slotskapel. Inden for det 
rektangulære rum skabte Thurah en såkaldt teaterkirke, bygget op på tværs 
af den korte nord-sydakse og formet som en oval sal med galleri og kuppel af 
samme form; to gange seks træsøjler indrammede gulvets kirkestole og bar 
galleriet, hvorfra det samme antal søjler er ført op under kuplen. Ovalen var 
brudt i nord og syd af henholdsvis alter-prædikestol-orgel og de to fyrstestole. 
Rummet var i begge etager tilgængeligt fra syd og nord, dels fra gemakkerne 
i pavillonens søndre halvdel og dels fra slottets østfløj, der stødte op til kirkens 
nordvæg; den østre kortvæg havde fire vinduer og den vestre et lignende antal 
dybe nicher. Om indretningens detaljer skriver Thurah: ». . . de underste frit
stående piller er romerske, de øverste korintiske, med forgyldte kapitæler; 
stukkatørarbejdet i kuplen er forgyldt, og i lanternen ser man mellem vinduerne 
de fire evangelister siddende, i stor forhøjning, af gips forfærdiget. Samtlige 
billedhuggerarbejder på alteret, prædikestolen og på orgelet, så og på de konge
lige stole, er på det fineste og netteste udført og med rig forgyldning siret, og 
ellers ingen bekostning sparet på de øvrige stykker af kirken, så at denne i sig 
selv liden kirke, billig kan bære den ros, at hende intet fattes, hverken i hen
seende til bekvemmelighed, eller i henseende til pragt og skønhed«.

Kilderne, hvoraf Thurah kan have øst ved sin udarbejdelse af projektet til 
slotskapellet, som må have været færdigt senest 1735, er flere. Når Thurah 
siger, at den ringe plads og kravet om to fyrstestole har tvunget ham til at 
bygge alter, prædikestol og orgel op over hinanden, har tvangen med hensyn 
til prædikestolsalteret næppe hvilet tungt på ham, thi netop denne sammen
bygning var tidens løsen44. Den teaterprægede kirke med gallerier samlet om 
en »skueplads«, bestående af alter, prædikestol og muligvis orgel, var vokset 
frem i overensstemmelse med den protestantiske gudstjenestes krav. Sådanne 
kirkeinteriører, skabt i centralbygninger eller langhuse, var allerede fra tidligt 
i 1600-tallet blevet foretrukket i Holland, når det gjaldt nye kirkebygninger, og 
herfra inspireredes 1688 den reformerte kirke i København (DK. Kbh. By III, 
40 og 51 f.). I begyndelsen af 1700-tallet smeltede forskellige påvirkninger sam
men i Mellem- og Nordtyskland, og kirker af teatertypen fik et vældigt op- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 63



994 LYNGE-KRONBORG HERRED

Fig. 19. Hørsholm. †Slotskapel. 1739. Snit, set mod prædikestolsalter. Efter »Den danske Vitruvius«,
pl. 48.
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Fig. 20. Hørsholm. †Slotskapel. 1739. Snit, set mod kongestol. Efter »Den danske Vitruvius«, pl. 49.

63*
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sving. Foregangsmændene i Sachsen og Braunschweig var de to bygmestre 
Georg Bähr45 og Hermann Korb46, mens matematikprofessoren Leonard Sturm 
1712 og 1718 udsendte et arkitekturteoretisk værk med forbilleder for bl. a. 
centraliserede protestantiske kirkebygninger47.

Disse nye strømninger har Thurah kendt, og han har måske også set en del 
af kirkerne på sin rejse som kongelig stipendiat 1729—31. Men også kongen og 
dronningen var velorienterede i disse forhold, hun gennem sin opvækst ved det 
sachsiske hof, som hun senere gæstede sammen med kongen, og begge gennem 
deres aktive indsats i planlægningen af mange store byggeforetagender. Nær 
slottet Frederiksberg havde beboerne i Ny-Amager ved kongelig resolution fået 
tilladelse til at lade hollænderen Felix Dusart opføre en ny kirke 1732—34, den 
nuværende Frederiksberg kirke. Det er en ottekantet centralbygning med loft 
båret af otte søjler, og med balkoner og prædikestolsalter.

På denne baggrund er det nok svært at afgøre, om selve kapellets idé skyldes 
Thurah, eller den er blevet ham dikteret sammen med målene. Det tværvendte 
kirkerum, som første gang synes benyttet her i landet ved Reformert kirke 
(også ved nyindretningen efter branden 1728), var ideelt for et slotskapel, idet 
man her opnåede at bringe de to væsentligste ting i kirkens hovedakse, alter- 
prædikestolsopbygningen og fyrstestolene, nær ind på hinanden. Et helt nyt 
indslag i møbleringen af det danske, protestantiske kirkerum er vistnok orgelets 
placering over prædikestolsalteret i Thurahs slotskapel48.

INVENTAR
Som antydet på de foregående sider var kapelrummet skabt ved en samklang mellem 

galleriet og det øvrige faste inventar, der samlede sig om den korte akse: alter — fyrstestol.
Arkivalierne giver ingen oplysninger om, hvem der har udført tegningerne til kapellets 

inventar, eller hvilke håndværkere og kunstnere, der har forarbejdet det. Det er vel na- 
turligst at tænke sig, at det er Thurah, der selv har tegnet inventaret, som i så høj grad 
hænger sammen med og er en del af rummets arkitektur. Man har med ret stor sikkerhed 
tilskrevet ham udsmykningen af kapellet på Bregentved (DK. Sorø p. 575 ff.); her brugte 
han Johann Friederich Hännel som billedhugger, hvilket også var tilfældet på Ledreborg 
slot49. Inventaret i slotskapellet, hvis altertavle er nær beslægtet med Hørsholms, ud
førtes af billedhugger Joh. Chr. Hübner (DK. Kbh. Amt p. 821), der ikke sjældent arbej
dede for kongehuset. I første halvdel af 1730’rne arbejdede Hännel på modellen af Chri
stiansborg slot tillige med andre billedhuggere, bl. a. Christian Callot, der skal have været 
elev af Fr. Ehbisch. Arbejdet med udførelsen af slotsmodellen var i øvrigt lagt i hænderne 
på Didrik Schäffer, der senere især kom til at arbejde i de af Thurah dekorerede rum.

Til den store sal på Hirschholm gjorde Thurah i foråret 1733 tegninger og overslag til 
den indvendige dekoration; ved dette arbejde var bl.a. snedker Ohrtmann beskæftiget. 
Johann Christopher Heimbrod udførte billedhuggerarbejdet, og efter hans død 1733 
overtoges det af den lidet kendte Andreas Nindel.

Som det heraf fremgår, kan adskillige håndværkere komme på tale, og endda er kun 
omtalt få af de mestre, der var beskæftigede ved kongens byggeforetagender. Da inven
taret ikke er bevaret, og henførelsen til en eller flere mestre således udelukkende må bygge
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på de af Thurah i hans Danske Vitruvius gengivne interiører, er det umuligt at henføre 
inventaret til nogen bestemt mester. Der skal dog gøres opmærksom på den lighed i op
bygningen, der er mellem prædikestolsalteret i Hørsholm og altertavlen i Trinitatis kirke 
i København (DK. Kbh. By II, 300), som er udført af Frederik Ehbisch 1731; det er den 
af de altertavler, Ehbisch leverede til de ved branden 1728 ødelagte kirker, der kommer 
Hørsholm nærmest. Den høje attika med blomsterguirlander kan sidestilles med prædike- 
stolsalterets orgelbrystning, og storstvkkets midtfelt i form af en fladbuet niche rummer 
i Trinitatis en krucifiksgruppe, i Hørsholm prædikestolen. Kompositionen med krucifiks- 
gruppe inden for søjlestillinger kan Ehbisch muligvis have overtaget fra kirkens tidligere 
altertavle fra 1680’erne, der brændte 1728; den var udført af Lambert van Hauen50. Det 
var også Frederik Ehbisch der 1726 leverede altertavle og prædikestol til den nærliggende 
Fredensborg slotskirke (sml. p. 823 ff.).

Prædikestolsalter med orgel. Alterbordet var bygget sammen med altertavlen, 
som var af portaltype, der for alvor blev almindelig her i landet efter udførel
sen af Tessins altertavle til Vor Frelsers kirke i København (DK. Kbh. By II, 
504 ff.); denne blev retningsgivende for de nye altertavler, der leveredes af Fre
derik Ehbisch til de københavnske kirker, som var blevet ødelagt ved den store 
brand 1728. Hele opbygningen havde form af en krum væg med alterbordet i 
midten og til hver side to skråtstillede, glatte, korintiske søjler på postamenter 
af samme højde som alterbordet. Over dette var en rektangulær barokfylding
— af samme højde som søjlepostamenterne — med et dekorativt ornament og 
herover igen, på det sted hvor altertavlemaleriet plejer at have sin plads, var 
prædikestolen anbragt. En profileret barokkarm, hvis vandrette overkant be
fandt sig i samme højde som søjlernes kapitæler, omsluttede den åbning i alter
væggen, der gav adgang til stolen.

Selve stolen var, som det var almindeligt på denne tid, udstyret med stor, ud- 
kragende vulst forneden og tre barokfyldinger, hvoraf i hvert fald forsidens 
smykkedes med et ornament, muligvis med blomster. Den tilhørende bogpult 
var fastgjort til kanten og ligesom denne beslået med rødt fløjl og guldgaloner51. 
På dørkarmen sad et timeglas »af messing på en sirlig forgyldt jernarm med 
krone over«52. Væggen bag prædikestolen brød arkitraven og nåede op til kron- 
listen, hvorover et kvartkuglehvælv var bygget ind i orgelbrystningen og sam
tidig optog (alter)gavlens plads, således at der kun over de yderste søjler var 
en lille rest af den brudte segmentgavl; herpå balancerede to figurer, til venstre 
Håbet med anker i hånden, til højre muligvis Retfærd; kun sværdet ses på 
Thurahs snit (fig. 19) som en lodret stav.

Den konvekse orgelbrystning havde to tilsvarende små gavlstumper, hvorpå 
sad englebørn. Foran på midten, lige over hvælvet var anbragt en kronet kar
touche med kongens og dronningens sammenskrevne spejlmonogram.

Orgelfaçaden var enkelt udformet, uden vinger, men kronedes af vældige 
skyformationer med englehoveder uden om Jahves navn på hebraisk, yderst 
en strålekrans. Denne top — helt oppe i kuppelen — var så at sige façadens gavl. 
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På hver side af prædikestolsalteret stod to rudimentære vægge, der krum
mede den modsatte vej af alteropbygningen; de smykkedes hver af to pilastre 
af samme størrelse som rummets søjler, og ligesom disse bar de galleriet. Hver 
især var de krumme flader medvirkende til at opnå en langt større perspek
tivisk virkning.

Inventarierne meddeler, at prædikestolen med dens ornamenter og sirater af 
billedhuggerarbejde var marmoreret og forgyldt.

Alterklæder. Inventariet 174152 nævner et af guldbrokade med begge deres 
kongelige majestæters våben broderet, samt rødt fløjl i kanterne med sølv point 
d’espagne besat; 1769 var det havnet i møbelkammeret26. 1747 omtales for
uden det 1741 nævnte et karmoisin fløjls alterdække med begge deres maje
stæters navn og krone »på bordyret« samt guldgaloner; ved enkedronningens 
bortrejse blev det taget med til København, men kom atter tilbage. 1769 op
bevaredes selve fløjlsklædet i møbelkammeret, mens man havde skåret det kon
gelige navn og »guldtrækslerne« ud og anvendt på et nyt, sort fløjlsklæde, som 
solgtes på auktion 13. maj 177353; 1776 var det røde også solgt54.

Alterduge. En kammerdugsalterdug med point de la reine kniplinger om
kring leveredes 1739 af kammerfrøken de Beulewitz; samtidig fandtes i mø
belkammeret en gammel alterdug med brede kniplinger.

Svarende til alterklædet var et guldbrokades dække til at lægge over en lille 
skammel foran alteret og et kalkklæde foret med hvidt sars de soy (et let silke
stof) og med sølvtakker om, til at lægge over kalk og disk52. Skamlen havde 
også et rødt fløjisdække, og et af sort fløjl, når det var påkrævet; sidstnævnte 
solgtes sammen med det sorte alterklæde26.

Om altersølvet haves ingen nærmere oplysninger; 174752 ejede kirken to kalke 
og diske af sølv forgyldt, en tilsvarende kande med låg og oblatæske; det hele 
opbevaredes i et lille, læderbetrukket skrin. Sølvtøjet skulle blive ved kirken, 
da den 1812 overgik til at være sognekirke, men allerede samme år blev skabet 
bag alteret, hvor sølvet opbevaredes, brudt op, og det sølvforgyldte altertøj 
stjålet tillige med et stort, ovalt sølvfad til fonten55. 1769 nævnes kun een kalk 
og disk af sølv forgyldt26.

Alterstager. To store sølvlysestager med dronningens navn og krone nævnes 
første gang 1747 tillige med to overtræk dertil af skind52.

Døbefonten eksisterer endnu, se p. 987. Den havde ikke til daglig sin plads i 
kirken, men opbevaredes i et møbelkammer, jfr. inventarium 176926.

Dåbsfad. Sammesteds opregnes et stort sølv vandbækken med kande til, som 
fra sølvkammeret »til dette brug er ordineret«. 1776 var døbefonten med kande 
solgt på auktion54; med døbefonten må menes det ovennævnte vandbækken. 
Et nyt blev stjålet 1812, jfr. altersølv.

Prædikestol, se alter p. 997.
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Stolestaderne på gulvet var anbragt i fire grupper, der dannede udsnit af en 
cirkel, og med tre rækker bænke i hver. Den bageste bænkerække i hver gruppe 
deltes af de 12 søjler, der bar galleriet. Gavlenes pålagte pilastre kantedes for
neden af volutter; topstykkerne var formet som muslingeskaller, og lågerne 
havde almindelig barokfylding ligesom panelet foran stolene. Slotsregnskaber- 
nes inventarier tæller 15 stole på gulvet; det er de 12 omtalte samt tre stole, 
der stod langs væggene, og var beregnet til kammerbetjentene og præsterne; 
desuden fandtes tre åbne stole til officianterne og deres folk. De 12 var beregnet 
til pagerne med deres hofmester, lakajerne og staldfolket, damerne, jomfruer, 
piger, betjentenes koner og andre56.

Træet var perlefarvet og forgyldt med ægte guld på lister og billedskærerværk.
Den kongelige stol, over for prædikestolsalteret, havde udadbugende front 

med tre barokfyldinger i brystningen og derover tre »engelske vinduer«, som 
kunne skydes op og ned ved hjælp af røde silkebånd med kvaster. Over de to 
sidevinduer var der rokokokartoucher, og over det midterste, lidt højere holdt 
to engle en kartouche med kongens og dronningens spejlmonogram. Inde i 
stolen stod 1741 tre lænestole med rødt fløjlsbetræk og guldgaloner, samt til
hørende overtræk af rødt »trille« (toskaftet, glittet bomuldsstof), desuden en 
lille stol med grønt damaskes overtræk og hvide silkesnore — 1747 var den 
flyttet op i den nye kongelige stol på galleriet52. Betrækket på væggene var af 
rødt fløjl foret med ubleget lærred og var til at hefte af og på; for vinduerne 
var der hvide taftes gardiner med hvide lidser og kvaster af silke — 1770 an- 
skaffedes nye røde54. Et stort, rødt klædesgardin dækkede døren, og på gulvet 
var fastslået et rødt klæde, som 1776 blev solgt på auktion. En jernbilæggerovn, 
der senere flyttedes til markgrevindens sovekammer og til sidst endte på loftet52, 
sørgede for varmen, og dertil hørte en messingildtang og ildskuffe — som 1747 
var flyttet ovenpå — samt en »håndpuster« af træ.

På galleriet forfærdigedes 1743, måske i forbindelse med ændringer af trappe
husene (jfr. p. 976), endnu en kongelig stol, 1769 benævnet dronningens26. Den 
var anbragt lige over den foregående og havde som denne tre skydevinduer, 
men brystværnet orneredes her af båndslyng, og over hvert vindue var der en 
rocaille, størst over det midterste, som også var lidt højere end de to sidevin
duer. Allerøverst, i højde med kuplen, sås en brudt gavl hvorpå Troen, med 
himmeriges nøgler, og Kærligheden, med to børn, sad; i midten holdt to vild- 
mænd det danske og det Brandenborg-Culmbachske våben under fælles krone, 
og på hver side af dem stod en brændende vase.

Inde i denne stol stod to lænestole med rødt kinesisk damask, som også var 
anvendt til betræk på væggene og gardin for døren; for vinduerne var der røde 
taftes gardiner og på gulvet et groft, rødt klæde52. En liden blå og hvid porce- 
lænsvindovn, 1769 kaldet pyramide eller Dresdner sten vindovn, med tilhørig
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ovn samt underdel af jernplader, og en messing ildtang og ildskuffe hørte også 
med, samt en blokskærm fra den store sal26.

Lukkede stole. Kronprinsens og prinsesse Louises stole — den sidste kaldtes 1776 
prinsessernes — bestod hver af to fag vinduer og stødte op til den kongelige stol; 
indgangen var gennem en dør i stolenes kortsider. De prydedes med »billed
hugger samt forgyld og marmorerarbejde«, hvilket vil sige, at der over vin
duerne fandtes rokoko-kartoucher svarende til kongestolens. Indeni stod to 
stole med udskåret træværk.

Den fyrstelige indelukkede stol (nede på kirkegulvet) eksisterede kun i kirkens 
første år; den havde fire fag vinduer og to døre, og smykkedes også med billed
huggerarbejde, men blev hurtigt taget ned og lagt på loftet, hvorefter der på 
dens plads 1745 opsattes en stol til kammerbetjentene52; her stod oprindelig seks 
udstoppede bænke, hvoraf een var forsvundet 176926, og siden blev de reste
rende lavet om og sammenføjet til to54.

Af andre lukkede stole fandtes hofpræsternes stol med to udstoppede træ
bænke — 1769 og senere var der kun een26 — og tre røde gardiner, eet for hvert 
vindue ud mod kirken og eet for døren; desuden var der et filtgardin for det 
udvendige vindue. Stolen må altså have været den ene af de tre sammenstillede 
stole ved kirkens østvæg. Den anden tilhørte kammerherre Geiersberg og 1769 
kammerfruen; dens indretning svarede til hofpræsternes. Den tredie og mindste 
stol (imellem disse to) må tillige med de to stole i kirkens nordøst- og nordvest
hjørne medregnes i de 15 stole på kirkegulvet, som inventarierne nævner, idet 
der som omtalt var 12 stole midt på gulvet. Blandt de 15 stole var to kavalér- 
og officersstole beslået med rødt, fint klæde og guldsnore og således også de to 
bænke i »embterner og hofofficianternes« stole. Seks fyrretræsbænke på gulvet52.

På galleriet var der på hver side af den kongelige stol en såkaldt fyrstelig 
indelukket stol, egentlig en dobbeltstol, som var forfærdiget 1745, da fyrste
stolen nede i kirken blev taget bort. De var »af ordinært snedkerarbejde« og 
havde hver to vinduer med engelsk glas til at trække op og ned, og den ene
— det må være den østligste — havde til siden »en forklædning som et stort 
vindue til at give lysning«. Væggene var beklædt med blåt damask fra fyrste
stolen nedenunder, og derfra kom også fire stole ligeledes betrukket med blåt 
damask. En jernkakkelovn på fire stenfødder var anskaffet, da stolen opførtes, 
og smed von der Heyde leverede en jernildtang med messing og en ildskuffe52.

Løse stole. På galleriet stod 24 gyldenlædersstole til kavalerer og damer. Des
uden var der oprindelig 20 ryslæderstole til kammer- og livbetjente, heraf var 
de seks nede i kirken og ved orgelet, resten sattes senere på loftet52.

Himmel. Da prinsesse Louise 1749 blev gift i Hørsholm, forestod tapetserer 
I. M. Zøllner i København57 udsmykningen af kapellet med blandt andet en 
stor, rød fløjlshimmel58.
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Et skab med to døre omtales 1769 under det tredie fag vinduer på galleriet26. 
Ur. På galleriet var fastskruet et lille slagurværk »til efterretning for præ

sterne«52; 1812 var det solgt59. — Om sejerværk se p. 998.
En indlagt pengetavle med sølvbjælde omtales sidste gang 1805, da bjælden 

»ved kirkesanger Petersen var afbrækket«60; derefter blev den henlagt i møbel
kammeret.

Orgel, se alter p. 997.
Belysning. En messingly searm med to plader og led i midten til at dreje den 

ved var udført 1745 af smeden von der Heyde. På prædikestolen52.
55 »Blich-Stick-Lysse Piiber« var 1745 blevet sendt til Hørsholm af oberst

løjtnant Eigtved; de var leveret af kongelig lakaj Fædder; 41 blev sat fast, dels 
på galleriet, dels på stolene nede i kirken, 14 kom på loftet, da der ikke var 
brug for dem52. 1769 var der kun 32 bliklysepiber26, 1780 var antallet halveret, 
og endda omtales ti af de tilbageblevne som ubrugbare61. I inventariet 1812 
nævnes orgelværkets seks lysepiber og de ti ubrugbare i kirken60.

Blomsterstandere. 1769 fandtes på galleriet otte hvide og til dels grønne »træ 
postementer« til at sætte urtepotter på26. 1812 var de solgt60.
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hus« og Kriegers sidelænger. 37 Tegning af Hirschholm slot 1726, formentlig udført af
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Wolfenbüttel opført 1706—10. Inden for et rektangel havde Korb her opbygget et ovalt 
rum med gallerier i etager båret af 12 træsøjler, nøjagtig som tilfældet blev på Hørsholm.
47 Leonard Christoph Sturm: Architectonisches Bedenken von protestantischer kleinen 
Kirchen Figur und Einrichtung, Hamburg 1712. — Vollständige Anweisung alle Arten 
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tilføjelser i marginen kan være yngre end 1747, senest fra 1771. 53 RA. Rtk. rev. rgsk. 
Hørsholm slots inventariergsk. 1770—76. Bilag. — Frederik V. var død 1765. 54 RA. 
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borg og Kronborg amters beskrivelse. 57 Sml. Tove Clemmensen og Mogens B. Macke- 
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†Brønsholmsdals interimskirke 1820—23. I forbindelse med nedrivningen af 
Thurahs slotskapel forpligtede snedker Jens Severin Petersen sig til i de anviste 
værelser på Brønsholmsdal at indrette en kirke for Hirschholm menighed1. 30. 
oktober 1820 havde han afsluttet arbejdet; prædikestol med trappe og alteret 
var fremstillet af nyt og malet med kulører, som »passede«, hvilket formentlig 
vil sige til det inventar, der hentedes i kapellet: ti stolestader, seks bænke, dåb, 
degnestol, fattigblok og een klokke. Fonten og fattigblokken findes nu i C. F. 
Hansens kirke (p. 987, 988), hvortil også nogle stole og bænke flyttedes 18232.

1 Jfr. p. 903, hvor tidspunktet er angivet 1818—19, et år før det virkelig skete. 2 RA. 
Rtk. Slotsrgsk. rev. rgsk. Hørsholm slotskirkes bygningsrgsk. 1820—24, læg kvitteringer. 
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førte sætninger i murværket, der i april 
1726 var på omkring 6 tommer ved kir

kegavlen, »fordi at på det sted, hvor 
fundamentet til kirken står, skal tidligere 
have været slotsgrav. . .«. Til alt held for 

murmesteren, Simon Müller, regnede 
synsmændene dog skaden for ubetydelig 
og foreslog, at man fjernede hvælvingen 
under kirken, »der både spænder muren 
og forårsager en stor last og tyngsel især 

af den pålagte mængde jord og fli
ser...«, og indlagde bjælker i stedet8.

Det er uklart, hvorledes denne sag endte, 
og den behøver ikke at have forbin
delse med kapellets nymaling 1731. For
ud for denne var der sket en afgørende 
ændring i kirkens møblering, idet præ
dikestolen var rykket »mistendels midt udi kirken«38. Denne ændring, som 
understregede kirkens hovedakse kraftigt, kan være gennemført under påvirk
ning fra det slotskapel, der o. 1725 indrettedes på Christiansborg, hvor præ
dikestolen var anbragt midt foran alteret, hævet på et lektorium tværs over 
rummet39; en sådan opbygning er ikke omtalt i forbindelse med Hirschholm, 
men hvis man overhovedet skulle kunne se alteret, må prædikestolen dog have 
været hævet et stykke op i det ca. ni meter høje rum. — Som et led i nye, store 
byggeprojekter blev den del af østfløjen, som rummede kapellet, nedrevet efter
5. november 1736, da kirkeinventaret forlangtes sendt til København5, og efter 
at man var gået i gang med byggearbejdet på »den nye kirke« (p. 992).

Om alterarrangementet haves ingen direkte oplysninger; af overslaget over 
materialer til snedkerarbejdet i kirken ses, at der skulle bruges seks tylter 
brædder til altertavlen, og af kontrakten med snedker Bendix Pedersen dateret 
Rundsted (!) 2. aug. 1725, fremgår, at altertavlen skulle beklædes inden for 
rammen, og der skulle leveres et »a parte« alterbord derved. Billedhugger 
Gundelack leverede ifølge tre regninger af 31. maj 1726 billedhuggerarbejde 
til kirken for 116 rdl., og for forgyldning fik han 147 rdl.40. Til billedhugger
arbejdet i kirken har hørt udsmykningen af altertavlen, men hvilke ornamenter 
eller figurer den har været prydet med, vides ikke. Det er rimeligt at antage, 
at de 65 rdl. 5 mk. maler [Zacharias Philip] Getreuer fik for et ikke nærmere 
omtalt arbejde i kirken, har været betaling for altertavlens maleri41. Han ar
bejdede andetsteds på slottet allerede 1724. Allerede i oktober 1731 »om-

Fig. 18. Hørsholm. †Slotskapel 1725—36. På 
planen (vest opad) er rummets møblering an
tydet på grundlag af arkivalierne (p. 990, 991).
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maledes« kirken af maler [Friedrich] Holm, ved hvilken lejlighed amtmand 
Raben befalede, at forgyldningen skulle blive, som den var5.

Prædikestolen havde krone (himmel) af bøjler ovenpå, og opgangstrappen 
var af panelværk. Stolen stod oprindelig op ad muren, men flyttedes 1730 
»mistendels midt udi kirken, hvor den snart står blot«; derfor måtte billed
huggeren Erik Warnheim skyndsomst komme ud fra København og forfærdige 
»dukker« og hvad der mere behøvedes, for at den »kunne give mere prospekt 
fra sig end tidligere« (sml. p. 991)38.

En lille, indelukket præstestol havde panelværk på de to sider og en dør lige
ledes af panelværk.

Der var 22 lange stole på hver side i kirken, alle med døre af panelværk. To 
på hver side var lukket både foran og på ryglænene, mens de øvrige 18 havde 
åbne ryglæn8. Stolene har åbenbart ikke været behagelige nok, for allerede 1727 
måtte snedker Mogens Olsen fra Smidstrup gøre sæderne bredere42.

Herskabsstolene smykkedes med søjler og gesimser, og hver stol havde to 
dobbelte vinduesrammer til at skyde op; indvendig var der et panel under 
loftet, og skillerummet mellem de to stole var af panelværk. Gulvet i den kon
gelige stol var forsynet med to lemme, hvorigennem herskabet fra kælderen fik 
adgang til stolen (jfr. p. 990); medens hofdamernes stol havde adgang gennem 
en dør fra kirken8.

Om klokken, se p. 989.

DET ANDET SLOTSKAPEL 1739-1820

Det nye slotskapel indrettedes som nævnt i den østre af de to pavilloner, som 
L. Thurah føjede til I. C. Ernst’s hovedbygning. Overslag og kontrakter til den 
nye kirkes opbygning var approberet 24. januar 17365, og byggearbejdet star
tede samme forår — endnu inden den gamle kirke var nedrevet — med pilote
ring af grunden; formentlig var man blevet belært af dårlige erfaringer (sml. 
p. 990)43. Indvielsen fandt imidlertid først sted 17. maj 17399, hvilket antagelig 
skyldes, at byggeprogrammet i mellemtiden blev udvidet til at omfatte hele det 
ældre slot. Kapellets videre skæbne frem til nedrivningen 1820—21 fremgår af 
indledningen p. 975, 978.

Slotskapellet, som Thurah indrettede i nordre halvdel af pavillonen, hævede 
sig gennem to etager og således, at kuplen med sin lanterne skød op i tagrum
met (fig. 19—20). Kapellet var større end forgængeren, men måske ikke så stort, 
som Thurah gerne havde villet det; han skriver selv i den danske Vitruvius 
(II, 91): »målet til det kongelige kapel, både i henseende til længden og bredden 
er forud blevet fastsat, og mig foreskreven; hvorfor, da pladsen kun er af lidet 
begreb, jeg så meget mere har måttet være betænkt på at indskrænke de ting, 
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som uomgængelig bør være i en kirke, på det knappeste og fordelagtigste, på 
det at rummet ej for meget skulle blive betaget, allerhelst da hendes majestæt 
... forlangte hele to kongelige stole, een på gulvet og een på galleriet, så maje
stæterne kunne træde direkte ind fra gemakkerne«. Og Thurah fortsætter: 
»dette har tvunget mig til at anordne således den øvrige indretning, at, ligesom 
de kongelige stole på den ene side er een over den anden, så er på den anden 
side overfor, alteret prædikestolen og orgelværket i eet stykke opført lige fra 
gulvet til øverst under kirkens hvælving«.

Thurahs tegninger suppleret med hans egen videre beskrivelse giver et godt 
begreb om det efter danske forhold helt usædvanlige slotskapel. Inden for det 
rektangulære rum skabte Thurah en såkaldt teaterkirke, bygget op på tværs 
af den korte nord-sydakse og formet som en oval sal med galleri og kuppel af 
samme form; to gange seks træsøjler indrammede gulvets kirkestole og bar 
galleriet, hvorfra det samme antal søjler er ført op under kuplen. Ovalen var 
brudt i nord og syd af henholdsvis alter-prædikestol-orgel og de to fyrstestole. 
Rummet var i begge etager tilgængeligt fra syd og nord, dels fra gemakkerne 
i pavillonens søndre halvdel og dels fra slottets østfløj, der stødte op til kirkens 
nordvæg; den østre kortvæg havde fire vinduer og den vestre et lignende antal 
dybe nicher. Om indretningens detaljer skriver Thurah: ». . . de underste frit
stående piller er romerske, de øverste korintiske, med forgyldte kapitæler; 
stukkatørarbejdet i kuplen er forgyldt, og i lanternen ser man mellem vinduerne 
de fire evangelister siddende, i stor forhøjning, af gips forfærdiget. Samtlige 
billedhuggerarbejder på alteret, prædikestolen og på orgelet, så og på de konge
lige stole, er på det fineste og netteste udført og med rig forgyldning siret, og 
ellers ingen bekostning sparet på de øvrige stykker af kirken, så at denne i sig 
selv liden kirke, billig kan bære den ros, at hende intet fattes, hverken i hen
seende til bekvemmelighed, eller i henseende til pragt og skønhed«.

Kilderne, hvoraf Thurah kan have øst ved sin udarbejdelse af projektet til 
slotskapellet, som må have været færdigt senest 1735, er flere. Når Thurah 
siger, at den ringe plads og kravet om to fyrstestole har tvunget ham til at 
bygge alter, prædikestol og orgel op over hinanden, har tvangen med hensyn 
til prædikestolsalteret næppe hvilet tungt på ham, thi netop denne sammen
bygning var tidens løsen44. Den teaterprægede kirke med gallerier samlet om 
en »skueplads«, bestående af alter, prædikestol og muligvis orgel, var vokset 
frem i overensstemmelse med den protestantiske gudstjenestes krav. Sådanne 
kirkeinteriører, skabt i centralbygninger eller langhuse, var allerede fra tidligt 
i 1600-tallet blevet foretrukket i Holland, når det gjaldt nye kirkebygninger, og 
herfra inspireredes 1688 den reformerte kirke i København (DK. Kbh. By III, 
40 og 51 f.). I begyndelsen af 1700-tallet smeltede forskellige påvirkninger sam
men i Mellem- og Nordtyskland, og kirker af teatertypen fik et vældigt op- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 63



994 LYNGE-KRONBORG HERRED

Fig. 19. Hørsholm. †Slotskapel. 1739. Snit, set mod prædikestolsalter. Efter »Den danske Vitruvius«,
pl. 48.
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Fig. 20. Hørsholm. †Slotskapel. 1739. Snit, set mod kongestol. Efter »Den danske Vitruvius«, pl. 49.

63*
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sving. Foregangsmændene i Sachsen og Braunschweig var de to bygmestre 
Georg Bähr45 og Hermann Korb46, mens matematikprofessoren Leonard Sturm 
1712 og 1718 udsendte et arkitekturteoretisk værk med forbilleder for bl. a. 
centraliserede protestantiske kirkebygninger47.

Disse nye strømninger har Thurah kendt, og han har måske også set en del 
af kirkerne på sin rejse som kongelig stipendiat 1729—31. Men også kongen og 
dronningen var velorienterede i disse forhold, hun gennem sin opvækst ved det 
sachsiske hof, som hun senere gæstede sammen med kongen, og begge gennem 
deres aktive indsats i planlægningen af mange store byggeforetagender. Nær 
slottet Frederiksberg havde beboerne i Ny-Amager ved kongelig resolution fået 
tilladelse til at lade hollænderen Felix Dusart opføre en ny kirke 1732—34, den 
nuværende Frederiksberg kirke. Det er en ottekantet centralbygning med loft 
båret af otte søjler, og med balkoner og prædikestolsalter.

På denne baggrund er det nok svært at afgøre, om selve kapellets idé skyldes 
Thurah, eller den er blevet ham dikteret sammen med målene. Det tværvendte 
kirkerum, som første gang synes benyttet her i landet ved Reformert kirke 
(også ved nyindretningen efter branden 1728), var ideelt for et slotskapel, idet 
man her opnåede at bringe de to væsentligste ting i kirkens hovedakse, alter- 
prædikestolsopbygningen og fyrstestolene, nær ind på hinanden. Et helt nyt 
indslag i møbleringen af det danske, protestantiske kirkerum er vistnok orgelets 
placering over prædikestolsalteret i Thurahs slotskapel48.

INVENTAR
Som antydet på de foregående sider var kapelrummet skabt ved en samklang mellem 

galleriet og det øvrige faste inventar, der samlede sig om den korte akse: alter — fyrstestol.
Arkivalierne giver ingen oplysninger om, hvem der har udført tegningerne til kapellets 

inventar, eller hvilke håndværkere og kunstnere, der har forarbejdet det. Det er vel na- 
turligst at tænke sig, at det er Thurah, der selv har tegnet inventaret, som i så høj grad 
hænger sammen med og er en del af rummets arkitektur. Man har med ret stor sikkerhed 
tilskrevet ham udsmykningen af kapellet på Bregentved (DK. Sorø p. 575 ff.); her brugte 
han Johann Friederich Hännel som billedhugger, hvilket også var tilfældet på Ledreborg 
slot49. Inventaret i slotskapellet, hvis altertavle er nær beslægtet med Hørsholms, ud
førtes af billedhugger Joh. Chr. Hübner (DK. Kbh. Amt p. 821), der ikke sjældent arbej
dede for kongehuset. I første halvdel af 1730’rne arbejdede Hännel på modellen af Chri
stiansborg slot tillige med andre billedhuggere, bl. a. Christian Callot, der skal have været 
elev af Fr. Ehbisch. Arbejdet med udførelsen af slotsmodellen var i øvrigt lagt i hænderne 
på Didrik Schäffer, der senere især kom til at arbejde i de af Thurah dekorerede rum.

Til den store sal på Hirschholm gjorde Thurah i foråret 1733 tegninger og overslag til 
den indvendige dekoration; ved dette arbejde var bl.a. snedker Ohrtmann beskæftiget. 
Johann Christopher Heimbrod udførte billedhuggerarbejdet, og efter hans død 1733 
overtoges det af den lidet kendte Andreas Nindel.

Som det heraf fremgår, kan adskillige håndværkere komme på tale, og endda er kun 
omtalt få af de mestre, der var beskæftigede ved kongens byggeforetagender. Da inven
taret ikke er bevaret, og henførelsen til en eller flere mestre således udelukkende må bygge
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på de af Thurah i hans Danske Vitruvius gengivne interiører, er det umuligt at henføre 
inventaret til nogen bestemt mester. Der skal dog gøres opmærksom på den lighed i op
bygningen, der er mellem prædikestolsalteret i Hørsholm og altertavlen i Trinitatis kirke 
i København (DK. Kbh. By II, 300), som er udført af Frederik Ehbisch 1731; det er den 
af de altertavler, Ehbisch leverede til de ved branden 1728 ødelagte kirker, der kommer 
Hørsholm nærmest. Den høje attika med blomsterguirlander kan sidestilles med prædike- 
stolsalterets orgelbrystning, og storstvkkets midtfelt i form af en fladbuet niche rummer 
i Trinitatis en krucifiksgruppe, i Hørsholm prædikestolen. Kompositionen med krucifiks- 
gruppe inden for søjlestillinger kan Ehbisch muligvis have overtaget fra kirkens tidligere 
altertavle fra 1680’erne, der brændte 1728; den var udført af Lambert van Hauen50. Det 
var også Frederik Ehbisch der 1726 leverede altertavle og prædikestol til den nærliggende 
Fredensborg slotskirke (sml. p. 823 ff.).

Prædikestolsalter med orgel. Alterbordet var bygget sammen med altertavlen, 
som var af portaltype, der for alvor blev almindelig her i landet efter udførel
sen af Tessins altertavle til Vor Frelsers kirke i København (DK. Kbh. By II, 
504 ff.); denne blev retningsgivende for de nye altertavler, der leveredes af Fre
derik Ehbisch til de københavnske kirker, som var blevet ødelagt ved den store 
brand 1728. Hele opbygningen havde form af en krum væg med alterbordet i 
midten og til hver side to skråtstillede, glatte, korintiske søjler på postamenter 
af samme højde som alterbordet. Over dette var en rektangulær barokfylding
— af samme højde som søjlepostamenterne — med et dekorativt ornament og 
herover igen, på det sted hvor altertavlemaleriet plejer at have sin plads, var 
prædikestolen anbragt. En profileret barokkarm, hvis vandrette overkant be
fandt sig i samme højde som søjlernes kapitæler, omsluttede den åbning i alter
væggen, der gav adgang til stolen.

Selve stolen var, som det var almindeligt på denne tid, udstyret med stor, ud- 
kragende vulst forneden og tre barokfyldinger, hvoraf i hvert fald forsidens 
smykkedes med et ornament, muligvis med blomster. Den tilhørende bogpult 
var fastgjort til kanten og ligesom denne beslået med rødt fløjl og guldgaloner51. 
På dørkarmen sad et timeglas »af messing på en sirlig forgyldt jernarm med 
krone over«52. Væggen bag prædikestolen brød arkitraven og nåede op til kron- 
listen, hvorover et kvartkuglehvælv var bygget ind i orgelbrystningen og sam
tidig optog (alter)gavlens plads, således at der kun over de yderste søjler var 
en lille rest af den brudte segmentgavl; herpå balancerede to figurer, til venstre 
Håbet med anker i hånden, til højre muligvis Retfærd; kun sværdet ses på 
Thurahs snit (fig. 19) som en lodret stav.

Den konvekse orgelbrystning havde to tilsvarende små gavlstumper, hvorpå 
sad englebørn. Foran på midten, lige over hvælvet var anbragt en kronet kar
touche med kongens og dronningens sammenskrevne spejlmonogram.

Orgelfaçaden var enkelt udformet, uden vinger, men kronedes af vældige 
skyformationer med englehoveder uden om Jahves navn på hebraisk, yderst 
en strålekrans. Denne top — helt oppe i kuppelen — var så at sige façadens gavl. 
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På hver side af prædikestolsalteret stod to rudimentære vægge, der krum
mede den modsatte vej af alteropbygningen; de smykkedes hver af to pilastre 
af samme størrelse som rummets søjler, og ligesom disse bar de galleriet. Hver 
især var de krumme flader medvirkende til at opnå en langt større perspek
tivisk virkning.

Inventarierne meddeler, at prædikestolen med dens ornamenter og sirater af 
billedhuggerarbejde var marmoreret og forgyldt.

Alterklæder. Inventariet 174152 nævner et af guldbrokade med begge deres 
kongelige majestæters våben broderet, samt rødt fløjl i kanterne med sølv point 
d’espagne besat; 1769 var det havnet i møbelkammeret26. 1747 omtales for
uden det 1741 nævnte et karmoisin fløjls alterdække med begge deres maje
stæters navn og krone »på bordyret« samt guldgaloner; ved enkedronningens 
bortrejse blev det taget med til København, men kom atter tilbage. 1769 op
bevaredes selve fløjlsklædet i møbelkammeret, mens man havde skåret det kon
gelige navn og »guldtrækslerne« ud og anvendt på et nyt, sort fløjlsklæde, som 
solgtes på auktion 13. maj 177353; 1776 var det røde også solgt54.

Alterduge. En kammerdugsalterdug med point de la reine kniplinger om
kring leveredes 1739 af kammerfrøken de Beulewitz; samtidig fandtes i mø
belkammeret en gammel alterdug med brede kniplinger.

Svarende til alterklædet var et guldbrokades dække til at lægge over en lille 
skammel foran alteret og et kalkklæde foret med hvidt sars de soy (et let silke
stof) og med sølvtakker om, til at lægge over kalk og disk52. Skamlen havde 
også et rødt fløjisdække, og et af sort fløjl, når det var påkrævet; sidstnævnte 
solgtes sammen med det sorte alterklæde26.

Om altersølvet haves ingen nærmere oplysninger; 174752 ejede kirken to kalke 
og diske af sølv forgyldt, en tilsvarende kande med låg og oblatæske; det hele 
opbevaredes i et lille, læderbetrukket skrin. Sølvtøjet skulle blive ved kirken, 
da den 1812 overgik til at være sognekirke, men allerede samme år blev skabet 
bag alteret, hvor sølvet opbevaredes, brudt op, og det sølvforgyldte altertøj 
stjålet tillige med et stort, ovalt sølvfad til fonten55. 1769 nævnes kun een kalk 
og disk af sølv forgyldt26.

Alterstager. To store sølvlysestager med dronningens navn og krone nævnes 
første gang 1747 tillige med to overtræk dertil af skind52.

Døbefonten eksisterer endnu, se p. 987. Den havde ikke til daglig sin plads i 
kirken, men opbevaredes i et møbelkammer, jfr. inventarium 176926.

Dåbsfad. Sammesteds opregnes et stort sølv vandbækken med kande til, som 
fra sølvkammeret »til dette brug er ordineret«. 1776 var døbefonten med kande 
solgt på auktion54; med døbefonten må menes det ovennævnte vandbækken. 
Et nyt blev stjålet 1812, jfr. altersølv.

Prædikestol, se alter p. 997.
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Stolestaderne på gulvet var anbragt i fire grupper, der dannede udsnit af en 
cirkel, og med tre rækker bænke i hver. Den bageste bænkerække i hver gruppe 
deltes af de 12 søjler, der bar galleriet. Gavlenes pålagte pilastre kantedes for
neden af volutter; topstykkerne var formet som muslingeskaller, og lågerne 
havde almindelig barokfylding ligesom panelet foran stolene. Slotsregnskaber- 
nes inventarier tæller 15 stole på gulvet; det er de 12 omtalte samt tre stole, 
der stod langs væggene, og var beregnet til kammerbetjentene og præsterne; 
desuden fandtes tre åbne stole til officianterne og deres folk. De 12 var beregnet 
til pagerne med deres hofmester, lakajerne og staldfolket, damerne, jomfruer, 
piger, betjentenes koner og andre56.

Træet var perlefarvet og forgyldt med ægte guld på lister og billedskærerværk.
Den kongelige stol, over for prædikestolsalteret, havde udadbugende front 

med tre barokfyldinger i brystningen og derover tre »engelske vinduer«, som 
kunne skydes op og ned ved hjælp af røde silkebånd med kvaster. Over de to 
sidevinduer var der rokokokartoucher, og over det midterste, lidt højere holdt 
to engle en kartouche med kongens og dronningens spejlmonogram. Inde i 
stolen stod 1741 tre lænestole med rødt fløjlsbetræk og guldgaloner, samt til
hørende overtræk af rødt »trille« (toskaftet, glittet bomuldsstof), desuden en 
lille stol med grønt damaskes overtræk og hvide silkesnore — 1747 var den 
flyttet op i den nye kongelige stol på galleriet52. Betrækket på væggene var af 
rødt fløjl foret med ubleget lærred og var til at hefte af og på; for vinduerne 
var der hvide taftes gardiner med hvide lidser og kvaster af silke — 1770 an- 
skaffedes nye røde54. Et stort, rødt klædesgardin dækkede døren, og på gulvet 
var fastslået et rødt klæde, som 1776 blev solgt på auktion. En jernbilæggerovn, 
der senere flyttedes til markgrevindens sovekammer og til sidst endte på loftet52, 
sørgede for varmen, og dertil hørte en messingildtang og ildskuffe — som 1747 
var flyttet ovenpå — samt en »håndpuster« af træ.

På galleriet forfærdigedes 1743, måske i forbindelse med ændringer af trappe
husene (jfr. p. 976), endnu en kongelig stol, 1769 benævnet dronningens26. Den 
var anbragt lige over den foregående og havde som denne tre skydevinduer, 
men brystværnet orneredes her af båndslyng, og over hvert vindue var der en 
rocaille, størst over det midterste, som også var lidt højere end de to sidevin
duer. Allerøverst, i højde med kuplen, sås en brudt gavl hvorpå Troen, med 
himmeriges nøgler, og Kærligheden, med to børn, sad; i midten holdt to vild- 
mænd det danske og det Brandenborg-Culmbachske våben under fælles krone, 
og på hver side af dem stod en brændende vase.

Inde i denne stol stod to lænestole med rødt kinesisk damask, som også var 
anvendt til betræk på væggene og gardin for døren; for vinduerne var der røde 
taftes gardiner og på gulvet et groft, rødt klæde52. En liden blå og hvid porce- 
lænsvindovn, 1769 kaldet pyramide eller Dresdner sten vindovn, med tilhørig
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ovn samt underdel af jernplader, og en messing ildtang og ildskuffe hørte også 
med, samt en blokskærm fra den store sal26.

Lukkede stole. Kronprinsens og prinsesse Louises stole — den sidste kaldtes 1776 
prinsessernes — bestod hver af to fag vinduer og stødte op til den kongelige stol; 
indgangen var gennem en dør i stolenes kortsider. De prydedes med »billed
hugger samt forgyld og marmorerarbejde«, hvilket vil sige, at der over vin
duerne fandtes rokoko-kartoucher svarende til kongestolens. Indeni stod to 
stole med udskåret træværk.

Den fyrstelige indelukkede stol (nede på kirkegulvet) eksisterede kun i kirkens 
første år; den havde fire fag vinduer og to døre, og smykkedes også med billed
huggerarbejde, men blev hurtigt taget ned og lagt på loftet, hvorefter der på 
dens plads 1745 opsattes en stol til kammerbetjentene52; her stod oprindelig seks 
udstoppede bænke, hvoraf een var forsvundet 176926, og siden blev de reste
rende lavet om og sammenføjet til to54.

Af andre lukkede stole fandtes hofpræsternes stol med to udstoppede træ
bænke — 1769 og senere var der kun een26 — og tre røde gardiner, eet for hvert 
vindue ud mod kirken og eet for døren; desuden var der et filtgardin for det 
udvendige vindue. Stolen må altså have været den ene af de tre sammenstillede 
stole ved kirkens østvæg. Den anden tilhørte kammerherre Geiersberg og 1769 
kammerfruen; dens indretning svarede til hofpræsternes. Den tredie og mindste 
stol (imellem disse to) må tillige med de to stole i kirkens nordøst- og nordvest
hjørne medregnes i de 15 stole på kirkegulvet, som inventarierne nævner, idet 
der som omtalt var 12 stole midt på gulvet. Blandt de 15 stole var to kavalér- 
og officersstole beslået med rødt, fint klæde og guldsnore og således også de to 
bænke i »embterner og hofofficianternes« stole. Seks fyrretræsbænke på gulvet52.

På galleriet var der på hver side af den kongelige stol en såkaldt fyrstelig 
indelukket stol, egentlig en dobbeltstol, som var forfærdiget 1745, da fyrste
stolen nede i kirken blev taget bort. De var »af ordinært snedkerarbejde« og 
havde hver to vinduer med engelsk glas til at trække op og ned, og den ene
— det må være den østligste — havde til siden »en forklædning som et stort 
vindue til at give lysning«. Væggene var beklædt med blåt damask fra fyrste
stolen nedenunder, og derfra kom også fire stole ligeledes betrukket med blåt 
damask. En jernkakkelovn på fire stenfødder var anskaffet, da stolen opførtes, 
og smed von der Heyde leverede en jernildtang med messing og en ildskuffe52.

Løse stole. På galleriet stod 24 gyldenlædersstole til kavalerer og damer. Des
uden var der oprindelig 20 ryslæderstole til kammer- og livbetjente, heraf var 
de seks nede i kirken og ved orgelet, resten sattes senere på loftet52.

Himmel. Da prinsesse Louise 1749 blev gift i Hørsholm, forestod tapetserer 
I. M. Zøllner i København57 udsmykningen af kapellet med blandt andet en 
stor, rød fløjlshimmel58.
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Et skab med to døre omtales 1769 under det tredie fag vinduer på galleriet26. 
Ur. På galleriet var fastskruet et lille slagurværk »til efterretning for præ

sterne«52; 1812 var det solgt59. — Om sejerværk se p. 998.
En indlagt pengetavle med sølvbjælde omtales sidste gang 1805, da bjælden 

»ved kirkesanger Petersen var afbrækket«60; derefter blev den henlagt i møbel
kammeret.

Orgel, se alter p. 997.
Belysning. En messingly searm med to plader og led i midten til at dreje den 

ved var udført 1745 af smeden von der Heyde. På prædikestolen52.
55 »Blich-Stick-Lysse Piiber« var 1745 blevet sendt til Hørsholm af oberst

løjtnant Eigtved; de var leveret af kongelig lakaj Fædder; 41 blev sat fast, dels 
på galleriet, dels på stolene nede i kirken, 14 kom på loftet, da der ikke var 
brug for dem52. 1769 var der kun 32 bliklysepiber26, 1780 var antallet halveret, 
og endda omtales ti af de tilbageblevne som ubrugbare61. I inventariet 1812 
nævnes orgelværkets seks lysepiber og de ti ubrugbare i kirken60.

Blomsterstandere. 1769 fandtes på galleriet otte hvide og til dels grønne »træ 
postementer« til at sætte urtepotter på26. 1812 var de solgt60.
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15 V. Thorlacius-Ussing: C. F. Hansens Tegninger til Hørsholm og Vonsild Kirker, i 
Kunstbladet 1927, udg. af Leo Swane. 16 Harald Langberg: Omkring C. F. Hansen, 
1950, p. 35. 17 RA. Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slotskirkes bygningsrgsk. 1820—24.
18 Sml. Fr. Weilbach: C. F. Hansens Christiansborg, i Fra Arkiv og Museum 2. rk. II, 99.
19 Chr. Waagepetersen, Store Strandstræde, leverede en kiste med 28 bouteiller St. Julien 
og otte do. »bedste Madeira«, jfr. note 14. 20 LA. Kgl. bygningsinspektører: Meldahl. 
Domænekirkerne XXII—XXIII. 21 RA. Kultusministeriets 1. dep. Journalsager 
1848—1916. 22 LA. Kgl. bygningsinspektører, afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og 
præstegårde, nr. 113 og 114. 23 Tilsvarende kopi i S. Petri kirke i København, jfr. 
DK. Kbh. By I, 335. 24 Se N. Dalhoff: J. B. Dalhoff, 1915—16. 25 En tilsvarende 
kandelaber, men af hvidt lakeret træ med forgyldte ornamenter udførtes til et værelse 
på Christiansborg af snedkermester Olsen efter Hetsch’ tegning; snedker A. C. Olsen 
hørte til den række dygtige snedkere, der grupperede sig om Theophilus Hansen og H. C. 
Stilling, der virkede som elever af Hetsch, som har leveret fortegningerne til flere af gørtler 
Dalhoffs arbejder, jfr. R. Berg: Snedkerlavet 1554—1904, 1904. G. F. Hetsch var gift to 
gange, begge gange med døtre af C. F. Flansen. 26 RA. Rtk. rev. rgsk. slotsrgsk. Hørs
holm slots inventariergsk. 1721—25, 1741—69. Møbelinventarium ved Hirschholm til 
1769. 27 Jfr. note 1, sml. også R. Berg: Snedkerlavet 1554—1904 . 28 Jfr. note 20. 
I loftsrummet bag orgelet står nu 17 helt glatte gavle, som bærer spor af bænkenes ende
stykker. 29 RA. Rtk. rev. rgsk. slotsrgsk. Hørsholm slotskirkes bygningsrgsk. 1820—24. 
Samlede indtægter og udgifter ved kirkens opførelse. 30 1822 arbejdede sønnen syv 
uger og 1823 21 uger på orgelet, en svend syv og seks uger, en lærling seks uger og han 
selv to og en halv måned, jfr. note 1. 31 I loftsrummet bag orgelet står seks tilsvarende 
salmenummertavler, blot lidt smallere. 1823 reparerede snedker Ihle to gamle nummer
tavler med nye rammer og udførte to nye med 20 nummerplader, alle fire maledes af 
Carl Ekstrøm, jfr. note 1. 32 Se Henning Henningsen: Kirkeskibe i Frederiksborg amt, 
i ÅrbFrborg., 1952, p. 101, og samme: Kirkeskibe p. 25 og 70. 33 Beskrivelse af Hans 
Stiesdal. 34 Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934. 35 Dronning Louise havde 1704 fået Rung- 
stedgård tillagt. 36 Planen er gengivet af H. C. Rosted: Hirschholm slot (ved p. 25) 
med underskriften »ca. 1735, vistnok tegnet af J. C. Krieger«. Den gengiver ikke blot 
de to fløje, som tilskrives Krieger, men tillige den hovedbygning i syd (på orangeriets 
plads), der blev opført 1730—31 efter tegninger af J. C. Ernst og ombygget (for midt
partiets vedkommende) af L. Thurah 1732—33; ydermere λ’iser planen pavilloner for 
enderne af hovedbygningen, men i en anden form end den, Thurah benyttede 1735—36. 
På denne baggrund må man slutte, at Stadsarkivets plan snarest er et skitseprojekt af 
Thurah og udarbejdet på en tid, hvor man endnu havde tænkt sig at bevare »det røde 
hus« og Kriegers sidelænger. 37 Tegning af Hirschholm slot 1726, formentlig udført af
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kaptajn J. Fr. W. Schrøter. I Hørsholm Egns Museum. Gengivet af H. C. Rosted: Fra 
Adelsborg, ved p. 169. 38 LA. Hørsholm amt. Particulære Breve 1731—32. 39 Harald 
Langberg: Danmarks Bygningskultur, 1955, I, 260. 40 5. maj 1721 havde Frederik IV. 
tilladt Jørgen Henrich Gundelach, indvåner i København, at forgylde det billedhugger
arbejde, han forfærdigede i sit eget hus. 41 Anders Michelsøn Weyers fik 1720 et til
svarende beløb for altertavlemaleriet til Tikøb kirke (jfr. p. 698); denne tavle kan i det 
hele taget give en forestilling om Hørsholm-tavlens udseende. 42 RA. Rtk. rev. rgsk. 
slotsrgsk. Hørsholm slots inventariergsk. 1721—25 og 1741—69, læg: søm- og materiale- 
rgsk. 1727. 43 Sml. Rosted II, 76. 44 En tilnærmelse til disse ideer var allerede sket 
med flytning af prædikestolen fra væg til midtakse i det første slotskapel. 45 Vedr. 
Georg Bährs arbejder henvises til Bau- und Kunstdenkmäler, Sachsen, især bd. 1—5.
46 Udo von Alvensleben: Die Braunschweigischen Schlösser der Barockzeit und ihre Bau- 
meister Hermann Korb, Berlin 1937. Blandt de arbejder, som kan have tjent til inspi
ration for Hørsholmkapellets indretning, er først og fremmest det berømte bibliotek i 
Wolfenbüttel opført 1706—10. Inden for et rektangel havde Korb her opbygget et ovalt 
rum med gallerier i etager båret af 12 træsøjler, nøjagtig som tilfældet blev på Hørsholm.
47 Leonard Christoph Sturm: Architectonisches Bedenken von protestantischer kleinen 
Kirchen Figur und Einrichtung, Hamburg 1712. — Vollständige Anweisung alle Arten 
von Kirchen wohl anzugeben, Augsburg 1718. — 48 I Reformert kirke, hvor stolene 
for dronningen og de fremmede landes ambassadører står vis-à-vis prædikestolsalteret, 
er orgelet anbragt på en af kortsiderne. 49 Sml. Chr. Elling: Ledreborg, i Kunstmus. 
Aarskr. XX—XXI, 1933—34, især p. 260 og 275. 50 Ragnar Josephson: Tessin i Dan
mark, Stockholm 1924, p. 126. 51 1769 var fløjlet sort (jfr. note 26). Et bogbrædt fra 
den gamle prædikestol overtrukket med rødt fløjl lå i 1740’rne i møbelkammeret. 52 RA. 
Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slots inventariergsk. 1721—25, 1741—69. Inventarbog 1741— 
47. Inventariet stammer åbenbart fra 1741, men det er først indskrevet 1747. Senere 
tilføjelser i marginen kan være yngre end 1747, senest fra 1771. 53 RA. Rtk. rev. rgsk. 
Hørsholm slots inventariergsk. 1770—76. Bilag. — Frederik V. var død 1765. 54 RA. 
Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slots inventariergsk. 1770—76. Møbelinventarium — ult. dec. 
1776. 55 RA. Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slots inventariergsk. 1806—19, læg: inv.rgsk. 
1812—19. Året 1816. 56 Kgl. Bibl. Kallske samling fol. 48. Jessens saml. til Frederiks
borg og Kronborg amters beskrivelse. 57 Sml. Tove Clemmensen og Mogens B. Macke- 
prang: Christian IX’s palæ på Amalienborg, 1956, p. 202. 58 BA. Particulærkannneret. 
Rgsk.bilag 1750. Nr. 39. 59 RA. Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slots inv.rgsk. 1806—19. 
Inventarudskrift 1812. 60 RA. Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slots inventariergsk. møbel- 
inv. 1791—1805. 61 RA. Rtk. rev. rgsk. Hørsholm slots inv.rgsk. 1776—80. Møbel
inventarium 1780. 62 Som note 57 men p. 212 note 359.

†Brønsholmsdals interimskirke 1820—23. I forbindelse med nedrivningen af 
Thurahs slotskapel forpligtede snedker Jens Severin Petersen sig til i de anviste 
værelser på Brønsholmsdal at indrette en kirke for Hirschholm menighed1. 30. 
oktober 1820 havde han afsluttet arbejdet; prædikestol med trappe og alteret 
var fremstillet af nyt og malet med kulører, som »passede«, hvilket formentlig 
vil sige til det inventar, der hentedes i kapellet: ti stolestader, seks bænke, dåb, 
degnestol, fattigblok og een klokke. Fonten og fattigblokken findes nu i C. F. 
Hansens kirke (p. 987, 988), hvortil også nogle stole og bænke flyttedes 18232.

1 Jfr. p. 903, hvor tidspunktet er angivet 1818—19, et år før det virkelig skete. 2 RA. 
Rtk. Slotsrgsk. rev. rgsk. Hørsholm slotskirkes bygningsrgsk. 1820—24, læg kvitteringer. 
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HØRSHOLM KIRKEGÅRD*

Den store, rigt bevoksede kirkegård ligger i et kuperet terræn et godt stykke 
syd for kirkeholmen (sml. p. 995). Den ældste del, som ifølge kongelig resolu
tion af 11. november 18011 blev udlagt på det nordøstlige hjørne af Gøge
vangen, indviedes 1807, og siden er der sket mange udvidelser. Hegnet består 
fortrinsvis af bevoksede og udvendig stenklædte jorddiger. Af bygninger findes 
der foruden materialhuse to kapeller og et klokkehus; det lille, ældre kapel er 
nu indrettet til kirkegårdskontor; på dets gavl sidder der en plade med følgende 
versalindskrift: »Frederik VI. skænkede grund til Hørsholm kirkegård 1807 og 
1816. Senere udvidelser af kirkegården i årene 1848 . 1887 . 1919 . 1937.1960«. 
Det lille kapel opførtes 18982, det store kapel 1929, klokkestablen [ved sidst
nævnte] 1958.

Kirkegårdsmonumenter3.1) O. 1807. Christian Ferdinant Kanitz, malermester, 
født i Riga 1756, † 20. april 1807, boede i 21 år på Hirschholm, var den første, 
som jordedes på dette begravelsessted. Liggende, grå sandsten, 54 x41 cm, med 
fordybet, sortmalet kursivindskrift. I hjørnerne marmorrosetter, over indskrif
ten sammenlagte hænder, ligeledes i marmor. På kirkegårdens nordøstlige del.

2) O. 1816. Iohanne Marie Larsen født Wiuft, født 15. juni 1765, † 23. marts 
1816, gift 30. dec. 1798. Gravvers af hendes efterlevende mand, Christen Larsen. 
Hvid, skråtstillet marmorplade, 71 x56 cm, på sandstensfundament; indskrift 
med fordybet kursiv. På samme gravsted, som omgives af et smedejernsgitter, 
findes nr. 8 og 13. På kirkegårdens nordøstlige del.

3) O. 18194. Arnoldus v. Falkenskiold, oberst af »Cavaleriet«, født 13. juni 
1743, død på Sophienberg 14. maj 1819 (gift 1. dec. 1775 på Broholm med 
Elisabeth Sehested), Marcus Fr. v. Falkenskiold, »Lieutenant«, ridder af Danne
brog, født 1845, † 1928. Hvid, skråtstillet marmorplade, 76x62 cm, på fun
dament af samme materiale. Forvitret indskrift med fordybede versaler. På 
kirkegårdens nordøstlige del (jfr. nr. 11).

4) O. 1820. Frederic Anne de Dompierre de Jonquières, født i Holland 1. sept. 
1777, død på Folehavegaard 1. jan. 1820, hustru Anne Hedevig født Høyer, 
født i Kjøbenhavn 18. sept. 1787, død sammesteds 24. juli 1853. Hvid, skråt
stillet marmorplade, 64x47 cm, på sandstensfundament. Forvitret indskrift 
med fordybede versaler. På samme gravsted, omgivet af et smedejernsgitter, 
findes nr. 6. På kirkegårdens nordlige del.

5) O. 1821. Thomas Thaarup, ridder af Dannebrog, (forfatter), født (21. aug.) 
1749, † (12. juli) 1821. Gravskriften priser hans værd som digter, taler og men
neske, herunder et gravvers, forfattet af afdøde selv. Skråtliggende, rødlig sand
sten, 188x96 cm; indskrift med fordybet, sortmalet kursiv, hvorunder et la- 

*Ved Astrid Tønnesen.
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tinsk kors, ligeledes fordybet og sortmalet. Karnisprofileret på alle sider. På 
kirkegårdens nordøstlige del.

6) O. 1822. Paulin Philippe Henri de Dompierre de Jonquières, født i Hol
land 1[3]. aug. 1744, død i Kjøbenhavn 12. maj 1822, ejede Folehavegaard fra 
1798 til 1820, hustru Cecile født de Coninck, født i Holland 4. nov. 1745, død 
på Folehavegaard 12. juni 1819. Hvid, skråtstillet marmorplade, 64x47 cm, 
på sandstensfundament. Forvitret indskrift med fordybede versaler. På kirke
gårdens nordlige del (jfr. nr. 4).

7) O. 1827. Juliane Marie Knuth født baronesse af Brockdorff, enkefrue (efter 
baron, ritmester, kammerjunker Adam Christopher Knuth til Conradsborg, 
født 1759, † 1807), baronesse, † 2. april 1827, 63 år gammel, og sønnen Otto 
Didrik Knuth, greve, † 22. juni 1827, 28 år gammel. Den indledende grav
skrift fortæller, at sønnen efterfulgte sin moder ved en brat og uventet død. 
Stele af rødlig sandsten på aftrappet fundament, hvis nederste led er støbt5, 
de to øvre af sandsten, 200x63 cm (samlet højde). Indskrift med fordybede 
versaler på en i stenen indføjet marmorplade; herover løber et udkragende 
bånd helt rundt om stenen, der foroven afsluttes af bueslag med en laurbær
krans af marmor. På kirkegårdens nordøstlige del (jfr. nr. 15).

8) O. 1831. Alexander Heide, »forstsagfører«, født 1795, † 1831, hustru Inger 
Marie Heide født Lassen, født 1800, † 1849. Grå, uregelmæssig sandsten, 38 x46 
cm, på do. fundament. Indskrift med fordybede, sortmalede versaler. På ste
nens sider efeublade i relief; kronet af hvidt marmorkors, 71 χ42 cm. På kirke
gårdens nordøstlige del (jfr. nr. 2).

9) O. 1834. Martinus Braëm, oberst, [født 23. sept. 1762, † 16. nov. 1834]. 
Kløverbladskors af støbejern, 118x76 cm, indskrift med kursiv i relief. På 
kirkegården i det nordøstlige hjørne.

10) O. 18386. Henriette David født Drewsen, født 16. nov. 1802, † 21. dec. 
1838, Anton Aron David, ridder af Dannebrog, født 3. sept. 1794, † 23. nov. 
1868. Firkantet sandsten, 51 x56 x32,5 cm, på fundament af samme materiale. 
Indskrift med fordybede versaler, over førstnævnte på stenens vestvendte side, 
over sidstnævnte på stenens østvendte side; kronet af hvidt marmorkors, 
44 x 28 cm. På kirkegårdens nordøstlige del.

11) O. 1843. Elisabeth v. Falkenskiold født v. Sehested, født 1. okt. 17[5]1, 
død i Kiøbenhavn 28. aug. 1843, Hvid, skråtstillet marmorplade, 76x62 cm, 
på fundament af samme materiale. Forvitret indskrift med fordybede versaler. 
På kirkegårdens nordøstlige del (jfr. nr. 3).

12) O. 1845. Mette Augusta Paulsen, født 10. okt. 1776, † 5. okt. 184[5]. 
Gravskriften priser hendes kærlighed og opofrelse. Rødlig sandsten, 64 x 76 cm, 
på granitfundament. Forvitret indskrift med fordybede versaler på en marmor
plade af form som en opslået bog, navn og data til venstre, gravskrift til højre; 
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pladen står på fundamentet, skråt lænet mod stenen. Denne er riffelhugget i et 
forsænket felt over pladen, i øvrigt udhugget som en primitiv efterligning af 
en klippeblok med en sommerfugl i relief midt på. På kirkegården mod nord.

13) O. 1859. C(hristian) R(udolph) A(nker) Heide, »assessor pharmaciæ«, født 
1. febr. 1821, † 26. okt. 1859. Grå, uregelmæssig sandsten, 52x63 cm, på do. 
fundament. Indskrift med fordybede, sortmalede versaler på en i stenen indsat 
marmorplade af form som en skriftrulle. Efeublade i relief på fundament og 
sten, som krones af marmorkors, hvis venstre tværarm er afbrækket. På kirke
gårdens nordøstlige del (jfr. nr. 2).

14) O. 1864. Mathias Ferdinand Petersen Netschie, menig af 2. regiment, 
født i Hørsholm 16. okt. 1839, død i Flensborg 14. maj 1864, hårdt såret ved 
Dybbel 18. april 1864. Rødlig sandstensstele, 92x43 cm, på lavt fundament 
af samme materiale. Indskrift med fordybede, sortmalede versaler på en i ste
nen indføjet marmorplade. Stenen afsluttes foroven med bueslag, hvori er ind
sat en biskuitmedaljon af Bertel Thorvaldsens »Natten«; kronet af hvidt mar
morkors, 39x21 cm. På kirkegården mod nord.

15) O. 1865. Maria Elisabeth Heltzen født komtesse Knuth, kammerherre
inde (enke efter oberstløjtnant, kammerherre Christian Ludvig Gustav Heltzen, 
født 1787, † 1855), født 20. nov. 1789, † 26. aug. 1865. Hvid marmorplade, 
64x42,5 cm, på sandstensfundament, hvorunder støbt fodstykke; indskrift 
med fordybede versaler. Pladen står skråt lænet mod stenen over moderen, 
Juliane Marie Knuth og broderen, Otto Didrik Knuth (jfr. nr. 7). Fodstykket 
har oprindelig været støbt i eet med nederste led af den bagved stående steles 
aftrappede fundament, men er nu afbrækket (jfr. note 5). På kirkegårdens nord
østlige del.

16) O. 1869. Sophie Nielsen født Styff, født 2. sept. 1838, † 13. okt. 1869, og 
sønnen Sophus Nielsen, født 13. okt. 1869, † 19. nov. 1869. Kløverbladskors af 
støbejern, 105x83 cm; indskrift med reliefversaler, blomstermotiver i kors
enderne. På kirkegården mod nord.

17) O. 1878. Carsten Iohansen Hasfeldt, født 26. marts 1774, † 6. maj 1851, 
og hustru Olivia Lene Klarup født Langebæk, født 10. juni 1816, † 16. marts 
1878. Mindesten sat af de afdødes børn. Grå sandsten, 75x65 cm, på funda
ment af samme materiale. Forvitret indskrift med fordybede versaler på en 
marmorplade af form som en opslået bog, navne og data til venstre, gravvers 
til højre. Marmorpladen er anbragt foran stenen, hvilende på fundamentet. På 
sten og fundament egeløv i relief. På kirkegårdens nordøstlige del.

18) O. 1882. C. Fugmann, født 28. sept. 1805, † 30. april 1882, Jakobine 
Amalie Fugmann, født 7. nov. 1811, † 22. jan. 1886. Grå sandstensstele, 90x50 
cm, på fundament af samme materiale. Indskrift med fordybede, sortmalede 
versaler på en marmorplade, indsat i stenen; herover biskuitmedaljon med



HØRSHOLM KIRKEGÅRD 1007

knælende kvindeskikkelse i relief. Efeuranker i relief på fundament og sten, 
som har affasede hjørner og krones af et marmorkors, 36x24 cm. På kirke
gården mod nord.

19) O. 1895. Wilhelm Dinesen, »Capitain«, født 19. dec. 1845, † 28. marts 
1895, Ingeborg Dinesen født Westenholz, født 5. maj 1856, † 27. jan. 1939. Her
under de første to linier af »Til himlene rækker din miskundhed Gud«. Uregel
mæssig, grå granitsten, 120 x 130 cm; indskrift med fordybede, sortmalede ver
saler. På kirkegården øst for det nye kapel.

20) O. 1914. Minde om faldne krigere fra 1848—50 og 64. Uregelmæssig, grå 
granitsten, 110x105 cm, med fordybet versalindskrift. Granitstenen afløste en 
mindetavle af marmor, som i 1914 blev flyttet fra kirkegården ind i kirken2. 
På kirkegården mod nord.

21) O. 19207. Iens Adolf Ierichav, (maler), født 11. dec. 1890, † 16. aug. 1916. 
Herunder citat fra Seneca (i oversættelse): Vejen til forfædrene er lettest, når 
sjælene hurtigt frigøres fra den menneskelige omgang. Grå sandsten, 159x95 
cm, på fundament af samme materiale. Indskrift med fordybede versaler; her
over er i stenen indsat et sandstensrelief forestillende Pythia i Delfi8, 79,5 x79,5 
cm. Relieffet synes fragmentarisk i højre side; nederste højre hjørne mangler. 
På kirkegården sydøst for det nye kapel.

22) O. 1934. C. G. Krenchel, født 8. maj 1853, † 22. april 1934, Elna Krenchel, 
født 8. jan. 1861, † 2. aug. 1926, Aage Krenchel, født 19. okt. 1889, † 8. juli 
1964. Grå stele af sandsten, 160 x 54 cm, på lavt fundament af samme materiale. 
Indskrift med reliefversaler af bronze; herover et forsænket felt, hvori er ud
hugget en blomsterplukkende kvinde, »Flora«. Foroven karnisformet afslut
ning med fordybning midt på. På kirkegården sydøst for det nye kapel.

23) O. 1940. Henny Erntgaard, født 20. juni 1918, † 20. maj 1940, Karl 
Erntgaard, født 23. marts 1884, † 4. april 1958. Liggende, rødlig kalksten, 
114x80 cm, indskrift med reliefversaler af bronze. Bagved stenen er anbragt 
en stående kvindefigur af bronze, 145 cm høj, holdende en rose i højre hånd. 
På figurens fodstykke er graveret årstallet 1910. På kirkegården sydvest for 
det nye kapel.

24) O. 1949. Henricus Loerges, fabrikant, født 12. juni 1882, † 14. febr. 1949. 
Søjle af sandsten, 70 cm høj, 18 cm i diameter, på lavt fundament af samme 
materiale. Indskrift med reliefversaler af bronze på søjlens skaft, herover fire 
nedhængende, stiliserede bladranker i relief. Søjlen afsluttes forneden af dorisk 
base, foroven af æggestavkapitæl; kronet af et solur i bronze. På kirkegården 
sydvest for det nye kapel.

25) O. 1959. I. W. S. L. Valerius Ragoczy, født 11. maj 1869, † 31. dec. 1958, 
L. J. W. Ragoczy, født 14. juni 1880, † 19. april 1964. Grå sandstensstele, 195 x 
50 cm, på lavt fundament af samme materiale. Indskrift med fordybede versa
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ler; herover dødens genius i relief, 95 cm høj. På stelens højre side forneden er 
indhugget kunstnersignaturen: Axel Poulsen 1959. På kirkegården mod sydvest.

Gravkamre9 1) 1920. Tilhører Alfred Charles Emil Erlandsen, † 1895, hensat 
i gravkammeret 1920 (opført af Wilhelmine Erlandsen2, † 1935). Arkitekten 
Axel Ekberg modtog 1921 Eckersbergs medalje for dette gravkammer10. På 
kirkegården syd for det nye kapel.

2) O. 1927. Tilhører Carl Drost, † 1926. På kirkegården syd for det nye kapel.
3) 1952. Tilhører P. M. Daell, Kokkedal. Arkitekt A. Wagner Smitt. Grav

kammeret benyttes ikke. På kirkegården sydvest for det nye kapel.
Forsvundne gravminder. Fr. Algreen-Ussing afskrev 1856—64 (jfr. note 3) en 

lang række gravsten på Hørsholm kirkegård, hvoraf en stor del nu er forsvundet. 
Algreen-Ussing har lagt hovedvægten på en fuldkommen gengivelse af ind
skriften, hvorimod han er gået let hen over beskrivelsen af stenen, således at 
hans værk især har personalhistorisk værdi. Af de forsvundne gravminder er 
det ældste fra 1834, det yngste fra 1850. I 1906 udfærdigede A. Hauberg en 
liste11 over en række gravsten på Hørsholm kirkegård, som da var hjemfaldne 
og skulle bortsælges. Efter en kort beskrivelse af hver enkelt sten følger en 
fuldstændig gengivelse af indskriften. Den ældste sten er fra o. 1843, den yngste 
fra o. 1880.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 C. Christensen: Hørsholms Historie, 1879, p. 346. 2 LA. Kgl. bygningsinspektør 

afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde nr. 114. 3 Opløsning af forkortelser 
samt supplering af personalhistoriske oplysninger er foretaget på grundlag af Dansk 
Biografisk Leksikon I—XXVII, 1933—44, og V. Richter: 100 Aars Dødsfald, 1791— 
1890, I—III, 1901—05. Rekonstruktion af indskrifter er udført på grundlag af Kgl.Bibl. 
NyKglSaml. 2246, 4°. Fr. Algreen-Ussing, Gravskrifter 1—2, 1856—64, Frederiksborg 
Amt, Liunge-Kronborg H., p. 16—18. Rekonstruktionen må tages med et vist forbehold, 
da det i flere tilfælde er konstateret, at Algreen-Ussings afskrifter af årstal ikke er helt 
nøjagtige. 4 Dateret på grundlag af Algreen-Ussing, anf. arb., som kun har indskriften 
over Arnoldus v. Falkenskiold. 5 Da nederste led af det aftrappede fundament op
rindelig har været støbt i eet med fodstykket til sten nr. 15 (se denne), må dette led 
rimeligvis dateres til o. 1865. 6 Dateret på grundlag af Algreen-Ussing, anf. arb., som 
kun har indskriften over Henriette David. 7 Jens Adolf Jerichau døde i Paris 1916. 
Hans kiste opbevaredes her i et såkaldt »Depot mortuaire« indtil 1920. Dette år blev han 
jordfæstet på Hørsholm kirkegård (Franz v. Jessen: Mit Livs Egne, Hændelser, Menne
sker 5 (1914—40), 1946, p. 160.) 8 Ifølge Aage Aagesen i Trap p. 140, et originalt græsk 
relief (fejlagtigt henført til Holger Jerichau, † 1900). 9 Oplysningerne om gravkamrene 
er givet af graver Erik Rudolf, Hørsholm. 10 Jfr. Weilbach: KunstLeks. I, 1947.
11 Findes i Nationalmuseet, 2. afdelings arkiv.
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RUNGSTED KIRKE 
H Ø R S H O L M  S O G N .  L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirken, der er opført 1905—07 (arkitekt Ludvig H. Knudsen) og indviet 
12. maj, består af kor (med kælder), skib, tårn i øst og våbenhus; den 

ligger lidt vest for Strandvejen, på hjørnet af Bolbrovej og Evaldsvej på 
en grund, skænket af Rungstedlunds ejere. Den overgik 1922 til selveje, efter 
at den havde gennemgået en hovedistandsættelse, som bekostedes af private 
midler.

Mens tårnet med stort, kantet trappehus og skibet med kraftige støttepil
ler og åben tagstol er gotiserende, præges koret med dets tøndehvælv og 
blændingsgavl helt af romansk stil. Bygningen er hvidtet både ude og inde 
og den åbne tagstol dekoreret i blå og blågrå farver. De rundbuede, koblede 
vinduer har blyindfattede ruder, og gulvene er overalt af træ. — På tårnet 
en vindfløj med årstallet 1905.

Den hovedreparation, der foretoges 1922 (MCMXXII på døren mellem skib 
og tårnrum) betød en næsten fuldstændig fornyelse af det faste inventar, hvoraf 
nu kun døbefonten af klæbersten og en del af stolestaderne går tilbage til grund
læggelsen. Fra 1922 er den store altertavle med maleri, kopi efter v. Dycks 
Flugten til Ægypten (sign. O. Vaeltl, München 1922), prædikestolen, de to 
øverste stolestader og orgelpulpituret, alle stilpasticher (renæssance-brusk- 
barok) i H. Lønborg-Jensens manér. I prædikestolens nicher står 52 cm høje 
evangelistfigurer fra 1700’rne, af blødt træ. Kirkeskibet, kopi efter orlogsskibet 
»Nældebladet«, er udført af fisker Würtz, Snekkersten. Inventarets farver er 
mellemblå med rød staffering, meget guld og en del sølv.

På alteret stod oprindelig en Kristusfigur, udført af Aug. Hassel.

Litteratur. H. C. Rosted: Rungsted kirke, 1907, 12. maj 1957, i Hørsholm sogns menig- 
hedsblad 19. årg. nr. 5, maj 1957.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 64
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Fig. 1. Esbønderup. Ydre, set fra sydøst.

E S B Ø N D E R U P  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

Sognet nævnes første gang i Absalons privilegium for Esrum kloster 1178, hvor det 
hedder, at en trediedel af tienden var overdraget klosteret af ham1. En præst er 

nævnt 13012. Kirken, der muligvis har været viet S. Laurentius (sml. denne helgens kalk- 
malede billede p. 1020), har sandsynligvis helt eller delvis været kongelig før 1331, da Knud 
Porses efterlevende hustru, grevinde Ingeborg af Halland og Samsø, overdrog sin del 
af patronatsretten til Esrum kloster, der »også fra anden side har patronat over samme 
kirke«3; den tilhørte klosteret til reformationen. — 1567 talte sognet 38 tiendeydere4; 
ved indretning af ryttergodset 1717—18 blev der ødelagt 11 gårde og to huse, hvorved 
kaldet forringedes stærkt, og kirkens eget jordegods inkorporeredes 1. maj 17205. Stats
kassen afhændede 1873 kirken til konsul Færch og købmand Segelcker6, og 1. april 
1913 overgik den til selveje.

1906, 23. september, indviedes en filialkirke i Villingerød (p. 1040), og 1907, 6. april, 
udskiltes annekset Nødebo som selvstændigt kald.

Esbønderup ligger omtrent midt i det store, i nord-sydlig retning meget ud
strakte sogn og nær to i middelalderen betydningsfulde lokaliteter: Esrum 
kloster og Søborg slot. Kirken og præstegården ligger nordligt i byen og lige 
nord for den øst-vestgående landevej. Kirken har tilsyneladende været pla- 

N.E. 1955
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Fig. 2. Esbønderup. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af El. M. på grundlag af opmåling ved C. G. 
Schultz 1930. Øverst til venstre profil 1:10 af nordre korbuekragsten (p. 1013).

ceret på en lille bakke, hvis højeste punkt synes at have ligget under triumf- 
muren, men nu er terrænet udjævnet meget østover gennem kirkegårdsjordens 
vækst; i øst, hvor kun omkring trekvart meter af den cirka tre meter høje mur 
med mange ydre støttepiller er synlig indvendig, er muren dog muligvis rejst 
ved foden af en brat skrænt, der endnu markerer sig kraftigt i præstegårds- 
haven mod nord. Fra tårnet falder terrænet en del mod vest, hvor kirkegården 
er udvidet flere gange; den ældste udvidelse er gennemført før 1810 (jfr. fig. 29) 
en anden 18417, og det er på denne, man skal søge den stensatte grøft, 
som forbandt det sumpede terræn i nord med gadekæret i syd, og hvorover der 
var lagt en træbro, hvis rækværk istandsattes 18978. Kirkegårdens ældre del 
hegnes nu som i 16209 af hvidtede kampe- og teglstensmure, der er tækket med 
vingetegl. Muren er ny på et stykke i nord, hvor den gamle præstegårds syd
længe tidligere dannede skel; langs sydmurens østre del findes endnu en hus
række (jfr. landsbyplanen), blandt andet det 1886 omtalte købmandshus8. Ved 
dettes vestgavl står en portpille af munkesten, der antagelig er en rest af den 
gamle sydindgang med køreport og fodgængerlåger10; af andre indgange om
tales en vestre og en nordre låge, af hvilke den sidste førte til præstegården, 
hvortil der stadig er forbindelse. Den nuværende hovedindgang findes i syd, 
ud for våbenhuset på tårnets sydside, og er opført sammen med dette ved 
restaureringen 1942—43; den har kørelåge flankeret af to fodgængeråbninger 
med tremmelåger mellem røde teglstenspiller.



Fig. 3. Esbønderup. 
Rekonstruktionsskitse 

af hjørnestolpe i †klok- 
kehus (p. 1012).
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Et gotiserende ligkapel er opført umiddelbart vest for 
sydporten.

†Kirkerist. 17725 blev der opmuret en ny ristkule, og 
178811 var risten omgjort og i forsvarlig stand; den havde 
formentlig plads i den søndre indgang.

Et †halsjern anskaffet på grund af »sabatsforordningen 
af 21. april 1730« og fastgjort på våbenhuset5 havde 1764 

mistet sin lås12.
†Klokkehus. I et af det senmiddelalderlige tårns anker- 

bjælkelag er genanvendt to stykker egetømmer, hvis tap
huller og andre udstemninger viser, at de tidligere har siddet 
i et tømret klokkehus (sml. fig. 3), der formentlig har stået 
frit på kirkegården, og hvori †Catharina-klokken fra 1403 
(p. 1037) sikkert engang har været ophængt.

†Kirkelade. 16249 istandsattes bygningen på tag og mur, 
men 1661 blev den solgt og nedbrudt13.

Kirken består af kor og skib fra 1100’rne samt tre sen
middelalderlige tilbygninger: korforlængelse med sakristi i 
nord og tårn i vest; en stor korsarm på skibets nordside 
er opført 1735 og et våbenhus på tårnets sydside 1943. 
Forsvundet er antagelig såvel en apsis som et tårnparti over 
skibets vestende, endvidere et tømret klokkehus, tre vå

benhuse og muligvis et kapel. Orienteringen har lille afvigelse til nord.
Koret er det bygningsafsnit, som umiddelbart påkalder størst interesse; det 

gælder både materiale, planform, oprindelig taghældning og rumoverdækning 
samt den kendsgerning, at bygningsafsnittet har stået som en selvstændig byg
ning, før skibet rejstes14. I betragtning af den meget ringe udstrækning i øst
vestlig retning (indvendig ca. 230 cm mod 470—490 cm i nord-syd) må man 
næsten med sikkerhed kunne antage, at der til korets østgavl har sluttet sig et 
†apsisparti; men selv om koret har været forsynet med en apsis af nogenlunde 
almindelig størrelse, må pladsforholdene i dette korparti have været så ind
skrænkede, at det vanskeligt kan have fungeret som selvstændig bygning, og 
derfor må man forestille sig, at korpartiet i sin tid blev placeret øst for en 
†træ(?)kirke (eller del deraf).

Materialet i de 78—80 cm tykke mure er skånsk sandsten i ret veltilhugne 
kvadre, hvor store og små er blandet mellem hinanden; det er tvivlsomt om 
den nuværende iblanding af små kampesten i façaden er oprindelig; den kan 
skyldes omsætning af murskallen i forbindelse med sydvinduets tilmuring, og 
der ses ingen kampesten i den urørte vestmur, som er synlig over skibets hvælv. 
Murlivet, der ses i en gennem taggavlen brudt åbning, viser sandstensaffald i 
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E. M. 1963

Fig. 4—5. Esbønderup. 4. Tværsnit i koret, set mod triumfmuren. 1:150. Rekonstruktion af korloft 
og -tagværk; de stiplede linjer angiver den gotiske taghældning. El. M. 1968. 5. Det nordligste af de 

T-formede huller i triumfgavlens østside (p. 1013f).

grov mørtel og uregelmæssige støbehøjder; endvidere ser det ud, som om en
kelte kvaderskifter er ført gennem hele murens tykkelse. Den glatte fuge er 
bindig med kvadrenes forside; indvendig spores ingen puds, kun et tyndt 
hvidtelag, men udvendig (bag sakristiet) ses et sandkornet og jævnt pudslag 
af et par millimeters tykkelse; det strækker sig ind på nordvinduets smig og 
kan være oprindeligt15. Den udvendige højde, målt i sydvest, er nu 415 cm 
over terræn mod skibets 465 cm; forholdene bag sakristiet tyder på, at koret 
(som det yngre skib) har den oprindelige højde. Begge østhjørner tegner sig trods 
senere ændringer klart, det søndre udvendig, det nordre bag sakristiet, og 
tykkelsen af østmuren har svaret til de øvrige mure. Som tidligere nævnt er 
korets sydvindue udslettet ved tilmuring, men det nordre står velbevaret, kun 
blændet i lysningen ved sakristiets opførelse; dets ydre mål er 83x45 cm og 
muråbningens kun 42x20 cm, hvilket vil sige, at selve lysningen, der er ud
stemmet i en nu meget frønnet vinduesplanke, har været en del mindre.

Den forholdsvis store korbue er vistnok samtidig med koret; dens usædvan
ligt profilerede kragbånd (se fig. 2) er af sandsten ligesom de regelmæssige kvadre 
i vanger og bueslag. Taggavlen, der som nævnt i første omgang var inddraget 
under korets tag, manifesterer sig klart trods senere forhøjelser. Taget har haft 
en lavere rejsning end vanligt (rygningsvinklen måler ca. 104°), men tagværket 
har at dømme efter sporene på gavlens østside været traditionel, med eet hane
bånd og to skrå spærstivere (fig. 4). Særpræget var derimod udformningen af 
det oprindelige træloft; i triumfgavlens østside ses aftryk af en almindelig 
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Fig. 6. Esbønderup. Tværsnit i skib og nordre korsarm, set mod øst. 1:300. Målt af elever fra
Kunstakademiet o. 1935.

bjælke, der har hvilet på et syv centimeter dybt afsæt og på murkronen, samt 
huller efter tre tværgående bjælker af T-formet tværsnit (fig. 4—5), som har 
været kæmmet over de (to eller tre) nord-sydgående bjælker. Ud fra de givne 
spor må man slutte, at koret har haft et kassetteværksdelt loft, hvor brædderne 
muligvis har været indføjet i noter på de T-formede tværbjælker, som det ken
des fra domkirken i Hildesheim og nogle svenske landsbykirker16.

Skibet, der på grund af korets selvstændige vestgavl, må være af noget yngre 
dato, formentlig fra 1100’rnes 2. halvdel, har østhjørner og andre detaljer af 
samme materiale som koret, men er i øvrigt af kampesten. Det er ikke muligt 
at redegøre nærmere for sammenstødet mellem kor og skib, da murværket 
både ud- og indvendig er ommuret i nyere tid eller dækket af hvælvpiller og 
skorstensrør. Et par sandstenskvadre røber et †fvindue midt i sydmuren, hvor 
også dørens plads er (fig. 11), men begge åbninger blev delvis ødelagt og til
muret ved istandsættelsen 18678; ved sidste restaurering fastsloges dørens ydre 
bredde til 80, dens indre til 125 cm; formen synes at være nogenlunde korrekt 
gengivet på Zeuthens billede. Efter rejsningen af langmurene støbtes der en 
forhøjelse oven på triumfgavlen, således at skibet fik en til koret svarende tag
hældning (Tig. 4).

†Tårnanlæg? Dørstedets placering relativt langt fra skibets vestgavl er usæd
vanlig, men den kan have sin forklaring i, at kirken har haft et oprindeligt 
tårnparti over vestenden. En sådan formodning finder støtte i to forhold, dels 
de mange kraftige fundamenter, der 1942—43 blev fundet i skibets vestre del17, 
dels den udstrakte ommuring af skibets vestende, som må henføres til ung
gotisk tid. (Sml. f. eks. Søborg kirke).

Ændringer og tilføjelser. Den nysnævnte ommuring af skibets vestende gennem
førtes i munkesten; taggavlen, hvis linier står ret velbevarede bag tårnet, 
bærer et tyndt, gulligt-gråt pudslag, der nogenlunde svarer til det på korets 
nordmur (p. 1013). I gavlen fandtes (indtil tårnbuens ændring p. 1016) et 85 cm 
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Fig. 7. Esbønderup. Ydre, set fra nordost.

bredt vindue, som synes at have haft trekløverformet lysning17, og i selve tag
gavlen er der rester af en lille, korsformet blænding. Indvendig i gavlfoden ses 
aftryk efter en loftsbjælke og på munkestensmurværket i langmurene et tyndt 
hvidtelag.

Hvælv i kor og skib. Det er sandsynligt, at ombygningen i vest er at betragte 
som indledning til kirkens overhvælvning; langmurene forhøjedes ikke men ud- 
styredes med et par skifter falsgesims og et stejlere tag, der svarer til vestgav
lens nye rejsning; gavlene fik ikke kamtakker, men vindskeder, der for triumf- 
gavlens vedkommende er omtalt senest 1745 og sikkert har eksisteret til om
muringen 17725. Korets ene smalle hvælvfag og de tre i skibet er formentlig 
nogenlunde samtidige og opført o. 1300 (sml. kalkmalerier p. 1019). De hviler 
på falsede vægpiller, hvorfra ribberne springer frem i vederlagshøjde; korets 
er kvartstens og retkantede, skibets 15 cm brede, med skarp ryg og udbugende 
sider på den store nedre del, kvartstens i ribbekrydsene; midtfagets ribber har 
ca. trekvart meter over udspringet et rundstavkragbånd, der får ribbens nedre 
del til at fremtræde som en rudimentær halvsøjle (sml. Birkerød p. 922). I 
vestfaget hviler de to vestre ribber på konsolhoveder (fig. 10), og i sydkappens 
vestre svikkel er der en tilmuret lem. Den østre gjordbue er helsten bred og

N. E. 1955
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retkantet, den vestre 20 cm bred og forsynet med rundstav mellem skråfase. 
Kapperne er halvsten tykke, uden overribber og med synlige ribbenakker.

Korforlængelsen er den ældste af kirkens bevarede tilbygninger, men det er 
ikke muligt at give nogen sikker datering; resterne af det lille, smigede øst- 
vindue kunne tale for unggotisk tid, men dette modsiges af det vistnok sam
tidige hvælv og taggavlen med dens ni nærmest spidsbuede høj blændinger over 
savskifte. Materialet er dels sandsten fra korets oprindelige østafslutning dels 
munkesten i munkeskifte. I nord er der indhugget en fladbuet og falset dør
åbning ved sakristiets opførelse.

Sakristiet på korets nordside er antagelig fra o. 1500—50. Flankemurene har 
båndblænding under falsgesims, og gavlen har haft vindue, hvis spidsbuede 
spejl sammen med den tvedelte, fladbuede overdækning på to flankerende 
blændinger bryder et forsænket bånd i gavlfoden. Derover prydes gavlfeltet 
af syv høj blændinger, hvoraf den midterste afsluttes med en cirkel, mens de 
andre er tvedelte og i øvrigt forsynet med lodrette og vandrette stave, der 
minder om vindueskrvds. Det indre har samtidigt hvælv og i østmuren en 
femsidet niche, formentlig en piscina (sml. Helsingørkirkerne p. 97, 328). En 
retkantet dør i vest stammer fra 17019, og de to cirkelvinduer med glasmosaik 
i øst og nord er fra 184418.

Tårnet, der må være nogenlunde samtidigt med sakristiet, er et smukt stykke 
murerarbejde, af munkesten i munkeskifte, med mange sortbrændte kopper, 
som udvendig er ordnet i rhombeformet mønster; indvendig er fugerne skråt 
indtrykket i den ene kant, i trappeskakten dog midtridset. Tårnrummet, der 
har samtidig hvælving med halvstens ribber om topkvadrat, havde en spids
buet, falset arkade til skibet og i syd et oprindeligt vindue; men 1942—43 
blev begge dele ødelagt, den første af en større åbning, den sidste af en dør, 
som afløste en vestindgang fra 184219. Trappen har fladbuet underdør, rund 
spindel og loft af fladbuede binderstik; foroven ender det som en vandret, flad
buet tøndehvælving, der fører til overdøren. Pulttaget er gjort en del lavere af 
hensyn til anbringelse af en nu forsvunden urskive. Mellemstokværket, som 
udvendig har store, spidsbuede blændinger i vest og cirkelblændinger i syd og 
nord, er mørkt, når bortses fra en ganske lille, 16499 brudt åbning i vestmuren; 
i øst er der 1842 brudt en gennemgang til skibets loft.

I det svære ankerbjælkelag over stokværket er der to stykker genanvendt 
egetømmer, som må henføres til et fritstående klokkehus (sml. p. 1012). Klokke- 
stokværket har fladbuede glamhuller, tre i hver langmur og to under taggav
lene, der over en række af åbne bomhuller har syv høj blændinger og kam
takker; blændingernes underdeling er af vindueskryds-type som sakristiets, 
men blændingerne afsluttes her med spærstik under vandret led.

Tårnets brug. 17325 flyttedes fonten fra tårnrummet, som derpå indrettedes 
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Fig. 8. Esbønderup. Flvælvfaget over det romanske kor (p. 1020).

Fig. 9. Esbønderup. Indre, set mod ost

N.E. 1955

N. E.1955
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til åben begravelse indtil 1842, da det 
udskiltes fra skibet og omdannedes til 
våbenhus med dør i vest; ved sidste 
restaurering blev det inddraget i selve 
kirkerummet.

Nordre korsarm, opført 1735 (malet 
1743)5, ligner indtil forveksling de 
korsarme og andre byggearbejder, 
som efter rytterdistriktets oprettelse 
gennemførtes ved flere af dets kirker 
(sml. Asminderød p. 766); det gælder 
ende- og hjørnelisener, den karnis- 
profderede gesims, det afvalmede tag 
og de indvendige vægblændinger. Ar
bejdet er udført af det samme sjak 
københavnerhåndværkere, der har 
arbejdet ved de øvrige kirker. Rum
met, som står i forbindelse med skibet 
ved to spidsbuede arkader, fik 1842 
gipsloft med trægesims, og 100 år 
senere blev det ganske ændret af 
Lønborg-Jensen, der lod flere af væg
blændingerne, som ses på snittet fig.
6, tilmure og opførte skillevægge samt 

en spidsbuet arkade, som tvedeler den søndre halvdel, jfr. fig. 2.
Våbenhuset på tårnets sydside er opført 1942—43.
†Våbenhuse m.m. Våbenhuset og kalkhuset, der begge fik repareret deres 

tegltage 16249, var formentlig et søndre og et nordre våbenhus; benævnelsen 
materialhus 17225 dækker sikkert også over sidstnævnte, der må være blevet 
nedrevet ved opførelsen af nordre korsarm 1735. Det søndre våbenhus, som 
nybyggedes 17019 og udstyredes med panel og bænke, blev nedrevet 18437, da 
indgangen var flyttet til tårnet (p. 1016), og stolestaderne ikke benyttedes.

Et lille †kapel, som 16339 fik nye bjælker og blev indrettet med stolestader, 
har formentlig ligget på kirkens nordside (sml. Asminderød p. 768) indtil kors- 
armens opførelse 1735.

Tagværker. Tårnets er fornyet 1772, da korets og skibets fik deres nuværende 
opskalkede form5; i de sidste to indgår adskillige romanske og gotiske spær. 
Sakristiets tagværk er middelalderligt, af eg, men noget suppleret.

Større istandsættelser fandt sted 16859, da fundamenterne under kirken 
styrkedes, 17725, da tagene blev omlagt, 184219, da de nuværende, spidsbuede 

N.E. 1955

Fig. 10. Esbønderup. Ribbekonsol i skibets vest
fag (p. 1015).
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Fig. 11. Esbønderup. Skibets midterste fag set fra nordre korsarm mod den nu forsvundne syddør 
(p. 1014). Efter maleri af C. O. Zeuthen 1837 (privateje).

jernvinduer indsattes i forbindelse med ændringen af kirkens adgangsforhold, 
18658, da pudslagene og hvidtning blev fjernet fra kirkens ydre og endelig 
1942—43 (sml. p. 1016); i forbindelse med denne sidste istandsættelse opførtes 
der to støttepiller af kampesten mod skibets sydmur og en tredie rejstes 1955, 
da også tagene på kor og skib blev omlagt.

Kirken står i blank mur med røde tegltage og hvidtede blændingsfelter. 
Kamtakkerne er dækket med munketegl. Vinduesrammerne er af støbejern 
undtagen i åbninger fra 1943, der har retkantede, blyindfattede ruder i træ
karme. Gulvene er af mursten som 1842 og tidligere18; ved sidste istandsættelse 
blev der i skibet iagttaget pikstensgulv.

K A L K M A L E R I E R

1893 afdækkede J. Kornerup kalkmalerier i korets to hvælv, på triumfvæg- 
gen og i skibets to østligste hvælv20. Kun dele af dekorationen fik lov at stå
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fremme, til gengæld malede Kornerup 
ornamentik på skibets oprindelig udeko- 
rerede vestligste fag. 1944 genrestaure- 
rede O. Søndergaard de sodede kalkmale
rier. I tid strækker bemalingen sig fra 
romansk tid — inden overhvælvningen
— til efter reformationen.

1) O. 1300. Korets vesthvælv og ski
bets to østlige hvælv. På korhvælvet 
(fig. 8) er i de fire kapper evangelist
tegnene i medaljoner, i nord- og syd
kappen desuden små »træer«. De rhom- 
bedekorerede ribber, skjold- og gjordbu- 
erne ledsages af krabber og forskelligt 
formede blade. Fra medaljonerne udgår 
enkelte krabber. På skjold- og gjord
buerne er siksakborter med treblade i 
vinklerne, bølgeranke med egebladskud, 
hjertepalmet-ornament og bort med 
kvadrater, hvori firbladsblomster; ende
lig findes på gjordbuen mellem korets to 

hvælv en cirkelbort med femblads og trebladsdekoration. Skibets to østre hvælv 
har nu kun bevaret en ribbedekoration med sparrer og på det midterste, ret- 
kantede stykke en rhombebort med firblade. En stor, kun delvis symmetrisk 
toproset med spinkle stængler og mange småblade fylder hele hvælvtoppen 
mellem den retkantede del af ribberne (fig. 13). Farver: grønt, gråt, rødt og gult.

2) Sengotisk. Korets østhvælv (se p. 1015), har en enkel sparredekoration på 
de retkantede ribber og i hvælvtoppen spinkle, stærkt restaurerede plantedeko
rationer, samt en geometrisk blomst i cirkulær indramning. Farver: gråt og rødt.

3) Efterreformatorisk, o. 1550. Triumfvæggens vestside, syd (fig. 12). I en 
blågrå renæssancearkade, som delvis dækker en landskabelig baggrund står 
Laurentius med rist i højre hånd og bog i venstre. Den store figur har glorie 
om det tonsurklippede hoved. Diakondragten er mønstret med sort tegning på 
rødbrun bund21. I baggrunden ses en by med tårne, bagved bjerge i grønt og 
blåt. Kalkmaleriet er meget hårdt restaureret både af Kornerup og senere af 
Søndergaard, særlig har Laurentius’ hoved skiftet karakter.

Da maleriet af Laurentius befinder sig på væggen over det alter, der nor
malt var forbeholdt kirkens værnehelgen, tør man antage, at kirken oprindelig 
har været viet S. Laurentius. Dette er da formentlig forklaringen på, at man 
efter reformationen nymalede(?) det katolske helgenbillede netop her.

Fig. 12. Esbønderup. Kalkmalerier på triumf
buens sydside, efter akvarel af J. Kornerup 

1893. Engelen er nu overhvidtet (p. 1021). S. 
Laurentius restaureret (p. 1020).
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Fig. 13. Esbønderup. Toproset i skibets andet fag fra øst (p. 1020).

†Kalkmalerier. 1) Romanske. På triumfvæggen, på hver side af korbuen 
fandtes en engel; den nordre blæste på basun, hovedet var delvis dækket af 
de senere indbyggede hvælv. Den søndre ses på fig. 12. Englene, der var malet 
»med grove røde omrids« (fortegningskonturer), havde udbredte vinger.

2) O. 1300. I skibets to østlige hvælv fandtes figurmalerier, som var samtidige 
med de foran omtalte dekorationer i disse hvælv og i korets østhvælv. I 1. 
hvælvs østkappe: Korsfæstelsen, nordkappen: Korsbæringen, vestkappen: 
Hudstrygningen, sydkappen var helt udvisket. Mens Kornerup ikke kunne 
aftegne disse meget ødelagte scener, findes akvareller af nogle figurer i 2. hvælv 
(fig. 14 og 15). Østkappen: Adam med spade og Eva med håndtén, meget be
skadiget. Nordkappen: mod øst, Syndefaldet, mod vest Uddrivelsen af Paradis. 
Vestkappen: Evas skabelse og Gud forener mand og kvinde, på skriftbåndet 
over deres hoveder kan kun læses »crescite« (»voks!«), 1. Mosebog vers 28. Syd
kappen: Kains og Abels offer. I midten sås et flammende bål, til venstre herfor 
Abel stående med et lam, til højre Kain med et kornneg. Ud fra en sky kom 
Guds hånd, velsignende Abel.

Kornerup fandt, at udførelsen i disse billeder var »ualmindelig barbarisk 
raa«22, og man bevarede kun ornamentikken. Ved senere hvidtninger for
svandt også de oprindelige krabber langs ribberne. Billederne mindede i ikono
grafi og stil om de bevarede kalkmalerier i Kippinge og Nørre Alslev (DK. 
Maribo p. 1223 og 1193). Der er dog kun tale om en tidstypisk lighed.

3) 1633 hvidtedes kirken og buerne blev anstrøgne med gråt9.

N. E.1955
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Fig. 14—15. Esbønderup. †Kalkmalerier i skibets andet fag fra øst. 14. Nordkappen. 
15. Vestkappen. Efter akvareller af J. Kornerup 1893 (p. 1021).
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Fig. 16. Esbønderup. Kirkens indre, set mod øst (p. 1024, 1029). Efter tegning af C. O. Zeuthen 1837
(i Nationalmuseet).

I N V E N T A R
Oversigt. Inventaret har med 100 års mellemrum gennemgået to store restaureringer. 

I 1840’rne fjernedes altertavlen fra 1728, og en nygotisk tavle med maleri af Albert 
Küchler opsattes. Stolestaderne fra begyndelsen af 1600-tallet fik nygotiske gavle og 
korgitteret fra 1599 blev nedrevet. 1942—43 omdannedes altertavlen, alterbordet mu- 
redes af nyt og stolestaderne blev helt udskiftet; i stedet kom nye i renæssancestil. Til
bage af det gamle inventar er nu kun den romanske, firkløverformede granitfont med 
figurfremstillinger, samt prædikestolen fra 1590—99. Efter præstegårdsbranden 1929 
reddedes blot den særprægede, bogformede oblatæske fra 1689; det øvrige altersølv gik 
til grunde.

Alterbord, muret 1942. †Alterborde. 1) Ved nedrivningen 1842 af det middel
alderlige alter fandtes en *kalksten med udhugget helgengrav, dækket af en kalk- 
stensflise (fig. 17). Helgengraven havde været åbnet, da man fandt den og af 
det middelalderlige indhold var kun en tand tilbage. Til gengæld lå der en 
sølvtoskilling, en sølvhalvskilling og en kobberhalvskilling alle fra Christian 
V.s tid. Den yngste mønt var fra 1696. Nu i Nationalmuseets 2. afd. nr. 7057. 
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2) 1842 blev et nyt alterbord med skuffe og skab forfærdiget af H. Geisler, 
Esbønderup18.

†Alterklæder. 1649 blev et gammelt klæde farvet og frynserne syet om igen 
med silke9. 1653 omtales et alterklæde af brungult, blomstret damask23. 1657 
og 1693 opføres et alterklæde af guldlæder som skænket til kirken9, endnu 
1709 nævnes »guldlæderspanklædet«. 1715 var det brugt til betræk på en liden 
skammel for alteret, mere var der ikke tilbage. 1698 købtes karmoisinrødt fløjl 
til et alterklæde og en messehagel, desuden guldkniplinger og galoner dertil, 
samt karmoisinrødt ostindisk taft og klæde, endvidere cannifas (hampelærred), 
dvælg (sort, groft, glinsende lærred), rødt lærred og sysilke9. Dette alterklæde 
omtales i inventariet 1709—10, som fourneret med seks rader guldkniplinger 
ca. 12 alen i længde. 1740 overtog kirken et alterklæde af karmoisin kamelhårs- 
plys, som 1726 var bekostet af Nødebo kirke, men viste sig at være for stort 
dertil; alligevel meddeler inventariet 1748, at klædet, som var kantet med en 
sølvgalon og broderet med det kgl. navn og krone, samt årstallet 1726, var ført 
tilbage til Nødebo5. 1842 fik man fra C. sal. Hjelm, hofperlestikkerinde, Kø
benhavn, karmoisin halvklæde og rødt shirting til »altertøj«. Endvidere købtes 
guldtresser og en »kambrid« (cambridge) alterdug med kniplinger18.

†Kalkklæder. 1713 købtes 2½ alen klosterlærred til to »tørklæder« at lægge 
over kalk og disk i kirken og i husene, når syge betjenes5.

Altertavlen er en moderne fløjtavle fra 1943, med rektangulært midtfelt, 
hvori et maleri af bebudelsen, olie på lærred, signeret A.K. 1841 for Albert 
Küchler7. Fløjene har glatte fyldinger, blå med versalindskrifter fra Luc. I. 
(Gabriels og Marias ord). Maleriets tidligere spidsbuede, nygotiske ramme, for
færdiget af snedker Weincke, København, i 1842 for 80 rdl., opbevares nu i 
nordre tilbygning. Allerede 1838 havde kirken afsat 600 rdl. til et altermaleri18.

†Altertavler. 1) Et katolsk alter, som i lang tid havde stået næsten forrådnet 
ved kirken, solgtes 1669—70 til degnen for 1 rdl.

2) 1728 omtales en meget gammel »romersk catholsk« tavle, som dels på 
grund af ælde, dels »formedelst de derpaa menigheden til forargelse staaende 
billeder« er blevet nedbrudt og erstattet af †nr. 35.

3) 1728 (sml. fig. 16). Ifølge regnskaberne fik man 1727—28 en ny altertavle 
af godt tørt og rent egetræ »ligesom den, der for nogle faa Aar siden kom til 
Tikøb Kirke (p. 696), hvori er sat et Skilderi, som præsenterer Nadverens Ind
stiftelse, der er en Copia af det, som er i bemeldte Tikøb Kirkes Altertavle«. 
»Snedker Mester Hendrik Jørgensen i Helsingør er for denne og en dito, som 
er kommen til Nøddebo Kirke efter forhen gjorte Akkord, for Arbejdsløn, Træ 
og Jern betalt 100 Rdl., hvorfor denne Kirke for sin Altertavle alene kunde 
tilkomme at betale 80 Rdl., men som Nøddebos Indkomster er saa ringe at 
hun næppe kan bekoste de tilstaaende Udgifter ... saa faaer denne som er 
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Fig. 17. Esbønderup. *Helgengrav fra alterbord; højde i lukket tilstand ca. 25 cm (p. 1023).

Hovedkirken .... baade betale sin egen og Nøddebo Kirkes Altertavle med 100 
Rdl.« Skildreren Lars Rosenberg, Helsingør, blev efter akkord betalt for at af
kopiere skilderiet til Esbønderup tavlen, samt for ramme og lærred 14 rdl. 1731 
stafferede han rammen med ægte guld og sølv, samt smukke, fine farver. En 
staffering fandt samtidig sted af Nødebo altertavle og tavlen i Tikøb (se p. 698). 
1773—74 renoverede maleren Thomas Møller i Esbønderup altertavlen5.

Altersølv. Kalk og disk 1925. Vinkande 1955. Vinflaske af porcelæn, nævnes 
i inventariet 184124, sort med guldkors, uden mærker. I sakristiet, ude af brug.

†Altersølv. 1720—21 omgjordes kalk og disk af Jens Klitgaard, København5.
Bogformet oblatæske (fig. 18a—b) 1689, af sølv med spænder, 11x7,5 cm. 

Midt på bagsiden en graveret oval med versaler: »Gvd til ære hafver Iochim 
Brandt (folemester på Esrom, jfr. mindetavle p. 1038) og Christina C Dater for
æret denne abelat bog til Esbøndervp kierke 1689«. Forsiden har en tilsvarende 
oval med et billede af nadveren, i hjørnerne graverede kvadrater med kors og 
stige, tornekrone, kande i fad, samt hane. På ryggen, i fem bånd, graverede ver
saler: »Det brød som wi bryde er det icke Christi legems samfvnd«. »Bladkan
terne« og det indvendige forgyldt. På den øverste bladkant fire stempler: Kø
benhavns bystempel 1689, mestermærke sammenskrevet NB i oval for Nicolai 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 65
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Fig 18 a—b. Esbønderup. Bogformet sølvoblatæske, af guldsmed Nicolai Burmeister, København
1689 (p. 1025).

Burmeister (Bøje p. 46), guardeinmærke C L over M W og årstallet i oval for 
Conrad Ludolf, samt månedsmærket, skorpionens tegn.

†Oblatæske af træ omtales 1709; 1741 var den i stykker og »ej en skilling 
værd«5. Måske var det den liden æske til oblater, man i 1609 købte for 4 sk.9.

Berettelsessæt fra 1930.
†Sygekalk og disk med tilhørende ftaske og dåse i skruen købtes 1725—26 hos 

Niels Jonsen i København. På de tre stykker var det kgl. navn graveret, sættet 
var i futteral5. Flere sygesæt af tin omtales i regnskaberne25.

En †krystalflaske brugtes 1693 til messevinen på alteret9. 1715 var den gået 
i stykker og erstattet af et hollandsk vinkrus af glas med tinlåg. Det var to år 
tidligere købt for 1 mk. 12 sk.5 Nævnes endnu 176412.

Alterstager (fig. 19) 1600—50, 40,5 cm høje, med fodskål bestående af en stor, 
ret flad underdel, hvorover et rundt og et skarpt led; skaftet har to fortrykte ba- 
lustre over hinanden, adskilt af en midtring, ret flad lyseskål over vaseformet 
led; lysepig af messing. Sandsynligvis er det de eksisterende messinglysestager, 
som nævnes i inventarierne fra 1653 ff.23.

To store †kobberlysestager omtales 15799. Samtidig opregnes i inventariet to 
store og to mindre røde †blussestager (til lys for brudefolk). 1662 nævnes kun 
de to store stager13 og i 1709 kun een »blusstang«5.

N. E.1955 M.M.1930
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†Røgelsekar omtales fra 15799 til 
17155 med oplysning om, at det nu 
bruges at hente ild udi til at tænde 
vokslysene.

†Messehageler. 1589 befalede slots
herren, Gert Rantzau, kirkeværgerne 
at anskaffe en ny messehagel næste 
år; det skete dog først 1592, da man 
købte en hagel hos Thommis Jacob
sen i Flensborg9. 1698 købtes en hagel 
og et tilsvarende alterklæde ( j f r .  p.
1024)26.

†Alterskammel, jfr. de forsvundne 
alterklæder p. 1024.

Alterskranke, moderne, af smede
jern med indcirklede symboler i strå
leglans. Et †»jerntralværk« med mes
singknapper og dør blev 1716—17 ud
ført af kongens smed på Frederiks
borg, Joachim Sahrtz og Jens An
dersen i (Ageboe?)-Skovhuse; Nicolai 
Reuter malede det5. Et knæfald med 
ophøjet kant og bræddegulv, samt et
nyt jernværk med to døre blev 1842 opsat af smed F. C. Svendsen, Frederiks
borg18.

Døbefont (fig. 20) romansk, af granit. Den firkløverformede kumme er af rød
lig granit, foden af grovkornet, kraftig rød og sort granit. Den hører sammen 
med fontene i Græsted (Holbo hrd.), Lille-Lyngby (Strø hrd.) og Vejby (Holbo 
hrd.), der alle er firkløverformede og reliefudsmykkede27. Kummen, der er 
96—98 cm i tvm., har tovstav foroven over smallere rundstav og stejle sider 
med relieffer i sammenstødene mellem de udhvælvede sideflader. Reliefferne (fig. 
21a—d) forestiller antagelig: 1) Samson og løven. Han ser ud til at ride på dy
ret, i venstre hånd holder han (usædvanligt) en kølle eller et sværd. 2) Svæ
vende engel over liggende figur med krydsede arme, måske engelen, som i en 
drøm giver Josef bud om at drage af sted. 3) Kvinde med barn ridende på en 
hest, muligvis flugten til Ægypten. 4) Kampscene. De tre skikkelser er mulig
vis en soldat, en moder og et barn, altså barnemordet i Bethlehem.

1732 flyttedes fonten, som stod i tårnet, op i koret ved den nordre side mod 
pillen. En halv alen blev udhugget af kampestensmuren for at skaffe plads. 
Fonten blev 1743—44 malet og marmoreret af maler Hans Nielsen, Ganløse5. 

Fig. 19. Esbønderup. Alterstager (p. 1026).
M.M. 1930

65’
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1842 købtes en ny font (se nedenfor), og 
den romanske flyttedes ud af kirken. 1869 
lå den i lægens svinestald28, og 1872 var 
den opstillet i våbenhuset8; ved denne tid 
er fonten utvivlsomt blevet ophugget.

†Træfont, købt 1842 for 5 rdl.; samme 
år malet som porfyr og lakeret18.

Dåbsfade. 1) 1829, af tin, 63,5 cm i 
tvm., glat med smal, bredt riflet kant, på 
randen graveret skriveskrift: »Esbønde- 
rup Kirke 1829«. Stemplet på randen med 
kronet oval, hvori Københavns tre tårne, 
foroven »Krontin« og nedenunder »A. C. 
Dahlgreen 1824«; i bunden Frederik VI.s 
kronede navnetræk. Svarer bl. a. til fa
dene i Torup (Strø hrd.) og Tibirke (Holbo 
hrd.).

2) 1829 (?) af tin, kun 24 cm i tvm., 
glat, skålformet med let ombøjet rand; 

under bunden samme stempel som på nr. 1. Men da stemplet er skredet, er års
tallet nu ulæseligt. I det store fad. Inventarierne 15899 og 165323 nævner et 
stort †messingfad, 1603 nævnes dog to messingfade9.

Dåbskande, 1829, af tin med slangehank og Frederik VI.s graverede kronede 
navnetræk. På låget graveret skriveskrift: »Esbønderup Kirke 1829«. Indven
dig i bunden næsten udvisket rektangulært stempel, hvori engel og årstallet 
1824, formentlig A. C. Dahlgreens stempel for »engelsk« tin. Kanden danner 
sæt med dåbsfadene; et tilsvarende sæt findes i Torup (Strø hrd.).

1738 købtes en kobberfortinnet †vandkande med hank og låg på ca. 4 potter. 
Den var gjort som en feltkedel til at hente vand i til dåben. Købt hos kobber
smed Hans Videmand, København, for 1 rdl. 32 sk.5.

†Fontelåg anskaffet 16289. 1722 var »dækket« af træ udueligt5.
Krucifiks, o. 1700, ca. 67 cm højt. Kristus hænger i skråt strakte arme og 

hviler de krydsede fødder på en fodplade. Hovedet er drejet mod højre, håret 
er langt og opdelt i store, snoede lokker; nedhængende overskæg, samt hage
skæg. Lændeklædet er ret bredt og har ligesom oppustede folder; det er knyttet 
på højre hofte med to snipper. Korset er glat, sortmalet med hvidt skriftbånd, 
hvorpå JNRJ. Kristi hår og skæg er mørkebrunt, lysbrun hudfarve og hvidt 
lændeklæde. Over korbuen. — I inventariet 1709 nævnes et »lidet Træ Cruci- 
fiks«. 1729—30 omtales det »gamle« trækrucifiks, som er fastnaglet bag alteret, 
på muren5.

Fig. 20. Esbønderup. Døbefont af granit, 
sml. fig. 21.

N.E.1955
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E.M. 1963

Fig. 21 a—d. Esbønderup. Døbefontens fire relieffer, antagelig: a. Samson med løven. b. Josefsdrøm. 
c. Flugten til Ægypten, d. Barnemordet (p. 1027 f.).

†Korbuekrncifiks. På Zeuthens tegning (fig. 16) fra 1837 ses et korbuekruci- 
fiks, som karakteriseres ved en meget stærk hovedhældning, korset har firpas- 
felter for enderne og krabber langs siderne.

†Korgitter. De forkortede korbuekragsten (vestenderne borthugne) angiver 
korgitterets anbringelse. 1599 fik Rasmus snedker i Helsingør betaling for 
sprinkelværket for koret9; 1713 købtes træ til ti drejede piller på begge sider 
for koret (jfr. fig. 16). Arbejdslønnen blev skænket kirken af Laurs Willumsøn5. 
Korgitteret fjernedes under restaureringen 1842—4318.

Prædikestol (fig. 22—24). Træ købtes 1590, snedker Rasmus (Møller29) og 
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N.E. 1955

maleren Peder, begge i Helsingør, fik betaling for arbejdet i årene 1598— 
16019.

Den nu firsidede, tidligere femsidede, stol har arkadefelter med beslagværks- 
pilastre og kartoucher i buesviklerne, samt slutsten med englehoved. Eet sted 
mangler slutstensdekorationen; to nyere masker (fra 1842—43) er indsat til 
erstatning for andre tabte. I arkaderne står de fire evangelister skåret i højt 
relief med stærkt bevæget draperi. På podierne de reliefskårne navne: »S. Ma- 
tevs, S. Marcvs, S. Lvcas, S.Iohanes«. Johannes-figurens ansigt er gået tabt og 
er erstattet af en grov, alt for stor, pålimet maske30. De grovt skårne, kvinde
lige hjørnehermer er tilsyneladende af en anden hånd eller efter forlæg fra en 
anden kreds. Mod sædvane symboliserer de ikke dyder, men sanserne. 1) »Sma
gen« spiser en frugt, på hermeskaftet frugtguirlande, 2) »Hørelsen«, holder en 
liggende hjort og en nodebog, 3) »Lugten« holder en buket i den ene hånd, 
med den anden fører hun en blomst op til næsen, 4) »Følelsen« har en skild
padde trykket ind mod højre hofte, venstre hånd holder hun med bøjede fingre 
(en stor træklump indvendig i hånden er vandret afskåret), sandsynligvis mang
ler en fugl, som skulle hakke hende i fingeren31. Postamentfremspringene har 

Fig. 22 a—b. Esbønderup. Prædikestol (sml. fig. 24). Storfelter med Marcus og Mathæus (p. 1030).
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N.E. 1955

Fig. 23 a—c. Esbønderup. Prædikestol (sml. fig. 24). Hermer forestillende sanserne: smag, hørelse
og følelse (p. 1030).

beslagværk og fyldingerne stiliseret bladramme; æggestav og tandsnitgesims 
over den gennemløbende frise.

†Underbaldakin med hængestykker ses på Zeuthens tegning (fig. 16). Ifølge 
fotografier fra henholdsvis 1906 og 1930 to gange ændret. Ved restaureringen 
1942—43 blev to bærende, vandrette bjælker indsat.

Opgangen omdannet 1942—43. 1727 repareredes den murede †trappe til 
prædikestolen5. En opgang af træ blev muligvis lavet af snedker H. Geisler, 
Esbønderup i forbindelse med stolens restaurering 184218. Den ses bl.a. på foto
grafi fra 1930.

†Himmel. 1611 købte man et jern som prædikestolens himmel blev hængt i9.
Himmel (fig. 24) 1640—41, af mester Hans (Barchmann32) snedker, der 1640 

fik 30 dl. for en himmel9. Den er sekssidet (ved en senere flytning blev den ene 
side ødelagt) med smal frise, tandsnit og æggestavgesims, hjørnebøjler med 
engle- og mandshoveder; topstykker med englehoveder mellem hjørnespir, det 
ene topstykke har kartouche med Christian IV.s kronede initialer. Smalle,
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bruskede hængestykker med fantasimasker. Loftet dannes af et profilindram- 
met felt, hvori oprindelig, stor due. Indvendig frise med øvre æggestav og små- 
stave i hjørnerne.

Stafferingen af stol og himmel er nu broget, renæssanceagtig, delvis efter 
ældre spor, udført af P. Kr. Andersen 1943. Stolens tre sider er nymalede, den 
fjerde med Johannes har stort set den oprindelige staffering. Arkader og posta- 
mentfremspring har skiftevis rød og grøn bund for de forgyldte ornamenter, 
de grøn- og rødklædte evangelister står i grønne nicher, hermeskafterne er 
grønne med forgyldning. Sanserne har røde og grønne dragter. Postament- 
felternes forgyldte versalindskrift på sort bund: »Qui amat animam svam perdet 
eam, qui odit animam svam in hoc mvmdo (!) in vitam aeternam custodit 
eam« (»den, som elsker sit liv, skal miste det; den, som hader sit liv i denne 
verden, skal bevare det til evigt liv«). Rekonstrueret efter indskriften under 
Johannes-feltet: »Ioannis: XII. Anno 1602«, ligesom gesimsfrisens: »Ego siti- 
enti dabo de fonte aquae vitae..« efter samme felts: »[g]ratis: Apocalyp:X« 
(»jeg vil give den tørstige af livets vands kilde uforskyldt«).

Stolens oprindelige staffering fra 1598—1602 skyldes Peder maler i Hel
singør33. 1748—49 renoverede Hans Nielsen, Ganløse, prædikestolen med ma
ling, forgyldning og lakfernis derover. Ved samme anledning er prædikestolen 
formentlig blevet drejet og det femte felt fjernet, muligvis for at folk i det ny
opførte nordkapel kunne se præsten bedre. 1773—74 anstrøg Thomas Møller i 
Esbønderup stolen med perlefarve5. 1842 reparerede snedker H. Geisler, Es
bønderup, stol og himmel for 35 rdl., og samme år blev begge dele malet med 
egetræsmaling og de tre felter afrenset af C. P. Kongslev, København18.

På himmelen er Mattis malers oprindelige staffering fra 16419 genfremdraget 
og suppleret 1943. På bruskværket findes grønt, blåt og rødt, mens englevinger 
og hår, krone og hængedue er forgyldt; undersiden er brun med blåt, stjerne- 
strøet felt og røde og sorte lister. På frisens indvendige side mod øst fremdroges 
til dels det oprindelige stafferingsårstal 1641, under en overmaling 1749 (jfr. 
ovf.). På den indvendige frise står med forgyldte versaler på sort bund:».. quam 
speciosi in montes pedes evangelizantium et prædicantium pacem: Esa. LII. 
1749« (»hvor liflige er på bjergene deres fødder, som forkynder og prædiker 
fred«). På frisens yderside: »Verbum meum non revertetur vacuum sed faciet 
qvæ mihi placent, Esa LV« (»mit ord skal ikke vende tomt tilbage, men udføre, 
hvad mig behager«).

1712 gjordes en †jernramme på prædikestolen til at lægge alterbogen på; den 
forsynedes med 1 ½ alen frynser5.

†Timeglas, anskaffet 1716 med kvarterglas og tavle, som »det ganger paa«. 
1722 nævnes, at der foruden et helt også er et lidet udueligt. 1745 købtes et 
firfaget timeglas for 2 rdl. 48 sk.5.
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Fig. 24. Esbønderup. Prædikestol (sml. fig. 22—23). 1598—1601, af Rasmus Moller, Helsingør 
(p. 1029 ff.), og himmel, 1640—41, af Hans Barchmann (p. 1031 f.).

N.E. 1955
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Stolestader fra 1942—43 efter tegning af Lønborg-Jensen, i renæssancestil 
med trekant-topstykker. De afløste stolestader fra 1842 med spidsbuede gavle 
(een bevaret i nordre tilbygning), af type som dem, der endnu findes i Karlebo 
(p. 897) og andetsteds. Dele af det oprindelige renæssancestoleværk ses på 
Zeuthens tegning (fig. 16).

Af de udførlige regnskaber for tidligere †stolestader refereres følgende: 1611 
fik Rasmus snedker i Helsingør, som også leverede prædikestolen, 126 mk. for 
14 nye kvindestole af eget tømmer. 1633 gjorde Christian snedker i Hillerød seks 
nye stole til våbenhuset. Samtidig forbedrede han de gamle stole og stolene i 
det lille kapel. 1649 købtes en del nye kvindestole og 1651 24 nye karlestole. 
1685 beprydedes stolene i kirken med staffering og numre for 30 dl.9. 1716—17 
malede Nicolai Reuter stoledørene. 1733—34 lavede snedker Christian Jørgen
sen Smidt ved Frederiksborg 20 nye klapper og to lange bænke med udskårne 
ben ved kirkedøren, samt to nye stole. Til den nye tilbygning (p. 1018) udførte 
tømrermester Peder Ulf af København 1736 ni mands- og ti fruentimmerstole. 
1743—44 blev de malet af Hans Nielsen, Ganløse. 1773—74 malede Thomas 
Moller i Esbønderup alle stolestader med perlefarve5. 1842 blev samtlige stole 
repareret og delvis fornyet af snedker H. Geisler, Esbønderup; de spidsbuede 
gavle skyldes sikkert ham. Maler C. P. Kongslev, København, malede dem 
samme år18. I 1890’erne gjorde man stolesæderne bredere og reparerede fod
brædder og klapper8.

†Pulpiturer og lukkede stole. 1652 opsatte en snedker fra Helsingør et pulpitur 
for 51 dl. 2 mk. 1655 stafferede Mattis maler i Helsingør det for 25 dl.9. 1734— 
35 nævnes, at kirken indeni er opfyldt med så mange pulpiturer, som deri kan 
være. Flere reparationer af »pulpituret« omtales, men det er umuligt at præci
sere hvilket, der er tale om. 1736—37 lavede tømrermester Peder Ulf af Kø
benhavn til »den ny kirke to ziirlige lukte stole« af panelværk med gesims, loft, 
bag- og sidebeklædning, samt fjælegulv og panelerede døre og i den ene stol 
engelske vinduesrammer til at trække op og ned. Ud til kirkegården var en 
»beflammet« dør. 1743—44 malede Hans Nielsen, Ganløse, de to lukkede stole5.

1842 fjernede man »den lukkede stol i koret«, pulpituret og de lukkede stole 
i den ny kirkeafdeling. Men 1869 opsatte man et †orgelpulpitur, leveret af 
tømrermester H. Schmidt, Helsingør, for 75 rdl.34.

1599 leverede Rasmus snedker i Helsingør en †fadderstol og en †brudestol9. 
1748-inventariet omtaler en gammel træ-munkestol5. 1649 betaltes 10 dl. for 
den ny †skriftestol, 1652 fik Mattias maler 6 dl. for at staffere og anstryge den9. 
1748—49 afskar snedker Jens Christensen af Farum det forreste panelværk af 
skriftestolen, således at folk i »sakristiet« kunne se for den5.

En †kiste anskaffedes 1601 og maledes af Peder maler i Helsingør9. Den jern- 
beslåede halvkiste af eg i sakristiet omtales endnu 176412.
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Fig. 25. Esbønderup. Indre, set mod vest.

†Dørfløj (sml. fig. 19) fra 1600-tallet, fandtes endnu 1963 mellem kor og sa
kristi; hertil var den muligvis flyttet i midten af 1800’rne. Den bestod af tre 
brede og een smallere, sammenstødte egeplanker sammenholdt dels af to gang
jern, som endte i en skive med langt udtrukket spids, dels af to svære profile
rede revler forbundet af et glat skråbånd. En stor 1600-tals jernlås var sat over 
en firkantet tidligere udhugning til en anden lås.

Orgel, 1912—14, fra Zachariassen i Århus, otte stemmer; restaureret 1942— 
4335. Façaden har to sidetårne afsluttet af empirevaser. Både i tårnene og i det 
lavere mellemled er der pyntepiber. Hvidmalet med forgyldte lister. I tårn
rummet.

†Orgel, købt 1869 af Daniel Køhne, København. Orgelet var firstemmigt og 
havde i 15 år været i brug i Herlev kirke, Københavns amt. Tømrermester H. 
Schmidt, Helsingør leverede orgelfaçaden og pulpituret, og malersvend M. P. 
Olsen, Esbønderup malede det hele34. I nordre tilbygning.

Pengeblok (fig. 26) omtrent som Søborgs fra 1645, af eg, 45,5 cm høj, helt 
dækket af seks vandrette jernbånd med rosetsøm; tre af båndene med hængsler. 
1722 nævnes tre hængelåse til blokken5. I våbenhusets sydvesthjørne.

†Pengetavler. 1599 anskaffedes to9, 1662 fandtes tre13. 1726—27 købtes en

N.E.1955
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pengetavle af »ostindisk Nøde- og andre 
Sorter rart Træ med indlagt Arbejde« 
fra snedker Christopher Quist, Køben
havn for 2 rdl.5. Endnu 1834 nævnes 
tre kollekttavler24.

Nyere salmenummertavler til metal
numre. På loftet flere af de ældre tavler, 
som ses på Zeuthens tegning (fig. 16).

To ens præsterækketavler, 125x116,5 
cm, den ældste gjort af snedker Jens 
Christensen 1743—445. O. 1860 oplyses, 
at der på den ældste tavle stod »malet 
Anno 1763«. Rammen er profileret og be
malet med rødt, grønt og forgyldning. 
Under den nuværende forgyldte fraktur 
og de hvide kursivbogstaver på sort 
bund ses på begge tavler spor af ældre 
indskrift. Den ældste tavle indeholder 
nu de seneste præstenavne. Ved omma

lingen i slutningen af 1850’erne er den anden tavle formentlig lavet34. Tavlerne 
er ophængt på østvæggen i nordre tilbygning.

Maleri med voksfarver (en causto), Jacobs kamp, 1936. Malet af Rudolf Pe
dersen og skænket 1961. Indmuret i sakristiet.

Fire lysekroner, nyere. 1726 forærede hr. Simon (eller Sigvardt) Sivertsen, 
urtekræmmer i Helsingør, kirken en †lysekrone af forgyldt træ5.

Sejeruærk36. Døgnværk og timeslagværk anbragt i forlængelse af hinanden i 
smedejernsramme, samlet med kiler. Værkrammen er 90 cm høj, 108 cm lang 
og 70 cm bred. De lodrette stivere afsluttes med små, vandrette plader, 
der måske erstatter nu forsvundne volutter. I centralstiveren spor af den 
oprindelige spindelgang med foliot. Senere er uret ombygget til regulering 
med pendul og hagegang, der igen er erstattet med den nuværende stiftgang. 
På centralstiveren er indprikket V T over R, på en bøjle til en af optræks- 
akselerne 1840.

Uret er sidst istandsat 1966 af Bertram-Larsen, ved hvilken lejlighed stift
gangen, alle drev og visertransmissionen fornyedes (de udskiftede dele i Natio
nalmuseet). Værket står i mellemstokværket beskyttet af et buet trætag, båret 
af fire hjørnestolper. På tårnets sydfaçade rund, konveks, sortmalet metalskive 
med forgyldte tal og »stiv« viser.

Urværkets oprindelige dele synes at stamme fra det værk, som Christoffer 
Sejrmager (formodentlig Christoffer Klet) 1649—50 fik 100 rdl. for. 1695 og

Fig. 26. Esbønderup. Pengeblok (p. 1035).
N.E.1955
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1699 repareredes det af urmager Valentin 
Schrøder, Frederiksborg, i det sidste til
fælde fordi det »ved ringningen for Kon
gen blev sønderslagen«9. Det havde fra 
begyndelsen også en skive på tårnets 
nordmur, hvori endnu hullet til viser
akselen ses. Af hensyn til anbringelsen 
af denne skive måtte trappetårnets 
pulttag sænkes, sml. p. 1016. Den nu
værende skive på tårnets sydside er for
modentlig fra 18447. Skiven, i regnska
berne benævnt »solskiven«, var tidligere 
af træ, flere gange fornyet.

Klokker. 1) Støbt af F. Holtzmann 
1726 (fig. 27). I frisen mellem borter med 
akantusværk og drueklaser, reliefversa
ler: »Me fecit Friderich Holtzmann Haf- 
niæ 1726. Gloria in excelsis deo« (»F. H. 
i København gjorde mig 1726, ære være 
Gud i det højeste«). På klokkelegemet 
under årstallet Fr. IV.s kronede spejlmonogram. 112 cm i tvm37. Klokken 
blev delvis støbt af den gamle, store, revnede klokke5. Den oprindelige klokke
bom fra 1726 har fladt topstykke, der ender i falset rundstav. Klokken tjener 
som slagklokke. 2) 1906 støbt af M. & O. Ohlsson. »Kongen døde — Klok
ken klang over Land med Sørgesang, Malmet bristed — Malmet ringer atter 
over Land — det klinger: Hosianna og Haleluja! Støbt af M. & O. Ohlsson 
i Lybeck«.

†Klokker. 1) 1406, støbt af Daniel og Mikael (hollandsk?). »Kateline [!] es 
mine name miin luut sy god bequame daneel michiel maecten mi anno d(omi)ni 
mcccc vi iacop ioseeps.« (»Catharina er mit navn. Min lyd være gud behagelig. 
Daniel og Mikael støbte mig i Herrens år 1406. Jacob Josefsøn.«) Indskriften 
endte med en lille dragefigur, foroven på kronepladen stod med indristede 
versaler: »Schoore III:VII« formentlig en vægtangivelse. Klokken, der revnede 
ved ringningen for Christian IX., blev købt af en grosserer til ophængning i 
en privat ejendom i Dronningmølle38. Sandsynligvis er den solgt til omsmelt
ning i Lübeck under 1. verdenskrig.

2) 1642 fik mester Hans Rotgeter i Helsingør betaling for den nystøbte 
klokke, og 1643 betaltes mester Adam på Hammermøllen for beslag til klok
ken. Muligvis erstattede denne klokke den gamle, som Hans Rotgeter 1629 
borede et hul i, så der kunne støbes »en marne udi« (ring til knebelen)9.

N.E.1955

Fig. 27. Esbønderup. Klokke, støbt 1726 af F. 
Holtzmann, i klokkestol fra 1642 (p. 1037).
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Fig. 28. Esbønderup. Gravsten over præsten hr. Mikael, død 1337 (p. 1038). Efter J. B. Løffler: 
Danske Gravstene fra Middelalderen tavle XIX fig. 94.

Klokkestol, 1642, opsat af en tømmermand fra Hillerød9. Bindingsværk, af eg 
og fyr, til to klokker, 3x3 lodrette stolper med øst-vestgående remme og 
2x3 svære Andreaskors. 1619 anskaffedes en ny †klokkestol til to klokker9.

G R A V M I N D E R

Mindetavle, efter 1707. »Denne Begravelse-Sted og Rum Heri Sacristiet« er 
1691 »arveligen« købt af folemester over de kgl. stutterier ved Esrom Seigneur 
Jochim Rrandt og hans »Kiereste« Christine Christians datter Arden, som døde 
6. okt. 1694, 47 år, 6 uger, 4 dage gammel. 12. dec. 1695 ægtede han »Den nu 
Sal. Matrone« Dorthe Svends datter, som døde barnløs 2. maj 1707, 45 år gam
mel. 20. nov. 1696 nedsattes støvet af Magdalene Reiiers, sal. Hans Brands, 
som døde i sit 94. år; selv døde han 6. juni 1707, i sit 71. år. Trætavle, 98 x 103 
cm, i bred, fremspringende profilramme, sort- og rødmarmoreret med forgyldte 
lister og skablon-blomster. Forgyldt skrift med versaler og skønskriftsbogsta- 
ver, opmalet. På skibets nordvæg i vestligste fag.

Kårde, o. 1700, med hjerteformet parerplade og bøjle til ovalknop; snoet 
guldtråd om fæstet. To sporer. Nu i sakristiet, hang tidligere under Jochim 
Brandts tavle.

†Muret begravelse. 1765—66 overtoges kammerråd, regimentsskriver Otto 
Christian Raschs gravsted af Cathrine Elisabeth, sal. regimentsskriver Plums 
enke. Hendes mand blev nedsat her5. 1842 omtales fra samme begravelse 
(»aaben Kælder«) ligkister, hvoraf den yngste var regimentsskriver Badstübers 
nedsat 17957. I tårnrummet.

I Gilleleje museum findes fem *kistehanke og et -beslag fra 1700’rne, fundet 
på kirkegården i Esbønderup.
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Gravsten. O. 1337 (fig. 28). »Hic iacet d(omi)n(u)s mikael . . . quondam 
hvi(us) ecc(le)s(ie) saecrdos (!) q(vi) [obiit] anno d(omi)n(i) M CCCXXXVII 
id(us) octobris« (»her ligger hr. Mikael fordum præst i denne kirke, som døde 
15. oktober 1337«). Rødbrun kalksten, trapezformet, 153x73—53 cm, med 
fordybede majuskler mellem rammelinier; særprægede C- og D-former39. I 
tårnets nordvæg.

Stumper af gravsten findes i nordre udbygnings vestfag; af kalksten, med 
profileret kant og i hjørnerne medaljoner med evangelister. På det største 
brudstykke findes en medaljon med englehoved, samt på stenens midte et 
vinget timeglas over kranium på korslagte knogler, herom årstallet 1688.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
LA. Kirkeinspektionsarkiv. Esbønderup kirkes rgskbog 1579—1705. — Arkivsager af

givne fra Frederiksborg amtstues arkiv 1898. Esbønderup kirkes rgskbog 1705/06—1779/80. 
— Esbønderup-Nødebo sognekaldsarkiv. 1651—1876. Korrespondencesager m.m. — Se i 
ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Museumsindberetninger 1885 af J. B. Løffler (bygning og inventar), 
1893 og 1894 af Jacob Kornerup (kalkmalerier), 1930 af M. Mackeprang (inventar), 
1939 og 1943 af P. Kr. Andersen (forundersøgelse af inventar og istandsættelse af præ
dikestol) og 1944 af Ole Søndergaard (kalkmalerier). — Undersøgelse og beskrivelse ved 
Vibeke Michelsen og Marie-Louise Jørgensen 1955, samt Elna Møller, Ulla Haastrup 
og Erik Moltke 1968.

Tegninger i NM: Interiør af C. O. Zeuthen 1837, eksteriør 1877 og interiør 1883 af 
Martin P. Olsen, kalkmalerier (skibets andet hvælvs øst- og vestkappe, triumfvæggens 
vestside og ornamenter på hvælv) af J. Kornerup 1893, profil af nordre korbuekragsten 
af C. G. Schultz 1930, eksteriør og snit af H. Lønborg Jensen 1942. - Kunstakademiets 
samling af arkitekturtegninger: 10 blade opmålinger fra o. 1935.

Notebøger i NM: V. Koch III, 35. — Kornerup II, 29 ff., 45, VII, 26. — C. G. Schultz 
LXIX, 28 ff.

Litteratur: C. J. Witter: Esbønderup kirkes historie og restaurering, 1943. — Jan 
Steenberg: Esbønderup kirke, ÅrbFrborg. 1953.

1 CodEsrom. p. 55. 2 DiplDan., DaRig'Br. 2. rk. V nr. 158. 3 Smst. 2. rk. X nr.
332, jfr. 357. 4 Landebogen p. 170. 5 LA. Esbønderup kirkes rgskbog 1705—80.
6 Kirken var assureret for 19.730 rdl. 7 RA. Rtk. 256.5—13. Bygningsadministratio-
nens kopibog 1841—50. 8 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø herreders
provsti: 1864—1900. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 9 LA. Kirkeinspek-
tionsarkivet. Esbønderup kirkes rgskbog 1579—1705. 10 Jfr. note 8, året 1868. 11 LA.
Amter. Frederiksborg-Kronborg amter. Breve og dokumenter vedr. kgl. kirker og sko
ler 1788—90. 12 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier.
13 BA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. Kronborg amts kirkergsk. 1661—72. 14 Inden for
amtet har kun Selsø kirke (Horns hrd.) med den trekvartcirkulære apsis (og † rund
skib) en tilsvarende korplan. 15 På grund af omfattende udstøbninger langs murens
yderside, foretaget 1942—43, er det ikke muligt at undersøge syld- og sokkelforhold.
16 Bl. a. Övraby i Skåne og Hagebyhöga i Östergötland. — Om en dansk parallel, se
Kjeld de Fine Licht: Hansted kirke, i Kuml 1968. 17 Witter: Esbønderup kirkes hi
storie og restaurering p. 5. 18 RA. Rtk. Bygningsadministrationens journalsager 1782—
1848. 19 Jfr. note 7 og 18. 20 Ifølge Magnus-Petersen: Kalkmalerier p. 101 foretoges
1829 en større reparation, hvorved kalkmalerierne »ere blevne en Del odelagte og flere
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Billeder tabte«. 21 Laurentius var i øvrigt en af de få hel
gener, der »overlevede« reformationen. 22 Biskoppen mente 
1893, at »Malerierne var slet udførte, forargelige Figur
billeder«, jfr. kultusministeriets 1. dep. Journalsager 1848 
—1916. 23 LA. Bispearkivet. Alm. sager: 1647—(1708). 
Holbo hrds. bog. 24 RA. Rtk. rev. rgsk. amtsrgsk. Kron
borg amtstue. 25 Jfr. bl.a. note 9 inventariet 1657 og 
rgsk. 1660, da en ny tinkalk og disk til sygebesøg anskaf- 
fedes, samt note 5 året 1708, da kandestøberen i Helsingør 
fik betaling for en privat kalk, som blev omstøbt. 26 1703 
fik den gamle messehagel og prædikestolens overtræk på
sat fire alen karmoisinrøde kamelhårsfrynser af Simon Møl
ler og Anders Knapmager for 3 dl. 1 mk. 8 sk., jfr. note 9.
27Mackeprang: Døbefonte p. 88—91. 28 Jfr. brev fra 

A. Strunk 25. juni 1869. 29 Jfr. prædikestolen i Valby kirke (Holbo hrd.). 30 Markus- 
figuren synes i type mere lig en Kristus med korsstav og jordkugle i hånden. Muligvis 
stammer figuren fra det tabte femte felt og er ved restaureringen sat som erstatning for 
Markus (?). 31 Sml. »Tactus« (»følelsen«) på pulpiturmaleriet i S. Nicolai kirke i Køge 
(DK. Kbh. amt p. 220 f., fig. 62—64) fra 1586. 32 Sml. Lillerød kirkes prædikestol, 
der ifølge regnskaberne er udført af Hans snedker i Kratmøllen, som var identisk med 
Hans Barchmann. 33 Regnskaberne for 1601 meddeler: Betalt Peder maler i Helsingør 
for prædikestolen og en kiste til kirkens alterklæder han malede 50 rdl., hvilket er meget 
dyrt og kunne vel med ringere omkostning være betalt samme maler og »ramid« kirkens 
gavn som fromme kirkeværger bør at gøre. 34 LA. Esbønderup-Nødebo sognekalds- 
arkiv. 1651—1876. Korrespondancesager m. m. 35 Ifølge blyantsindskrift på træstykke 
i orgelet: »Ole John Larsen føt 22/9 — 1882 Opstillede dette Orgel sammen med Villy 
Poulsen Orgelbykker fra Aarhus 20/12. 1914«. 36 Beskrivelsen skyldes Hans Stiesdal. 
37 Sml. klokkerne af samme klokkestøber i Lillerød (Lynge-Kronborg hrd.) og Anisse 
(Holbo hrd.). 38 Større korrespondance i Nationalmuseets arkiv, se også J. F. Fenger: 
Klokke-indskrifter, i KirkehistSaml. II, 85—86. 39 Sml. J. Helms: En Ligstensind- 
skrift fra det 14. Aarhundrede med rig Afveksling af Bogstavformer, i Annaler f. nord. 
Oldk. 1854, p. 317—38, J. B. Løffler: Danske daterede Gravstene etc., i ÅrbOldkHist. 
1887, p. 115 og KirkehistSaml. II, 83 og 488—89.

V I L L I N G E R Ø D  K I R K E  
E S B Ø N D E R U P  S O G N .  H O L B O  H E R R E D

Kirken ligger ret ensomt, et godt stykke nord for byen og vest for vejen til 
Dronningmølle, omgivet af en forholdsvis lille kirkegård med ligkapel.

Kirken er opført efter tegning af arkitekt Vilhelm Holck og indviet 23. sep
tember 1906. Den har kor (i vest), skib og et tårn, der er placeret på sydsiden, 
således at understokværket tjener som våbenhus. Den romaniserende bygning 
står hvidkalket med røde tegltage.

Det stort set samtidige inventar er inspireret af flere stilarter. I altertavlen 
et maleri: Jesus og den kananæiske kvinde, signeret Mogens Gad 1924.

Fig. 29. Esbønderup. Landsby
plan 1810.
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Fig. 1. Esrum. Klosteret o. 1677. Efter Resen.

E S R U M
E S B Ø N D E R U P  S O G N .  H O L B O  H E R R E D

Byen Esrum hørte til kongelevet for Erik Lams tid, men blev i dennes regeringstid 
(1137—47) erhvervet af ærkebiskop Eskil og af ham overladt de brødre, som tjente 

Gud der; endvidere skænkede Eskil byen Villingerød, som han havde købt af arvingerne 
efter Slesvigbispen Herman (død o. 1150), medens kong Svend (Grathe) ved et brev fra 
o. 1151—57 fritog brødrenes landboere for al kongelig tjeneste1. Klosteret, der fik paveligt 
privilegium 11512, har muligvis tilhørt benediktinerordenen; omdannelsen til cistercien- 
serkloster, som vanligt for denne orden viet Vor Frue, har antagelig fundet sted 1153, 
da det af årbogsnotitser fremgår, at Esrum dette år modtog et konvent af munke: 
»Conventus venit in Esrum«3. Det var sikkert de munke, Eskil forte med fra Clairvaux, 
der således blev moderkloster til Esrum4.

Klosteret blev snart en anselig stiftelse. Allerede da Eskil o. 1162 stadfæstede dets 
besiddelser, synes disse at have været betydelige, og gennem klosterets endnu bevarede 
brevbog5 kan man følge den fortsatte vækst, som sikredes gennem en lang række beskyt- 
telses- og privilegiebreve. Hertil svarede en kraftig ekspansion i de første årtier; inden 
århundredet var til ende, var Esrum blevet moderkloster for ikke mindre end fem nye 
klostre: Vitskøl, Soro og Guldholm (senere Ryd) i Danmark samt Dargun (senere Hilda) 
og Golbatz i Pommern. Senere kom klosterets position til udtryk på anden vis. Vigtige 
hverv blev betroet abbeden; 1320 skulle han sammen med ærkebisperne af Lund og 
Uppsala påse, at kong Magnus lod johannitterne vende tilbage til Norge6, 1383 skulle 
han indsamle den hjælp, som ordenen havde bevilget pavestolen i Danmark, Sverige, 
Norge, Skotland, Rusland, Pommern og Slavien7, og 1403, under striden med abbeden i 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 66
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hovedklosteret Citeaux8, blev Esrums abbed sammen med Sorøs, på dronning Margrethes 
anmodning, generalvikarer for ordenen i Danmark, Norge og Sverige (samt Colbatz og 
Hilda). 1523 var abbeden blandt udstederne af Frederik I.s håndfæstning9.

Klosterets betydning afspejledes også i den rolle, dets kirke kom til at spille som grav
kirke. Erik Menveds tvillingsønner Erik og Magnus skal være begravet her 130110, og 
Valdemar Atterdags dronning Helvig, der muligvis døde i klosteret 137411, »lå gravlagt 
foran et alter i det høje kor«12. Desuden må nævnes, at stormanden Jon Litle og hans 
datter Cecilia begge fik deres grave i koret 130713.

Til klosterets bygningshistorie foreligger kun enkelte efterretninger. Rydårbogen med
deler, at det brændte 1192 og 120414. Et kongebrev 1301 gav klosteret ret til i Helsingborg 
at indkøbe bl.a. tømmer15, men da det besad ejendomme østensunds, tør brevet næppe 
tages som vidnesbyrd om byggevirksomhed ved selve Esrum. Lige så lidt kan man slutte 
noget med sikkerhed af det pavebrev fra 137716, der tillod dronning Margrethe at over
føre sin moder dronning Helvigs lig fra Esrum til Sorø kloster, thi når det heri hedder, 
at klosteret truedes med forfald, er dette formentlig blot en vending, som stammer fra 
dronningens supplik, hvori ønsket om flytningen var fremsat. Endelig kan nævnes rid
deren Anders Nilssøns testamente fra 1477, hvorved klosterkirkens bygning (d.v. s. byg
gefond) betænktes med 80 mk. lybsk17.

Af klosterkirkens mange altre var højalteret viet Vor Frue og omtales 140018 som prydet 
med »wor frowe belede«. 1158 omtales et af Eskil indviet alter19; det vides hverken til 
hvem det var viet, eller hvor det fandtes. 1211—14 lovede Niels Grevesen (Valdemar I.s 
sønnesøn) at stifte et alter for apostlen Jakob, bisp Niels, kong Oluf og jomfruerne Gertrud 
og Juliane20 — det omtales ikke siden; ved samme lejlighed nævnes S. Nicolai alter. 
1306 skænkede Jon Jonsen Litle landsbyen Uvelse bl.a. til oprettelse af to altre i kirken21. 
1378 nævnes »altare beatorum confessorum in parte meredionalie ecclesie« (»de salige beken
deres alter i kirkens søndre del«)22, ved hvilket munkene forpligtede sig til at læse sjæle
messer for kong Valdemar Atterdag. 1485 bekræftede rigsråd Johan Oxe sin hustru 
Berite Bondesdatter Thotts sjælegave til klosteret, for hvilken der skulle læses messe ved 
de 11.000 jomfruers alter, og 1488 fik han pavelig bevilling på aflad for dem, der på en 
bestemt dag besøgte det af ham stiftede alter i Esrum for de 11.000 jomfruer23. 1489 om
tales ved kong Hans’ overdragelse af Tikøb kirke (sml. p. 679), at der skulle holdes messe 
for »helgæ kors«alteret midt i kirken24.

Middelalderen igennem bevarede Esrum sin fremtrædende stilling. En i 1497 anlagt 
jordebog viser, at klosteret ejede over 300 bøndergårde på Sjælland, og af de sjællandske 
klostre blev det i rigdom kun overgået af Sorø og Antvorskov25. 1499 gav kong Hans det 
birkeret over de vidtstrakte besiddelser26.

Reformationen fik ikke større øjeblikkelige følger for klosteret. 1538 blev det under
lagt abbeden i Sorø27, og først 1559 udgik de kongebreve, som betegnede klosterets ende
lige ophør. Abbeden og 11 tilbageværende munke blev sendt til andre, endnu bestående 
klostre28. Inden sin afrejse havde abbed Peder givet mursten og mel til den store ind
samling i anledning af Helsingør S. Olais færdiggørelse (p. 85), og det blev borgerne her, 
som af kongen fik skænket hovedparten af klosterkirkens inventar (jfr. p. 1052). Det skete 
vinteren 1559—60, og derefter førtes andet træværk, ialt 53 læs, til Vor Frue kirke i 
København (DK. Kbh. By p. 44). Snart efter er nedbrydningen af kirkefløjen gået igang, 
mens klosteret i øvrigt omdannedes til ladegård for krongodset (sml. p. 1043).

Sagn. Til Esrum kloster var knyttet sagnet om broder Rus, hvis billede skal have 
hængt i kirken eller klosteret29. Historien om denne broder, rusens og fylderiets repræ
sentant, der ved god mad og kønne piger forfører alle klosterets beboere fra abbeden og 
nedefter til vellevned og utugt, stammer fra et plattysk digt fra slutningen af 1400’rne 
(der dog stedfæster begivenheden til »Sachsenland«)30.
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K L O S T E R E T  O G  D E T S  K I R K E

På den plads, hvor Esrum by nu ligger, midt i de nordsjællandske skove, tæt 
nord for søen af samme navn og ved åen, som afvander denne, lagdes det 
kloster, der stiftedes af ærkebisp Eskil. I stadfæstelsesbrevet (p. 1041) for 
cistercienserklosteret siger Eskil, at han netop har »bestemt dette sted til brug 
for Kristi fattige, fordi det havde stor overflødighed på marker og skove, vand 
og fiskeri, enge og græsgange«31. Det er alle disse ting, som karakteriserer de 
lokaliteter, der valgtes til cistercienserklostre, og der er næppe nogen grund 
til at betvivle, at ærkebispen selv havde valgt stedet, som må have været ham 
velbekendt, eftersom hans egen borg, Søborg (Holbo hrd.) kun lå en fem-seks 
kilometer derfra i nordvestlig retning. I de flade engdrag har munkene let kun
net lede vandet ind i de for klosteret nødvendige kanaler til brug for fiskedamme 
og møller; det må være en sådan af munkene anlagt kanal, der førte ind igen
nem den forsvundne østfløj, over gårdspladsen og ud under den eneste bevarede 
klosterfløj, således som det er antydet på Resens stik (p. 1041).

Klosteret i tiden efter reformationen. Den just nævnte længe er den eneste be
varede bygning fra det udstrakte klosteranlæg, munkene og abbeden forlod i 
efteråret 1559. Da kirken var tømt for inventar, blev den formentlig ligesom 
de bygninger, man ikke havde behov for til ladegården, anvendt som sten
brud, dvs. nedrevet efterhånden som man havde brug for materialer andet
steds. 1585, da den senere Christian IV. besøgte Esrum, skrev han straks efter 
i en latinsk stil, at han ikke havde set noget særligt andet end kirken, som tid
ligere havde været »en udmærket kirke, da den stod i flor«, men at man nu 
vanskelig kan sige, hvordan den har været, »thi den er næsten fuldstændig 
ødelagt«32. Fra 1611 findes en oplysning om, at der blev brudt 2000 hele og 
halve mursten fra Esrum kirkegård og solgt til reparationsarbejde på Esbønde
rup kirke33. I begyndelsen af 1700-tallet fandtes der i marken vest for klosteret 
betydelige bygningstomter, hvoraf beboerne opgravede munketegl til byg- 
ningsbrug34. 171835, da der skulle skaffes plads til en række barakker for ka- 
valleriet, stod høje mure og »adskillige rudera« af såvel kloster som kirke endnu 
på pladsen sammen med en del af ringmuren om klosteret. Over porten i denne 
mur skal der have siddet en sten med indskriften »S:Roma«36. Den nævnte 
planering må have været omfattende, thi man kom så dybt i jorden, at man 
stødte på grave, »meget net murede af tynde klinker både på siderne og oven 
til«; de blev fundet i en sådan mængde, at man var i stand til at opfylde en 
hel dam og morads med de »døde ben«. Ser man på Resens tegning (fig. 1), er 
det ikke urimeligt at antage, at der er tale om vandhullet mellem klosterporten 
og de kongelige stalde.

Udgravninger. Som det fremgår af den historiske indledning, har klosteret i 
Esrum haft en meget stor betydning langt uden for dets eget domæne. Fra de 

66'
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Fig. 2. Esrum. Udgravningsplan 1927. 1:300. Tegnet af C. M. Smidt (p. 1045).

skrevne kilder ved vi intet om den rolle, klosterets arkitektur kan have spillet 
for byggeforetagender i omegnen, men der kan næppe være tvivl om, at Esrum 
også på dette område har haft en betydning, der langt har overgået den, andre 
cistercienserklostre fik. Det er derfor ikke mærkeligt, at man gennem de sidste 
hundrede år har gjort en række forsøg på at vriste arkitektoniske hemmelig
heder ud af den gamle klostergrund, der i dag dækkes af veje, huse og haver.

I 1870’erne begyndte en lokal amatørarkæolog, Martin Olsen, en række 
usystematiske gravninger og afdækkede 1879 en del fundamentrester vest for 
den bevarede fløj; det medførte, at Museet for nordisk Oldkyndighed samme 
år udsendte Jakob Kornerup, der ret hurtigt kunne fastslå, at de fremdragne 
fundamenter i hvert fald ikke kunne have noget med selve kirkefløjen at gøre, 
som formodet af Martin Olsen. Tre år senere rykkede Kornerup på ny ud, 
denne gang til et udgravningsfelt nordøst for den stående fløj; heller ikke disse 
rester kunne imidlertid godtages som levn af kirken, men var ifølge Kornerup 
snarest spor efter en økonomibygning. Foruden bygningsfundamenterne af- 
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Fig. 3. Esrum. Apsisfundament (p. 1045).

dækkedes 12 murede grave, og man tog dem som et fingerpeg om, at man var i 
kirkens nærhed. Jagten efter klosterkirken intensiveredes 1893—94, da museet 
ved J. B. Løffler genoptog gravningerne i det samme område og fremdrog flere 
rester af den bygning, der skønnedes at være østfløjen i et firlænget anlæg, 
hvori den bevarede fløj måtte være søndre længe. Også denne gang blev der 
afdækket murede grave, ialt 18, men kirkefløjen forblev uidentificeret. Det 
samme var tilfældet 1908, da M. Mackeprang og C. M. Smidt fremdrog yder
ligere 15 grave; end ikke fordelingen af det relativt store antal grave, som i 
årenes lob var blevet afdækket, gav arkæologerne noget holdepunkt for kirkens 
placering, og efterforskningen blev påny indstillet en årrække.

Endelig 1927 lykkedes det C. M. Smidt at afdække et apsisparti umiddelbart 
øst for den vej, som fra nord forer mod det nuværende Esrumkloster. Dermed 
var kirken endelig lokaliseret, og udgraveren udvidede undersøgelsen til vejens 
vestside, hvor det under såre vanskelige forhold ved gavlen af gården Kristine-

C.M.Smidt 1927
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dals nu nedrevne sydfløj lykkedes at fremdrage fundamentrester, der må 
stamme fra kirkens søndre korsarm. Med denne udgravning må det betragtes 
som fastslået, at kirkens kor ligger under den førnævnte vej, og at korsskærin- 
gen og en del af korsarmene skjuler sig under Kristinedals gårdsplads, mens 
skibet løber ind under gårdens vestfløj og videre mod vest, således som det er 
antydet på fig. 5.

Klosteranlægget. Forklaringen på, at den mangeårige søgen efter kirken så 
længe var resultatløs må være, at man koncentrerede sig om arealet nord og 
nordøst for den bevarede klosterlænge i den tro, at denne længe måtte være 
sydfløjen i et regelret, firfløjet anlæg, der havde kirken som nordfløj. Smidts 
fremdragning af apsispartiet ændrede opfattelsen. Ud fra hvad man i øvrigt 
kender til cisterciensernes byggeskik, må det være klart, at klosteret ligesom i 
Løgum har haft to gårde mod syd. Den egentlige fratergård med dens hvælvede 
klostergange langs de omsluttende fløje har ligget syd for kirkens skib, således 
at østfløjen har føjet sig til søndre korsarm, vestfløjen til kirkens vestende. 
Østfløjen må nærmest korsarmen have rummet kirkens sakristi og kapitelsalen 
samt i overetagen munkenes sovesal, hvorfra de skulle have direkte adgang til 
kirken ad en trappe i søndre korsarm. Sydfløjen har blandt andet rummet 
spisesalen, og vestfløjen var lægbrødrenes med direkte adgang til kirkens vest
ende, hvor de havde deres plads.

Øst for fratergården har der i takt med klosterets fremgang rejst sig en ny 
gård, og sydfløjen heri var den endnu bevarede længe, mens de af Kornerup 
og Løffler fremdragne fundamentrester må stamme fra en østfløj, der har strakt 
sig mod nord til en linje i flugt med sydmuren i kirkens kor; på dette sted er 
der afdækket fundamentrester efter en mur, som kan være identisk med den, 
som ses på Resens prospekt (sml. fig. 1 og 5).

Der kan ikke af det forhåndenværende materiale uddrages ret mange blot 
nogenlunde nøjagtige mål, som kan bidrage til at give et begreb om anlæggets 
omfang. Bedst oplyst er den sekundære klostergård, der formentlig på grund 
af den p. 1043 omtalte kanal helt og holdent har tjent økonomiformål. Dens  
øst-vestlige udstrækning angives af den bevarede fløjs længde, ca. 39 m, og 
udstrækningen i nord-syd, regnet fra fløjens nordside til kirkekorets sydside, 
har været 55—56 m. Dette gårdanlægs alder fremgår antagelig nogenlunde af 
de to middelalderlige byggeperioder, som spores i den bevarede fløj; ældst, fra 
1300-tallets midte, er den store vestre del (ca. 23 m), mens den mindre østre er 
et århundrede yngre. — Målene på fratergården på kirkens sydside er meget 
usikre. Såfremt et af C. M. Smidt 1927 fremdraget murhjørne er identisk med 
klosterets sydvesthjørne, kan man formode, at selve fratergården ligesom i Sorø 
cistercienserkloster har været omkring 30 meter i kvadrat, hvoraf følger, at den 
kirke, der dannede nordfløjen kan have været indtil 70 meter lang.
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Fig. 4. Esrum. Plan. 1:1000. Ho
vedparten af de indtil o. 1930 ud
gravede fundamentrester og grave 
er sammentegnet af Charles Chri
stensen.

Fig. 5. Esrum. Rekonstruktions- 
plan for klosteranlægget. 1:1000. 
Som grundlag er benyttet et mo
derne matrikelkort (p. 1046). Teg
net af El. M. 1968.
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Fig. 6a. Esrum. *Skulptur i brunglaseret tegl (sml. fig. 6b). I Nationalmuseet nr. D. 22118.

Kirken. Som det er fremgået af det foregående, kan man efter kirkens loka
lisering 1927 i store træk fastslå klosteranlæggets hoveddisposition, men så 
snart det gælder udformningen af de enkelte fløje for slet ikke at tale om de
taljerne er man på bar bund. Det gælder også kirken, selv om C. M. Smidt ved 
den sidste gravning — udover den nævnte apsis — fandt fundamenter, som 
han henførte til et kvadratisk kor og til østmuren i søndre korsarms side
kapeller. Som resultat af sine gravninger mente Smidt med sikkerhed at kunne 
fastslå følgende: »Esrom Klosterkirke har været en Korskirke, hvis Korsarme 
har sprunget meget kraftigt frem, endog kraftigere end i Sorø, skønt Esroms 
Kor var smallere end dettes. Koret var lige afsluttet i Øst; men ikke altfor 
længe efter Korets Opførelse har man tilføjet en Apsis. Visse Forhold ved 
Korsarmskapellernes Østmur synes at hænge sammen med en allerede i Kir
kens første Aarhundrede foretaget Ombygning, der kan være foraarsaget af de 
to Brande i Aarene kort før og kort efter 1200, men som det ihvertfald paa nu- 

L.L. 1968
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L. L.1968

Fig. 6b. Esrum. Samme skulptur som fig. 6a., der viser den person, løven holder mellem forpoterne.
Løvehovedets højde er 13 cm (p. 1050).

værende Tidspunkt er umuligt at komme til fuld Forstaaelse af.« Selv disse 
beskedne slutninger synes dog behæftet med usikkerhedsmomenter, når det 
gælder østmuren under søndre korsarm eller dens sidekapeller. På dette sted lå 
1927 Kristinedals sydfløj, som umuliggjorde en fuldstændig blotlægning af f u n 
damentet og de små stumper fundamentgrøfter, der af udgraveren bestemtes 
som stammende fra skillemurene mellem sidekapellerne. I østsiden af korsarms- 
fundamentet blev der fremdraget to grave (fig. 2), den ene af den vanlige ro
manske type, med særskilt hovedrum, der typologisk dateres til forud for 1250, 
den anden af unggotisk type; ud fra disse to graves forhold til fundamentet 
sluttede Smidt, at muren på et tidligt tidspunkt måtte have været nedbrudt, 
og satte denne nedbrydning i forbindelse med en af brandene 1192 og 1204. 
Smidt omtaler ikke f u n d  af noget brandlag, og fra kilderne ved vi intet om, 
hvilke dele af klosteranlægget, der ramtes af disse brande. Man må derfor nære 
betænkelighed ved at henføre den yngste grav til en genopbygning allerede
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o. 1200; thi hvis denne grav, som antaget af Smidt, kun kan være anlagt på et 
tidspunkt, da muren var nedrevet, må man ud fra gravens form snarest hen
lægge dette tidspunkt til 1200’rnes anden halvdel eller endnu senere. Ud fra 
det, vi af de historiske kilder kan slutte os til om klosteranlæggets ekspansion, 
vil det være ganske rimeligt, om der er sket udvidelser eller omdannelser af 
kirkens østparti f. eks. omkring 1300 og forud for opførelsen af den ældste del 
af den bevarede længe, der dannede sydfløjen i den sekundære klostergård.

Kun gennem en fremtidig gravning på det område, som siden 1927 er blevet 
tilgængeligt ved nedrivning af Kristinedalfløjen, vil der være mulighed for at 
klare problemerne om korsarmenes og korsskæringens udformning. Indtil da 
må vi holde os til det af Smidt fremlagte materiale: en kirke med kvadratisk 
kor og stærkt fremspringende korsarme, der begge på østsiden har haft tre 
kapeller. Muligvis omkring 1200 er der til koret føjet en apsis, ganske som det 
lidt senere skete med et af Esrums datterklostre, Hilda i Pommern. Antallet 
af sidekapeller er bemærkelsesværdigt, fordi ingen anden dansk cistercienser- 
kirke har så stærkt fremspringende korsarme, at der er plads til tre kapeller 
på række; derimod findes der flere udenlandske eksempler, blandt hvilke der 
navnlig kan være grund til at fremhæve det franske kloster Clermont37, der 
som Esrum er en datterstiftelse fra Clairvaux, grundlagt på omtrent samme 
tid (1152) og med en kirke, der stammer fra 1100’rnes sidste halvdel, hvilket 
også må have været tilfældet med Esrum.

Materialer. Det er ud fra løsfundene sandsynligt, at byggematerialet for
trinsvis var munkesten, men kun i den sekundære apsis er dette materiale 
iagttaget in situ.

Blandt fundene fra hele klosterområdet er der genstande, som vidner om en 
højtstående teglteknik, og det er vel sandsynligt, at netop cistercienserne i 
Esrum på dette felt kan have virket som inspiratorer for andre nordsjællandske 
byggeforetagender, som f. eks. kirkerne i Helsingør (p. 57), Tikøb (p. 684) og 
Søborg (Holbo hrd.) og måske Æbelholt kloster (Strø hrd.). Fig. 6—9 viser 
eksempler på bygningsdetaljer, udført i grøn- og brunlig-glaseret tegl; typo
logisk kan genstandene høre hjemme i 1100’rnes senere del, men om de tekniske 
muligheder for deres fremstilling var til stede før o. 1200 er endnu uklart. 
Stilistisk skiller disse arbejder sig ud fra dem, der i 1200’rnes første fjerdedel 
må være udgået fra de midtsjællandske klosterteglværker, hvor rhinsk indfly
delse spores38. Esrumarbejderne viser en blandingsstil, der må være opstået på 
et sted, hvor lombardiske træk har haft mulighed for at virke sammen med en 
tradition, baseret på anglo-normannisk indflydelse, og et sådant sted kan Eskils 
Esrum netop formodes at have været. — I forbindelse med materiale af glaseret 
tegl skal nævnes enkelte gulvfliser fra senromansk og gotisk tid; i det forhån
denværende materiale er der heller ikke på dette felt noget slægtskab at spore 
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med de midtsjællandske værksteder 
(DK. Sorø p. 51 og 137). — Udover 
teglmaterialet er der fundet nogle få 
detaljer af granit og skånsk sandsten; 
at det sidste er repræsenteret i Esrum 
kan vel ikke undre, eftersom Eskil, 
der beklædte ærkebispesædet i Lund 
o. 1138—1177, var klosterets grund
lægger.

Blandt disse få genstande fra klo
sterets grund kan alene det fig. 8 
viste dække til en piscina med nogen
lunde sikkerhed formodes at have hørt 
til kirken. — Under forsøg på at frem
mane et billede af arkitekturen i Es
rum kloster er talrige, andetsteds gen- 
anvendte eller løsfundne bygnings- 
detaljer (søjler, baser og kapitæler) 
blevet henført til Esrum; det gælder 
f. eks. en hel del i Kronborgs kæl
dre39, hvortil de må være bragt i ti
den efter 1559, da Frederik II. ind
ledte sit storslåede slotsbyggeri (sml. 
p. 563). Det er vel muligt, at de virke
lig er kommet fra Esrum, al den stund 
klosteranlægget har været et stenbrud 
fra 1559. Sikker kan man dog ikke 
være, før skrevne kilder eventuelt 
giver holdepunkter derfor, thi man 
må erindre sig, at andre store byg
værker som Søborg og Æbelholt også 
tjente som stenbrud på denne tid.

Fig. 7—9. Esrum. Eksempler på brunglaseret 
*teglmateriale, der på forskellig vis har fundet 
anvendelse i klosterets bygninger. 7. Foldekapi
tæl, der har mistet hovedparten af glasuren; 7 
cm højt. 8. Dækplade til muret piscina; side
længde 21 cm. 9. Hjørneknopbase, stærkt sup
pleret, men kun den kvadratiske fodplades stør
relse er ukendt; højde 19 cm. — De tre stykker 
er fundet på klosterets område, basen på søndre 
korsarms plads. I Nationalmuseet nr. D. 2839, 
nr. D. 2384 og nr. D. 11128 (p. 1050, 1051).
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I N V E N T A R
Oversigt. Klosterkirken ryddedes, da kongen 1559—60 gav Helsingør S. Olai og Kø

benhavns Vor Frue kirke tilladelse til at forsyne sig af munkenes efterladenskaber. Det 
meste kom til den netop fuldførte kirke i Helsingør, og herfra er to værdifulde sengotiske 
stykker, højaltertavlen fra 1496 — efter en meget omskiftelig tilværelse — og »abbed
stolen« erhvervet af Nationalmuseet.

*Altertavle40 (fig. 10—17) 1496, kirkens højaltertavle, dobbeltfløj et, med 
malet stifterindskrift forneden i midtskabet: »Memoria reuerendi in Chr(ist)o 
patris petri abbatis in esrom ano d(omi)ni mccccxcvi« (»minde om den ærvær
dige fader i Kristus abbed Peder. År 1496«). — Tavlen er en såkaldet pentap- 
tych, oprindelig bestående af midtskab med relieffer, to par bevægelige fløje, 
de indre skabsformede med helgenstatuetter, de ydre flade malerifløje, og under 
midtskabet en predella. I løbet af tavlens omskiftelige tilværelse, for hvilken 
der er gjort rede p. 126 f., er helgenfløjene og predellaen forsvundne tillige med 
den øvre afslutning, der formentlig har bestået af en række udskårne kors- 
blomster, som det er normalt ved nordtyske eller nordtysk inspirerede tavler 
fra sidste halvdel af 1400’rne. I Nationalmuseet findes nu midtskabet (fig. 10), 
der er opstillet i middelaldersamlingen, otte helgenfigurer, der er anbragt 
sammesteds i en til formålet udført predella under en altertavle fra Fåborg 
(jfr. fig. 11), samt de i renæssancetiden helt overmalede yderfløje (jfr. p. 126f.), 
som opbevares i museets magasin. Fire helgenstatuetter er anvendt på præ
dikestolen i Rislev (DK. Præstø p. 645 med fig. 5).

Midtskabet, 209x265 cm, med 146 cm bredt storfelt, flankeret af to og to 
etagedelte sidefelter, omgives af en 5,5 cm svær ramme, der er zinket sammen. 
Profilen er på de tre sider platte-hulled, skråkant forneden; der er to cirkulære 
gennembrydninger (formodentlig bærehuller) i hver sideplanke. Bagklædnin
gen, der er notet ind i rammen, består af ti ulige brede planker, der er sammen
stødt (uden not). Bagsiden er utilgængelig.

Malerifløjene, 209x132 cm, med 5,2 cm (— to tommer) svær ramme, hvis 
tværled er tappet ind i de lodrette rammestykker, er på forsidens tre sider 
profileret med karnis, forneden med skråkant — på bagsiden skråkant overalt; 
deres fem ulige brede planker er notet ind i rammen.

Midtskabets relieffer: Figurrig Golgatha-scene i midtfeltet med malet stifter
indskrift flankeret af fire felter, foroven mod nord: Bernhard af Clairvaux’s 
vision, med malet underskrift: »Sant bernhardus ora pro n« (»S. Bernhard bed 
for os«), foroven mod syd: S. Ursula og de 11000 jomfruer, med malet under
skrift: »Santa osla ora pro nobis« (»S. Ursula bed for os«), forneden mod nord: 
S. Juliane, med malet underskrift: »Santa iuliana ora pro n« (»S. Juliane bed 
for os«), forneden mod syd: S. Felicitas og en ubestemmelig helgeninde, med 
malet underskrift: »Santa felicitas Sa fhiue(n)cia or« (»S. Felicitas og S. ? bed 
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Sophus Bengtsson

Fig. 10. Esrum. *Højaltertavle 1496, uden fløje og predella, nu i Nationalmuseet (p. 1052).

for os«); intet kendt helgenindenavn lader sig identificere med den sidste, fej 1- 
skrevne eller fejlopmalede navneform.

Golgatha-scenen, der for store partiers vedkommende er skåret efter samme 
forlæg som fremstillingen i Slangerupskabet (Lynge-Fr.borg hrd.), er til dels op
bygget på gammeldags manér med »en god« og »en ond« side, skåret i tre ege
blokke. Foruden de tre Maria’er til venstre i billedet, Kristi moder, Maria 
Magdalene (fig. 13) ved hendes venstre side og Maria Salome (Johannes’ og 
Jakob den ældres moder) bag Johannes, ses helt til venstre i tavlen en ung kvinde 
i profil, med højt hovedtøj som Magdalenes; måske er det Veronica, skønt der 
ikke ses nogen svededug. Endnu er der fremstillet to kvinder, den ene bag Magda
lene, med hovedklæde (wimpel), den anden, under Jesu kors, i cisterciensernes 
nonnedragt. I den gode gruppe ses endvidere den blinde Longinus og solda
ten, der hjalp ham med at støde spydet i Kristi side (fig. 12), samt to sam
talende skriftkloge (Slangeruptavlen har her udskiftet den ene med en »vrænge- 
mand«).
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E.M. 1968

Fig. 11 a—c. Esrum. *Højaltertavle. Apostle fra †fløje, a. med minuskelnummerering i bagsidens 
huling, b. Bartholomæus. c. Jakob minor (p. 1056).

E.M. 1968

Fig. 12—13. Esrum. * Høj altertavle. Detaljer fra midtfeltet. 12. Soldaten, der fører spyddet for Lon-
ginus. 13. Marie Magdalene. (p. 1053).
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L. L. 1968

Fig. 14—15. Esrum. *Højaltertavle. Detaljer. 14. S. Bernhards vision, i nordre sidefelt foroven. 
15. S. Felicitas og ubestemmelig helgeninde, i søndre sidefelt forneden (p. 1056).

E.M. 1968

Fig. 16—17. Esrum. * Høj altertavle. Detaljer. 16. S. Bernhard af Clairvaux, i nordre sidefelt foroven 
(p. 1056). 17. Jesus på korset, i midtfeltet (p. 1053).
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I den mellemste træblok ses nederst stifteren, abbed Peder, der i renæssance
tiden er omskabt til en lutheransk præst med pibekrave og halvlangt hår, ud
ført i fyrretræ (jfr. p. 126 f. med fig. 46), Pilatus med turbanagtig hoved
beklædning og skriveren samt krigere. I gruppen til venstre står høvedsmanden 
mellem den argumenterende skriftkloge og en ung mand, der sandsynligvis har 
holdt eddikespanden. En af de opadseende mænd bagved har holdt stangen 
med eddikesvampen. Karakteristisk for den velskårne Kristusfigur er de stærkt 
bøjede ben og det flagrende lændeklæde; det må antages, at den onde røvers 
hår og skæg for største delen har været formet i kridtlaget. Af småenglene, der 
opsamler blodet fra Kristi vunder, mangler den nederste.

Sidefelterne, der adskilles fra midtfeltet af planker med vandnæseprofiler og 
prydspir, hvorunder taphuller antyder forsvundne småstatuetter, indeholder 
helgenfigurer, der var særligt yndede af cistercienserordenen, først og fremmest 
stifteren, S. Bernhard. Bag hans korsnedtagelse (der hentyder til et af hans 
syner) ses en kirke omgivet af en kirkegårdsmur (fig. 14). I Ursulafeltet 
holder to engle helgenindens kjortel op over 11 små jomfruskikkelser, der 
symboliserer de 11000 jomfruer, som sammen med hende led martyrdøden 
i Köln. I hånden har hun holdt en pil. S. Juliane har mistet sit attribut, djæ
velen, som hun piskede med sin lænke og dernæst smed i en latrin; i venstre 
hånd har hun formodentlig haft en palmegren. S. Felicitas, som var en romersk 
kvinde, der måtte se sine syv sønner dø martyrdøden, før hun selv blev hals
hugget, er fremstillet med martyrkrone og de syv ligeledes kronede sønner ved 
foden (fig. 15); i hånden har hun et sværd(hæfte). Navnet på helgeninden ved 
hendes side er forskrevet; hun forestiller en jomfruhelgen, der i den ene hånd 
holder et vældigt sværdhæfte (altså er hun blevet henrettet ved sværd); i den 
anden er levnet en foroven og forneden afbrudt tynd, rund stang (palmegren?).

Fra de indre skabsfløje er bevaret 12 statuetter (formentlig har der oprindelig 
været 16), fire i Rislev (jfr. DK. Præstø p. 645 med fig. 5), otte i National
museet, 65—68 cm høje, alle afrensede for farver, Rislevfigurerne muligvis noget 
opskåret. Af disse 12 figurer må de otte i folderige gevandter og med bøger fore
stille apostle, to er diakonhelgener i fornem dalmatica, een præst (med messe- 
hagel og manipel) og een er munk i kutte med skapulér eller hætte (men uden 
bælte). Af apostlene lader Johannes (kalk), Jakob den yngre (fakbue) og Bar- 
tholomæus (knivskaft) sig (fig. 11 b—c) identificere, ligesom af helgenerne S. 
Vincentius kendetegnes af sit møllehjul; de andre statuetter mangler deres 
attributter, og ingen af dem kan bestemmes med fuld sikkerhed.

Figurerne har to nummereringer i deres hulede bagside, en meget utydelig 
sort og en tydeligere rødmalet, begge med minuskler. Da præsteskikkelsen er 
nummereret med et p, og dette er det 15de bogstav i alfabetet (÷ j), tør man 
antage, at hvert af de to skabe har rummet otte statuetter.
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Fig. 18. Esrum. *Abbedstol, nu i Nationalmuseet (p. 1059).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 67
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Under den senere maling (se 
p. 126) har især midtskabets figu
rer bevaret meget oprindeligt, selv 
om kridtgrunden er afskallet flere 
steder. Meget guld er levnet på 
dragterne og en del i storfeltets 
baggrund, der har haft et tæppe
mønster graveret i kridtgrunden; 
dette gælder ligeledes flere drag
ter, hvis stof skal forestille guld
brokade. De egentlige farver er 
alle tilsmudsede renæssancefar
ver, og kun hist og her ses gotik
kens temperaagtige farver; f. eks. 
sarte hvide kinder med lidt rødt. 
Om malerifløjene kan kun siges, 
at de hver har indeholdt to maleri
felter på hver side.

I skulpturerne lader flere »hænder« sig konstatere; her skal kun påpeges for
skellene mellem storfeltets midterste egeblok og de to flankerende; den første 
har gennemgående små hoveder, de to andre uforholdsmæssig store. Hele 
tavlen må betegnes som et provinsielt arbejde, hvor det kun enkelte gange er 
lykkedes billedskærerne at udtrykke, hvad deres forlæg utvivlsomt har angivet; 
det samme har formentlig været tilfældet med malerne, i alt fald efter klæde
dragternes grove mønstre at dømme.

Altertavlen blev afgivet til Nationalmuseet (D 3734) 1897 af hofjægermester 
greve Danneskjold-Samsø, Hæsede, apostlene (D 13573—80) 1948 af lensgreve 
J. C. S. Danneskjold-Samsø, Gisselfeld.

†Højaltertavle. Codex Esromensis41 nævner, at højalteret, der som vanligt i 
cistercienserkirkerne var viet Vor Frue, var prydet med Vor Frue billede. 
Denne tavle er formentlig blevet afløst af den sengotiske fra 1496.

†Relikviegemme?. Ved sløjfningen af klostertomten i 1718 (se ovf. p. 1043) 
blev, hvor kirken havde stået, fundet en lille tinkiste med nogle små ben og 
knogler. Præsten, hvem fundet blev forelagt, mente, det kunne være et gemme 
for helgenrelikvier. Dets videre skæbne kendes ikke.

†Alterkalk og †messeornamenter. 1341 betænkte en adelig frue klosteret med 
en gård i Oppesundby »og glemte ej heller dets bord«; hun skænkede tillige 
messeornamenter og en sølvkalk42.

†Altertøj. Den 14. okt. 1447 testamenterede Anders Nilssøn, ridder i Dron
ningholm, klosteret som han har valgt til sit »legerstedh, min hellichdom oc 

Fig. 19. Esrum. Grave af romansk type med og uden 
overdækning. Efter J. B. Løffler 1889 (p. 1060).
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Fig. 20. Esrum. Grave af romansk type. Efter J. Kornerup 1882 (p. 1060).

min gylden stycke kope met fotheret, som hun ær, oc then troiæ, ther til 
hørær«43. Helsingør S. Olai havde 1579 en rød »gullenstøcke« messehagel, som 
var kommet fra »Esserum«, sammen med en grøn fløjels korkåbe44.

*»Abbedstol« (fig. 18) med to sæder, sengotisk fra slutningen af 1400’rne. 
Over rygfyldingerne er der en reliefskåret dateringsindskrift med minuskler, 
hvis ordlyd nu er således: »An(n)o d(omi)ni mcdlxxii completu(m) e(st) h(oc) 
op(us)« (»i Herrens år 1472 er dette arbejde fuldendt«), men årstallet er en re
konstruktion fra årene efter 1849, idet der af de otte bogstaver kun var bevaret 
eet, nemlig d (= 500)45.

Stolen, et fint udfort snedkerarbejde, er glat på venstre vanges yderside (har 
stået mod en væg), mens højre vange her er dekoreret med en vinranke, der 
udgår fra et gabende fantasihoved forneden. Også vangernes blomsterspir ender 
fortil i dyrehoveder. Rygfyldingerne er på de tre sider omgivet af smalfelter 
med en meget rutineret skåret fiskeblæreornamentik. Vippesæderne har under 
kanten femsidede, næppe oprindelige støtter (misericordier) og gamle, men ikke 
oprindelige hængsler. Vangen med dyrehoved mellem de to sæder, er vistnok 
en fornyelse ved den omtalte restaurering. Stolen blev 1849 indsendt til Natio
nalmuseet (nr. 10887) af kirkeinspektionen ved S. Olai kirke, Helsingør (jfr. 
under denne p. 185). Den afætsedes for farver i de nærmest følgende år, dels 
fordi de »gjentagne Overmalinger« antagelig var havarerede, dels fordi man 
dengang havde den opfattelse, at stolen oprindelig havde stået i træets farve; 
formentlig har den dog haft en partiel snedkerstaffering med sort og rødt og 
muligvis andre farver.

67*
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Angående andet kendt, men forsvundet inventar henvises til Helsingør S. 
Olai kirke foran p. 117 samt under paramenter p. 120 (korkåbe, nævnt som nr.
2 under †alterklæder), p. 148 (messehagel), p. 184 (munke- eller korstole), p. 
162, 184 (korgitter) og p. 200 ff. (orgel med pulpitur). Desuden DK. Kbh. By. 
bd. I, 44 (pulpituret i koret, formentlig et lektorium).

Middelalderlige grave. Godt et halvt hundrede grave er afdækket i forbindelse 
med Nationalmuseets undersøgelser, mens talrige er påtruffet og ødelagt ved 
grundgravninger, således at deres eksistens først på et for sent tidspunkt er 
kommet til museets kundskab. Dette forhold giver stor usikkerhed med hensyn 
til begravelsesområdets udstrækning. Ud fra det mere eller mindre detaljerede 
opmålingsmateriale, som står til rådighed for en vurdering af gravene, fremgår, 
at de stort set er af samme type. De har længderetning i øst-vest, er muret af 
tre-fire skifter munkesten direkte på lerbunden og undertiden forsynet med 
underlag af genanvendte teglfliser; med et par undtagelser (jfr. p. 1049) er 
gravene forsynet med firkantet hovedrum, og de fleste er bredere ved skuldrene 
end ved fødderne; langsiderne er enten svagt udbugende eller rette og forsynet 
med en indvendig fals for afdækningen. Hovedrummet dækkes oftest af en vand
ret lagt teglflise, mens resten har tagformet låg, dannet af store, parvis sammen
stillede teglfliser (ca. 35x22,5x7,5 cm) med smige kortsider (sml. fig. 19— 
21). Der findes ingen oplysninger om andre gravfund end skeletrester. Om 
kendte personers begravelser, se p. 1042.

†Gravsten(?). En noget usikker tradition, der går tilbage til Niels Helvad46, 
vil vide, at der på Esrum kirkegård skal have ligget en gravsten over en John 
Præst med følgende indskrift:

»Hic jacet JOHN PREST (»her ligger Jon præst,
Qui dedit suum GRAA HEST som gav sin grå hest
Nec non de siligine TVE LEST af havre hele to læst
Semper comedebat DET BÆST altid åd det bæst

Requiescit in pulvere SYDVEST« hviler i støvet sydvest«)

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 4258. 4°. Niels Stenfeldt: Historiske samlinger 1921. — 743. 
8°. Af Esrum klosters historie, ved D. E. Rugaard. — Thottske samling. 1407. 4°. Mo
numenta Antvorskovensia et Esrumensia, Stockholmensia. — Se i øvrigt arkivalier for 
Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger 1879 og 1882 af J. Kornerup, 1893 af J. B. 
Løffler, 1964 af N. J. Termansen (eftersyn og småreparation på altertavlen), samt 1966 
af Verner Thomsen (altertavle). Beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Ole J. Le- 
fevre 1968.

Tegninger i NM: Opmåling 1882 af J. Kornerup (grave), 1894 af J. B. Løffler (økonomi- 
gårdens østfløj og begravelser nord for denne), 1908 og 1927 af C. M. Smidt (grave og 
kor-apsis partiet).



ESRUM † KLOSTERKIRKE 1061

Notebøger i NM: J. Kornerup V, 24f. — 
C. M. Smidt XIX, 70—94; LXXII, 9, 12; 
XCVII, 5ff. — Henry Petersen III, 20 ff.; V, 86. 
— Charles Christensen: Esrumkloster. Utrykt 
manuskript.

Litteratur. Codex Esromensis, ed. O. Nielsen.
København. 1880—81. C. M. Smidt: Tikøb 
kirke og Esrom kloster, i ÅrbOldHist. 1938, 
p. 21 ff. og ÅrbFrborg. 1938, p. 64. Vilh. Loren
zen : De danske Cistercienserklostres Bygnings- 
historie XI, 1941, p. 133—44.

1 CodEsrom. p. 135 f. og DiplDan. 1. rk. II, 
nr. 107. 2 Sml. Hal Koch i HistT. 10. rk. I I I ,
525, CodEsrom. p. 3 f. og DiplDan. 1. rk. II, 
nr. 106, klosteret havde fra første færd et 
stærkt aristokratisk præg, i Necrologium Lun- 
dense (utg. av Lauritz Weibull, Lund 1923, 
p. 69) mindedes grev Niels, Eskils slægtning, 
der ikke blot betænkte Esrum med gaver, men 
også selv indtrådte som munk (sml. CodEsrom. 
p. 87 og 123 og DiplDan. 1. rk. II, nr. 126 og 
127). 3 Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen 
p. 43. 4 CodEsrom. p. 86 og DiplDan. 1. rk.
II, nr. 126. 5 CodEsrom., sml. O. Nielsens indledning. 6 ActaPont. nr. 66 sml. nr. 
5095. 7 Smst. nr. 778. 8 Smst. nr. 1051. 9 Aarsberetninger fra det kongelige 
Geheimearchiv II, 65 f. 10 Arild Huitfeld: Den anden Part Chronologiae ................. 
1601, p. 277. 11 Ved et brev af 28. okt. 1374 anerkendte klosteret at have modtaget 
100 mk. lybsk af kong Valdemar Atterdag og lovede at holde messer for dronningen 
»famula defuncta« (»afdøde tjenerinde«); dette betyder vel, at hun var indskrevet i klo
steret?. Videnskabernes Selskabs Skrifter IV, 1750, p. 240. 12 Danske Magazin 1. rk. 
IV, 354. 13 Annales Danici ed. Ellen Jørgensen p. 129. Om slægtens tilknytning til 
klosteret findes adskillige eksempler i CodEsrom. (se registeret). 14 Annales Danici p. 
93 og 95. 15 DiplDan. 2. rk. V, nr. 148. 16 NyKirkehistSaml. V, 866. 17 Testamenter 
fra Danmarks Middelalder ed. Kr. Erslev, 1901, p. 210. 18 CodEsrom. p. 198 f., det i 
note 11 anførte brev taler om »altare quod dicitur Reliquiarum«. 19 CodEsrom. p. 123, 
DiplDan. 1. rk. II, nr. 127. 20 CodEsrom. p. 158, DiplDan. 1. rk. V, nr. 7. 21 Dipl
Dan. 2. rk. VI, nr. 17. 22 Repertorium 1378, 3. april. 23 CodEsrom. p. 141 og 286, 
ActaPont. nr. 3100 f. og 6079. 24 CodEsrom. p. 140 og 287. 25 Om godset, se Gunnar 
Olsen: Kronborg vestre Birk, 1961, p. 77—82. 26 CodEsrom. p. 145 f. 27 Danske 
Kancelliregistranter 1535—1550 ved Kr. Erslev og W. Mollerup, 1881—82, p. 68.
28 KancBrevb. 1559, 7. okt. 29 Jfr. E. Pontoppidan: Marmora Danica I, 199. 30 Jfr. 
videre herom i Illustreret dansk Litteraturhistorie ved Carl S. Petersen og Vilh. Ander
sen I, 1929, p. 306 f. 31 CodEsrom. p. 86. 32 HistT. 2. rk. III, 283. 33 LA. Kirke- 
inspektionsarkivet. Esbønderup kirkes rgskbog 1579—1705. 34 Løfflers indberetning 
1893. 35 RA. DaKanc. Efterretninger om købstæderne og amterne  1743—46. 
36 Den nævnte mur med port, der må være identisk med muren på Resens prospekt, kan 
efter placeringen at domme næppe være den middelalderlige klostermur. Jfr. også et pro
spekt fra 1753 ved Thurah, gengivet i Historiske Meddelelser om København 2. rk. II, 
341, som viser tilstanden efter opforelsen af rytterdistriktets barakker. 37 Marcel 
Aubert: L’Architecture cistercienne en France. Paris 1947, I p. 14, 112, 178 (med flere 
eksempler på kirker med et stort antal sidekapeller på korsarme). 38 Otto Norn: Rhin- 
landsk Stil på Sjælland, i Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier tillägnade Armin 

Fig. 21. Esrum. Grave ved søndre korsarms 
østmur, afdækket 1927 (p. 1060).

C. M. Smidt 1927
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Tuulse, Uppsala 1967, p. 99—113. 39 C. M. Smidt: Tikøb kirke og Esrom Kloster, 
i ÅrbOldkHist., 1938, p. 21 ff. og samme: Eskils Borganlæg paa Søborg, i ÅrbOldkHist., 
1934, p. 268. 40 Litt. om tavlen, Beckett: Altertavler, 1895, p. 51 ff., C. A. Jensen, i 
ÅrbOldkHist., 1921, p. 177 f., DK. Præstø p. 645, 736, DK. Frborg. p. 117, 126 f., jfr. 
Erik Pontoppidan: Marmora Danica I, 1739, p. 208. 41 P. 198. 42 Jfr. I. B. Dau- 
gaard: Om de danske Klostre i Middelalderen, 1830, p. 232. 43 Erslev: Testamenter 
fra Danmarks Middelalder p. 210. 44 LA. Kirkeinspektionens arkiv. S. Olai. »Iordtbog 
eller Stoll« 1579. 45 Antiquarisk Tidsskrift 1849, p. 39. 46 Jfr. Pontoppidan: Marmora 
Danica I, 198. Kgl. Bibl. Kallske samling: 48 fol. har den samme, dog med ændring af 
de to sidste linier til: Brødres Best/Jacet i Sydvest.

Hosstående farveplanche viser midtfeltet af en lille sidealtertavle, nu i Nødebo kirke,sml. p. 1078.
Lennart Larsen fot. 1968.



Fig. 1. Nødebo. Ydre, set fra sydost.

N Ø D E B O  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

Sognet, der 1567 talte 13 tiendeydere1, fandtes 1585 »fast ringe«, så det ikke kunne 
underholde en præst. Da sognepræsten netop var død, skulle præsten i »Assindrup« 

(d.e. Esbønderup) gøre tjeneste, og da lensmand, provst og kirkeværger skulle udvise 
Nødebos beboere stolestader i Esbønderup kirke, har det antagelig været påtænkt at 
nedbryde Nødebo kirke2. Herefter var kirken anneks til Esbønderup, indtil den 6. april 
1907 fik egen præst. Kirken, der bl.a. 16533 omtales som tilhørende kongen, afhændedes 
18734 til private og overgik 1. oktober 1919 til selveje. — 1. april 1907 indviedes en 
fdialkirke i Gadevang (p. 1095).

En helligkilde i kirkegårdens østre ringmur rinder stadig (jfr. p. 1064).
Sagn. Et lam med brækket ben skal have udpeget stedet, hvor kirken kom til at ligge; 

lammet blev muret inde i koret og har siden været kirkens kirkehel (dvs. liglam)5.
Tidligere kunne man på glasmalerierne i koret (p. 1069) kun læse årstallets første ciffer; 

heraf opstod den overtro hos bønderne, at kirken skulle være opført før syndfloden6.
En sten med mærker af Fandens tænder og arme ligger ved Nødebo hegn; Fanden havde 

hentet den fra Sverige for at knuse Nødebo kirke7.

L.L. 1958
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Kirken ligger på een af den kuperede 
egns talrige småbakker, lidt isoleret i be
byggelsens vestre kant og noget hævet 
over denne. Kirkebakkens fod er kampe- 
stensklædt mod de omgivende veje i syd 
og øst, og til de andre sider hegnes kir
kegården, som senest er udvidet mod 
vest, af kampestensdiger ligesom i be
gyndelsen af 1600’rne8. En planering 
gennemførtes 18439, og to år senere blev 
der lagt stenbro om kirken10.

Der er køreporte i nord og syd, den 
første med een fodgængerlåge, der som 
de øvrige gennemgange har fløje af træ
tremmer eller afbarkede grene; de hvid
tede og teglhængte piller er i deres nu
værende form fra 1800’rne, men store 
mursten nederst i murværket tyder på, 
at de indeholder ældre dele. 169211 fornyede en murmester kirkeporten og 
hvælvingen over en låge. Fodgængeråbninger findes tillige i øst og vest; lidt 
syd for den østre, omtrent ud for kirkens østende, er digets yderside udformet 
som en grotte af kløvede sten omkring den p. 1063 nævnte helligkilde12, der 
tidligst er omtalt 1696, da snedkeren »forfærdigede kilden«, og maleren an
strøg den med gul oliefarve og kongens navn; 1710 omtales en reparation på 
kildens tag og gavle11, og 1739 omtales kildeskuret13. 171714 udførtes en ny 
blok ved kilden, hvori samledes bidrag fra »medlidende Guds børn, som søger 
kilden ved S. Hans dags tider«. 1731 måtte blokken repareres, så at ingen »med 
pinde og beg skal kunne komme derned, som forhen er sket, at trække penge 
op«13. Endnu 1930 omtaltes en jernbunden blok syd for kilden; denne blok 
er siden borttaget15.

†Kirkelade, nævnt 1604, var nedrevet før 164511, da hullet i kirkegårds- 
muren blev lukket.

†Klokkehus. 1730 omtales, at et »trætårn, som står fra kirken, ude på kirke
gården«, er begyndt at hælde på grund af den idelige ringen for salig kongen13. 
Dette klokkehus er nævnt 1621 og 1639, da tag og loft fornyedes11. 166716 og 
senere omtales den ydre beklædning af fyrrebrædder. 173913 blev det nedrevet 
og erstattet af en tagrytter (p. 1067); en del af materialerne solgtes til Søborg 
kirke, hvor de anvendtes til reparation af klokkestolen og en trappe til samme.

Et †halsjern uden hængelås nævnes i et inventarium fra 176417.
Kirken består af apsis (fornyet 1840), kor og skib fra romansk tid, vestfor- 

Fig. 2. Nødebo. Indre, set mod vest.
E.M. 1963
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Fig. 3. Nødebo. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1930, suppleret og tegnet af E1.M. 1968.
Øverst til venstre profder af korbuens kragbånd. 1 :10. El. M. 1968 (p. 1065).

længelse og våbenhus fra senmiddelalderen samt en tagrytter fra 1739 over for
længelsen. Forsvunden er et nordre våbenhus, et fritstående klokkehus og mu
ligvis en tagrytter over skibets østfag. Orienteringen har lille afvigelse til syd.

Den høje, slanke bygning er opført af rå kamp, men vinduer, døre og enkelte 
hjørnekvadre er af kridtsten. Kampestensmaterialet er meget udsøgt, næsten 
altid kløvet og undertiden firhugget, således at visse partier næsten fremtræder 
som kvadersat; også de til hjørnerne benyttede granitkvadre er meget veltil- 
dannede. Både inde og ude er der spor af kvaderfugning; indvendig ses tillige 
rester af et cirka halv centimeter tykt gulligt, grynet pudslag, der undtagen 
på triumfmurens vestside bærer flere lag hvidtekalk. Også udvendig har kirken 
været pudset, for den blev forlænget; det spores på resterne af vestgavlen. Den 
romanske murhøjde over terræn, målt ved de to afsnits sydøsthjørner, er 485 
og 575 cm. Tre vinduer med stik af krumhugne kilesten er bevaret i tilmuret 
stand. Korets 145 cm høje nordvindue sidder 75 cm under murkronen, mens 
skibets to, det østre i nord og det vestre i syd, kun har en ydre højde på 125 
cm; afstanden til murkronen er her 135 cm. Syddøren er udvidet, og af den 
tilmurede nordre ses kun nedre del af yderkarmene (90 cm bred). Den slanke 
triumfbue har overgribende stik og profilerede kridtstenskragbånd (sml. fig. 3), 
der er ført om på murens vestside, og det rundbuede stik er svagt overgribende.

Begge sider af triumfmuren viser aftryk af en loftsbjælke, der har hvilet på 
murkronen af henholdsvis kor og skib; højdeforskellen mellem de to lofter har 
været 90 cm, svarende til forskellen i murhøjder. Kun een taggavl, over triumf- 
muren, er bevaret; den er af kampesten og kvaderfuget på begge sider; en 
senere brudt åbning formidler adgangen mellem de to tagrum.

Den oprindelige †apsis, der må formodes at have været i samme teknik som 
kor og skib, blev 165011 nytækket med tjærede egespån, som 1783 blev malet

NØDEBO KIRKE
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med blykulør18. 1747 benyttedes 
»runddelen« antagelig som sakristi13. 
1840 blev den helt ombygget (p. 1068).

Hvælv i kor og skib. De tre hvælv
fag er antagelig fra o. 1400; de har 
falsede vægpiller og retkantede halv
stens ribber. Skibets gjordbue og ko
rets ribber udgår fra en konsol, der 
formentlig skal efterligne en dværg
søjle (fig. 4). Ingen overribber.

Vestforlængelsen, der muligvis er 
fra o. 1400—50, er opført af samme 
materiale som kor og skib, og det er 
tydeligt, at mureren har bestræbt sig 
for at gennemføre skibets kampestens- 
skifter frem til de udflyttede hjørne
kvadre. Under den meget svære vest
mur er der to retkantede sokkelskifter. 
Der ses intet spor af kvaderfugning 
indvendig i den bredt udstrøgne mør
tel; i overvæggene, der aldrig synes at 
have været pudset eller hvidtet, ses 
flere, ret store, åbne bomhuller og en 

del teglflækker, som formentlig er oprindelige i murværket. Taggavlen er også 
af kampesten, men senere (p. 1068) skalmuret udvendig i forbindelse med op
førelse af kamtakker. Det indre er sat i forbindelse med skibet ved en lav, 
rundbuet arkade, der er brudt gennem den romanske gavl.

Forlængelsen er på grund af de svære mure og arkaden til skibet opfattet 
som en senromansk tårnunderdel. Er denne antagelse rigtig, må bygningsaf- 
snittet formodes at have stået ubenyttet i et par århundreder, indtil hvælvingen 
indbyggedes; herpå tyder i hvert fald de ubehandlede overvægge. På det for
håndenværende grundlag vil en datering af både mure og hvælv til o. 1400—50 
være berettiget. Hvælvingen, som hviler på falsede hjørnepiller med tre skifter 
høje kragbånd (glat skifte mellem øvre hulkel og nedre kvartrundt led), har 
retkantede halvstens ribber. Et rundbuet sydvindue er formentlig indhugget i 
renæssancetiden.

Våbenhuset foran syddøren er formentlig fra 1500’rnes første halvdel. Det er 
af kamp og kridt som resten af kirken, men knap så regelmæssigt i murværket. 
Falsgesimsen og selve taggavlen er af munkesten, med fem kamtakker med 
munketegl og et tilsvarende antal tvedelte blændinger med fladbuet afslutning. 

Fig. 4. Nødebo. Gjordbuekonsol i skibet (p. 1066).
L. L.1958
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En nyere, fladrundbuet dør, antagelig fra 1724 (sml. dørfløj p. 1089), bryder op 
i de midterste blændinger. I en af sydøsthjørnets kridtkvadre er årstallet 1646 
indridset. Det indre, som fik nyt loft af Frandtz snedker i Hillerød 169211, har 
nu gråmalet bjælkeloft og i sydøsthjørnet et stykke muret bænk, der 182119 for
synedes med en bræddebeklædning (fig. 5).

En tagrytter over vestforlængelsen afløste 1739 det fritstående klokkehus. 
Det »lidet klokkespir« blev om vinteren hugget og afbundet af tømrermester 
Anders Hoff på hans plads i København og om foråret opsat på kirken. Den 
lodrette beklædning, een på to, er af fyr, det ottekantede spir af eg. De fire 
rundbuede glamhuller har pilastre og lemme, hvoraf de søndre har bevaret det 
gamle beslag. Ved opførelsen blev spiret, som krones af en samtidig vindfløj 
(p. 1068) tækket med kogte egespån, der indtil 1783 var tjærede. Dette år, da 
tårnet fik en stor istandsættelse, fik spåntaget »bly-kulør«18, og 1827 er det 
erstattet med bly; på østsiden ses årstallet og monogram for Frederik VI.

Fig. 5. Nødebo. Våbenhusets indre, set mod syd (p. 1067). E. M. 1963
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Fig. 6. Nødebo. Indre, set mod øst.

Apsiden, som 184020 afløste den oprindelige (p. 1066), er af gule sten og for
synet med blytækket halvkuppeltag

Et nordre †våbenhus af mursten blev nedbrudt 165211.
†Tagrytter. Flere klokkerebshuller østligt i det romanske skibs østhvælv 

taler for, at der på taget herover kan have stået en lille tagrytter.
Kirken står i blank mur, med rundbuede, gotiserende støbejernsrammer i de 

mod kirkerummet spidsbuede vinduer og røde tegltage; dette udseende fik 
bygningen ved istandsættelsesarbejder 1868—6921, og det er muligvis også fra 
den tid tagværkerne, taggavlenes teglskalmuring og kamtakker stammer; 1680 
fornyedes en del vindskeder. Kirkens tegltag er omtalt 1628, og en del bly, der 
blev aftaget 1650, stammede nok fra apsis, som dette år »igen blev tagt« med 
egespån og deller11. De nuværende gulve af lerfliser stammer fra o. 187721, 
men allerede 162811 omtales lægning af fliser i kalk og ler, og 1668, da kirken 
åbenbart fik en større istandsættelse, lagde Thomas murmester glaserede astrag 
på gulvet, »hvortil Baldtzer Potmager 600 astrag så gode som ni daler af egen 
gode vilje dertil foræret«; de kørtes til kirken fra Frederiksborg16.

Vindfløj 1739 på tagrytteren (p. 1067), med udstanset kobberfane, hvori 

L.L.1958



NØDEBO KIRKE 1069

E.M.  1963

Fig. 7. Nødebo. To figurer ved et træ. På triumfvæggens nordre del, over hvælv (p. 1070).

C. VI.s spejlmonogram og årstallet. Udført af kobbersmed Hans Windeman; 
Antoni Muhle forgyldte fanen med »dobbelt slagen, ægte guld«, malede stangen 
sort og »løbværket« med guld og cinnober13.

Glasmalerier 1668. I korets sydvindue er der indsat en ældre rude, samlet af 
to rektangulære glasstykker på 20 x 11,5 cm med dekoration af småengle holdt 
i røde, blå, gule og brune farver samt sorte versalindskrifter: »Gud til ære og 
andre til et godt eksempel 1668«. I to ovaler derunder står: »Iohan Schultz 
I[hro] K[önigl.] M[aj.] glaser (glarmester) anno 1668 / Anna Iohan Schultin 
anno 1668«22.

K A L K M A L E R I E R

I 1884 fandt man de første kalkmalerier i Nødebo kirke, dels romanske over 
hvælvene på triumfvæggen, dels gotiske på korets nordvæg. 1893 afdækkede 
J. Kornerup i vestforlængelsen de endnu bevarede malerier, der må tilskrives 
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Fig. 8. Nødebo. Kristi bespottelse; skibets vestre hvælv, nordkappen (p. 1072),

Undløsemesteren, såkaldet efter kalkmalerierne i Undløse (Merløse hrd., Hol
bæk amt). Disse malerier er fra midten af 1400-tallet, mens de hvælvudsmyk
ninger, som Kornerup fandt på det romanske skibs to østfag formentlig er fra 
1400-tallets 1. fjerdedel; de blev atter overhvidtet i 1903. 1942 genfremdroges 
dele af dem af Poul Nørlund, og i 1950 blev de fuldstændig afdækket og re
staureret under E. Linds ledelse. I mellemtiden var det vestligste fags udma
ling stærkt tilrøget og medtaget, og en genrestaurering skete 1958 ved 
O. Hellvik.

1) Senromanske (fig. 7). På triumfvæggens nord- og sydside findes over 
hvælvene rester af figurmalerier. På nordsiden ses to figurer på hver side af et 
træ. Begge har glorier og bærer over dragten en kappe. Den højre rækker en 
velsignende hånd frem (ses svagt mod træets krone), den venstre stikker sin 
hånd, der har parallelle fingre, frem mod den anden figur. Den venstre skikkelses 
ansigtstræk er endnu synlige, bag figuren ses en mur. På sydsiden er svage spor 
af en siddende eller liggende skikkelse med plastisk udformet glorie. Ingen af 
scenerne kan identificeres.

2) O. 1400—25 (fig. 8—10). Skibets østre hvælv, østkappen: Kristus på korset. 
Kristus er naglet til et kors med V-formede korsarme. Han bærer stort lænde- 

E. Lind 1950
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E. M.1963

Fig. 9—10. Nødebo. Skibets vestre hvælv: 9. Gudfader (med korsglorie), detalje af Syndefaldet; 
østkappen. 10. Eva, detalje af Adam og Eva ved arbejdet; vestkappen (p. 1072).

klæde med nedhængende snipper på begge hofter. En skægløs mand i knælang 
kofte og med fjerprydet baret stikker ham i siden med sin lanse. På Kristi 
anden side står en rustningsklædt, barhovedet soldat på en stige. Med en ham
mer slår han naglen ind i Kristi venstre hånd. Over korset står med store 
minuskler »i: n: r: i«.

Nordkappen: Hudstrygningen. Kristus står bundet bag en pæl, mens to 
bødler pisker ham med store ris. Begge har korte kofter og lange strømper med 
snabelsko, den enes strømper er henholdsvis rødbrun og mosgrøn. Bødlerne 
står på mærkeligt »tegnede« buer.

Vestkappen: Kristus for Pilatus. På en ubehjælpsomt tegnet trone sidder 
en ung, kronet Pilatus. Han er iført kort kofte med tunget kant og bredt lavt
siddende bælte. Foran ham står Kristus holdt af to kortkoftede bødler. I den 
sydlige svikkel står apostlen Peter (med nøgle, men uden glorie).

Sydkappen: Gravlæggelsen. I en sarkofag ligger Kristus med krydsede hæn
der, flankeret af to glorierede, skæggede mænd. Han ved fodenden har et sværd 
ved højre side, i den venstre hånd holder han en stor kalk. Ved hovedenden 
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E. Rothe 1902

Fig. 11. Nødebo. Barbara og Katharina; vestforlængelsens hvælv, sydkappen (p. 1074).

står en mand med skaldepande; i højre hånd holder han en gren i en vase eller 
et ris, i venstre en bog. Også han har glorie. Over sarkofagen ses sol og måne.

Skibets vestre hvælv, østkappen: Syndefaldet. Gudfader står i nord med kors- 
glorie om det skæggede hoved (fig. 9). Med talende højre hånd henvender 
han sig til den nøgne Adam, som med et æble i venstre hånd, drejer sig væk 
fra træet. Dette er tykstammet med en kraftig sidegren og mange frugter i den 
lille krone. En stor slange har snoet sig om stammen, den har overkrop, som 
en kronet kvinde med et æble i hver hånd. Eva står nøgen med et æble i hånden 
på den anden side af træet.

Nordkappen: Bespottelsen (fig. 8). Kristus sidder i lang kjortel på en lille 
høj med hænderne i skødet. To bødler på hver side af ham er i færd med at 
binde et klæde for hans øjne. Hele maleriet synes temmelig nedslidt, således at 
undertegningens konturlinier i f. eks. Kristi arme er blevet synlige.

Vestkappen: Adam og Eva arbejder. Iført et dyreskind bearbejder Adam 
jorden med en stor hakke, mens Eva med koneklæde sidder med en kæmpeten 
omgivet af et børnemylder (fig. 10), i alt fjorten.

Sydkappen: Uddrivelsen af Paradiset. Haven er til venstre begrænset af en 
mur med vagttårn, i hvis port en stor skare mennesker kigger frem (tydeligt 
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E.M. 1963

Fig. 12. Nødebo. Maria med barnet, detalje af Kongernes tilbedelse, vestforlængelsens østvæg, over
arkaden til skibet (p. 1074).

overtaget fra en dommedagsfremstilling med de frelstes paradis). Ved siden af 
porten står en drabelig engel med hævet sværd og truer ad Adam og Eva. 
Begge dækker sig med bladduske og løfter afværgende højre hånd. Adam har 
glorie om sit skæggede hoved.

I alle kapper er store, groft malede stjerner strøet rundt, ribbernes skråstri- 
bede dekoration er suppleret med vældige krabber og fembladede blomster på 
lange stilke. Flere steder i kapperne er der malet store træer med paddehat- 
agtige kroner. Farverne er lys og mørk dodenkop, gråt samt grønt; alt er malet 
på den hvide kalk.

Kalkmalerierne er meget primitive og dermed vanskelige at datere og sam
menligne med andre. Nogle steder synes der at være to malelag, et første med 
tynde penselstrøg og et senere med tykke grove konturlinier. F. eks. i pisk- 
ningen ses disse tynde streger i de to buer, som bødlerne står på og i nogle af 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 68
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strøstjernerne. Ansigterne er oftest malet i en meget karakteristisk trekvart
profil med store øjne, svungne øjenbryn og en vældig næse med en nærmest 
opslidset næsefløj. Munden er en lige streg.

Flere af scenerne viser en utraditionel ikonografisk udformning, der skyldes 
sammenblanding af forskellige forlæg (Kristus på korset, gravlæggelsen, Kristus 
for Pilatus og uddrivelsen).

3) O. 1450 (fig. 11—13), i skibets vestforlængelse. Kalkmalerierne, som nu står 
stærkt restaureret, må som nævnt henføres til Undløsemaleren23.

Østkappen: Marias himmelkroning (fig. 13). På tronbænken sidder Maria 
og Kristus, som velsigner hende, mens han holder verdenskuglen på knæet. 
Maria er kronet og holder de sammenlagte hænder foran brystet. På hver side 
af tronen svæver to store engle med en violin og en luth.

Nordkappen: To stående jomfruhelgener. Den østligste holder i den tildæk
kede venstre hånd en stor bog, i den højre en palmegren. Den anden er S. 
Gertrud, der i hånden holder et »Gertrudshus«, en saddeltagsdækket bygning 
med stor portal i gavlen og ved den ene langside en lav tilbygning, ligeledes 
med saddeltag.

Vestkappen: Tre stående apostle. Johannes, ung og skægløs, velsigner en 
kalk med lille giftslange. Peter skaldet med krøllet tindingehår og hageskæg 
(nøgle og bog); Paulus skaldet med halvlangt nakkehår og fuldskæg (sværd 
og bog).

Sydkappen: Barbara og Catharina (fig. 11). Begge har krone og langt ud
slået jomfruhår. Barbara holder et tårn og Catharina sværd og hjul.

Vægstykket under østkappen: Kongernes tilbedelse. Begge de bageste kon
gers underkroppe og en del af den forrestes ben er nymalede af Kornerup. 
Maria sidder på en tronagtig stol, og bag et risflettet hegn er en krybbe med 
okse og æsel; foran sidder den skæggede, gamle Josef med stok i hånden. Maria 
bærer koneklæde (fig. 12), hvilket er usædvanligt, da hun i denne fremstilling 
normalt er afbildet som jomfru. Scenen må ses i sammenhæng med den oven
over anbragte Marias himmelkroning.

Nordvæggen: En helgenindes martyrium. I vest ses hovedet af en helgen
inde, en murreparation har ødelagt hendes krop24. Midt i billedfeltet står en 
skægget mand og en glorieret ung kvinde foran en søjle, hvoraf en djævel falder. 
Østligst på væggen ses en halshugningsscene. En bøddel svinger et sværd over 
helgenindens hoved.

Ornamentikken er den for Undløsemaleren karakteristiske: store rankeslyng 
i rødviolette penselstrøg med flere tangagtige udløbere — ofte parallelle med 
slyngtråde i spidserne. Nogle toppe ender i fjeragtige »treblade«. Ribberne er 
udmalede med bølgede og tonede dekorationer i rødt, sort og gult; ribbekrydset 
har rhombemønster. Langs ribberne findes store røde, svungne blade med tunger 
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Fig. 13. Nødebo. Marias himmelkroning; vestforlængelsens hvælv, østkappen (p. 1074),

på den ene side af stilken. De skærer ofte igennem de fint malede ranker og 
figurer og kunne muligvis høre sammen med en ældre udmaling. En sådan kon
stateredes ved restaureringen 1958: en vandret bort på pillerne (bevaret på den 
østlige pille i nordsiden) vekslende i rødt, sort, rødt. Måske kan denne ældre 
udsmykning hænge sammen med de bevarede hvælvdekorationer i det roman
ske skibs hvælv, se p. 1070. Vestforlængelsens karakteristiske rankeslyng findes 
også sporadisk i andet hvælv på skjoldbuernes underflade, samt i sviklerne i 
nordøst og nordvest omkring ventilhullerne. Ingen restaureringsberetninger 
omtaler fund af figurmalerier af Undløsemaleren i andet hvælv.

Vestforlængelsens kalkmalerier hænger både i malemåde, figurstil og orna
mentik sammen med de fornemme Undløsemalerier, men bevaringstilstanden 
er (på grund af ældre restaureringer) langtfra god.

†Kalkmalerier. 1) 1400’rne. Ifølge Magnus-Petersen25 fandtes på korets nordre 
væg omkring et vindue svage rester af en bebudelse. »Maria staar med Krone 
paa Hovedet omsluttet af en Kappe, som hun sammenholder foran sig med 
venstre Haand og udstrækker den højre; ved hendes Side staar en stiliseret 

6 8 *

E. Rothe 1902
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Lilie i en Vase; tilvenstre for hende har vistnok staaet en Engel, som nu er 
udslettet.« Om denne bebudelsesscene, som hverken er aftegnet eller fotogra
feret, har hørt til de primitive hvælvdekorationer eller til Undløsemalerens 
arbejder vides ikke.

2) 1739 omtales, at graterne (ribberne) indvendig i kirken er anstrøget med 
brunrødt13.

I N V E N T A R
Kirkens ældste, bevarede inventarstykke er den kapitælformede, romanske granitfont, 

mens det fornemste stykke uden tvivl er den nederlandske malede fløj altertavle fra o. 
1500—20, som 1746 skænkedes til kirken af en borgerkone fra Helsingør. Samtidig her
med, men ændret i empiretiden, er et skab med sengotiske beslag, som nu står bag alter
tavlen fra 1839 af Jørgen Roed. Prædikestolen fra 1668 er skænket af borgmester i 
Slangerup Poul Steinbech; den er et arbejde af Esben Børresen fra samme by. 1739 
leverede snedker Jens Christensen, Farum, det endnu bevarede pulpitur i skibets vest
ende. Den oprindelige staffering af den i amtet meget virksomme maler, Hans Nielsen, 
Ganløse, er for få år siden fremdraget påny. En malmlysekrone er givet 1727 af familien 
i Stenholt mølle.

Alterbordet består af et enkelt fyrretræspanel med nyere forside, hvis ud
smykning efterligner prædikestolens detaljer.

†Alterborde. 1727 skænkede en velynder en ny alterbordsbeklædning af bræd
der (i forbindelse med den nye altertavle)13. 1833 blev alterbordets tre sider 
beklædt med brædder for 7 rdl. 8 mk. 8 sk. og atter 1840, da apsiden fornyedes 
(jfr. p. 1068), blev det gamle alter nedtaget og igen opført20.

†Alterklæder. Ifølge inventariet 1697 fandtes i kirken et alterklæde af sølv
stykke med ægte guld og sølvfrynser omkring11; det brændte 1766, og det ud
brændte sølv solgtes13 (se messehagel p. 1086). I 1697 var der også et alter
klæde af rødt, prentet fløjl, som Hans Hiort havde foræret11. 1726 købtes et 
klæde af karmoisinrødt kamelhårsplys kantet med en sølvgalon og midt på et 
broderet kongenavn med krone samt årstal; det kostede i alt 23 rdl. 24 sk. 1740 
kom det til Esbønderup (sml. p. 1024) for købssummen. 1766 anskaffede man
— i stedet for det brændte klæde — et af silkeplys med kanter af sølvgaloner 
og broderet midtpå med det kgl. navn, krone og årstal13. 1827 købtes et nyt 
fløjlsklæde for 115 rbdl.26.

†Alterduge. 1669 oplyses, at sal. mester Enevold og kæreste i Frederiksborg 
havde foræret en alterdug med kniplinger om; ifølge inventariet 1697 fandtes 
desuden en dug med bred udskåren og indsyet søm11. 1764 havde kirken en 
alterdug, skænket af Hans Erlandsen i Helsingør17.

Altertavlen (fig. 14) er et maleri signeret J. Roed, Rom 1.6.1839, Jesus og 
den samaritanske kvinde, 157x113 cm. Jesus er iført rød kjortel og sortblå 
kappe, kvinden har hvid bluse og grøn kjole over rødbrunt underskørt. Byport
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og bjerglandskab af italiensk præg, 
brønden har »tidligkristne« ornamen
ter. Den samtidige, rundbuede ramme 
krones af et kors; forneden relief- 
fraktur: »Det Vand som jeg vil give« 
etc. »Joh. 4.14«. Både indskriften og 
rammens udskårne kant forgyldt. Al
lerede 1833 anslog man prisen for en 
ny altertavle til 500 rdl. og et forskud 
sendtes til professor Lund. 1839 fik 
maler Roed et forskud for det bestilte 
billede, »som er færdig og ofversendt 
med Thorvaldsens arbejder« d.v.s. 
med et skib fra Rom20.

* Sidealtertavle (fig. 15—19), sand
synligvis fra en helsingørsk kirke, fra 
1500’rnes begyndelse. Tofløjet kun 
89 cm høj og 143 cm bred inklusive 
fløjene (midtstykket 71 cm bredt), et 
nederlandsk eller — for at tale forsig
tigere — et nederrhinsk importstykke, 
en af de bedste malede altertavler i 
Danmark, efter at dens nærmeste og 
større frænde, Christiern II.s altertavle fra 1514, fra Helsingør S. Marie, er 
blevet stærkt forringet af forfald og restaurering.

Den lille tavle har tilsyneladende bevaret største delen af sin oprindelige 
karakter (malerierne på fløjenes bagsider er dog forsvundne), skønt den o. 1830 
restaureredes19 af samme landskabsmaler Møller, der istandsatte Christiern II.s 
altertavle (p. 374). Mens man ikke tidligere har vidst, når og hvorfra tavlen var 
kommet til Nødebo kirke, oplyser en notits 1746 i kirkens arkivalier, at den 
skænkedes kirken af en borgerkone fra Helsingør27.

Tidligere forskere har på grundlag af dragterne dateret tavlen til o. 1520, og 
midtfeltet har man tilskrevet dels Adrian Isenbrandt († 1551) dels Ambrosius 
Benson († 1550) begge Gérard David elever, mens »de ringere« fløj malerier er 
tilskrevet Jacob v. Utrecht28. Hvad stifterægteparret angår, har man dels 
ført rigshofmester Poul Laxmand († 1502) frem29, dels hans søn Peder til 
Voldby († 1532)30. Disse forhold vil blive drøftet efter en kort beskrivelse af 
altertavlen og dens malerier.

Den tofløjede sidealtertavle er oliemaleri på træ. Midtfeltet har en fremstil
ling af Golgatha, fløjene en mandlig og en kvindelig stifter begge med apostle

L.L.1958

Fig. 14. Nødebo. Altertavlen med maleri af Jørgen 
Roed, sign. 1839 (p. 1076).
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som værnehelgener. Bartholomæus står ved manden og Thomas (eller Mathias) 
med hellebard ved kvinden. Rammen er profileret31, med skråfas forneden; 
fløjenes lodrette rammestykker er tappet ned og op i de vandrette stykker, 
midtstykkets er samlet med slidstap.

Midtstykket (se farveplanchen ved p. 1062). På et stort kors i billedets midt
akse og højt hævet mod billedrammen hænger Kristus i næsten vandrette 
arme. Kristi bøjede hoved, som ses i perspektivisk forkortning, bærer en torne
krone af to store, snoede vidier. Den er presset langt ned over panden, således 
at midtskilningen i det lange, mørkblonde hår ses over tornekronen. Kroppen 
har detaljeret muskulatur med tydelig gengivelse af bugmuskler og med kraftige 
underarms- og skulderled. Karnationen er brunlig bleg med grålige skygger. Det 
hvide lændeklæde er tæt svøbt om kroppen, midtfor hænger en bred, trekantet 
snip. Ved Kristi højre side står Maria med hvidt hovedlin, hvis folder — i for
hold til lændeklædets bløde foldekast — virker kantede. Hendes mørkeblå, 
stærkt ødelagte dragt dækker fødderne og lader kun de sammenlagte hænder 
med krydsede fingerspidser synlige. Marias fine, lille hoved har en varmere kar
nation end Kristi, mere rødlig, hendes øjne har rødlige omgivelser og den lille 
mund er lysrød. To tårer triller ned ad hendes kinder.

Johannes evangelisten på Kristi venstre side står i kontrapoststilling; den 
langærmede kjortel er kirsebærrød og dækkes næsten helt af en lakrød kappe, 
der falder i lange folder med dybe gruber. I højre hånd holder han med de tre 
fingre en bogpose, den venstre er udstrakt foran brystet med fingrene kramp
agtigt spredte. Han er skægløs og håret er ganske kort og tyndt. Hovedet har 
nærmest udtærede træk, øjenomgivelserne er kraftigt røde, som om han græd. 
Hans finger- og tåspidser er blodigt røde.

Ved foden af korset knæler Maria Magdalene (fig. 15) med begge arme om 
korsstammen. Hendes støvgrå kjole har spids udskæring i ryggen. Heri er ind
sat rødt fløjl af samme farve som foret, der ses forneden på kjolen. Ærmerne 
består af flere afsnit, øverst et pufærme hvorfra hænger opslidsede tøj stykker 
med kvaster; dette er af kjolens stof. Ved albuen og til håndleddet er ærmet 
stramt med en opslidset vulst midtpå, alt i rødt fløjl. Ud over hånden hænger 
en vid manchet af gult linned. I halsudskæringen er sat en fosforgul krave, som 
ender i to snipper på ryggen. Om livet er bundet et tilsvarende bælte, som 
hænger langt ned fortil. Maria Magdalenes hår skjules helt af en slags kyse 
med sort, stramtsiddende nakkepuld. Foran er sat en bred, stiv kant (af for
gyldt metal?), som ved øret danner en spiral med vinge. Hendes ansigt er 
lysere i farven end Marias, ansigtstrækkene er regelmæssige og fine, som hos 
de to stående figurer.

Maleriet er opdelt i forgrund, hvor figurerne står, mellemgrund med små 
bitte figurer og baggrund med Jerusalems by. Den er meget detaljeret med
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store rundbygninger og runde tårne, der 
har vægtergange, alt af et tydelig syd
landsk præg. Figurerne i mellemgrun
den er soldater i lange rækker, forrest 
kæmper en rytter i rustning med stor 
fjerbusk på hjelmen mod en turbanklædt 
rytter, sandsynligvis en kamp mellem 
kristne og moslimer32. Horisontlinien 
viser blålige bjerge. Himlen er malet i 
flere farvezoner, nederst hvidlig, dernæst 
lyseblå og endelig øverst omkring Kristi 
overkrop findes hvide skyer, som in de
slutter et tordenagtigt, mørkt himmel
stykke. Ligesom himlen er landskabet 
tonet fra forgrundens brunlig-blågrå 
over figurerne i mellemgrunden, hvis far
ver ser ud, som om de var under vand, 
og til byens fint tonede, brunlige byg
ninger, der går over i horisontens blå
grønne.

Fr. Beckett giver følgende beskrivelse 
af Golgathascenen: »Meget ejendomme
ligt er Kummeren givet Udtryk; det er 
ikke en Sorg og Smerte, der giver sig et 
pludseligt og voldsomt Udslag og udtaler 
sig gennem Aasynets bevægede Miner, 
men Maria og Johannes ser ud, som om 
de havde lidt i lange Tider, og som om 
Lidelsen var slaaet ind og var gaaet dem 
over i Blodet; de er blege, blodfattige,
magre og udtærede, og deres dybe Bedrøvelse ytrer sig stille og inderligt. Hos 
Maria Magdalene, hvis Mund er halvaaben og hvis Blik er vildt, er Sorgen 
mere hysterisk.«33.

Højre fløj (fig. 16). Det smalle billedfelt optages af to store figurer, den knæ
lende stifter og bag ham i lidt mindre format, Bartholomæus. Stifteren er 
iklædt en lang og vid, sort pelsforet vams med stor krave. I ærmet findes en 
slids, således at armen kan stikkes ud både her og forneden i ærmet. Under 
vamsen bærer han en dragt med opstående krave, åben fortil, således at den 
hvide linnedskjorte ses. På fødderne har han tøffellignende sko, som slipper 
hælen, idet han knæler. Hænderne, der er uden ringe, er sammenlagt i andagt. 

E. M.1968

Fig. 15. Nødebo. *Sidealtertavle. Maria Magda
lene, detalje fra midtfeltet (p. 1078).
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Det meget store hoved (fig. 18) har sammenknebne læber, lang, lige næse og 
vidt adskilte øjne (partiet under det højre er stærkt restaureret). Han er skæg
løs med halvlangt, mørkebrunt hår og kortklippet pandehår. Bag ham — halv
vejs dækket — står Bartholomæus med en stor kniv i højre hånd. Hans ansigts
træk er skarptskårne og han har kort hage- og kindskæg, halvlangt, brunt hår. 
Hans kjortel er sortblå (meget ødelagt ligesom Marias dragt). Den rødvins- 
farvede kappe er kraftigt svungen foran kroppen, omkring den ene hånd dan
ner den en hvirvel og ud over den ene skulder blæser en lang snip højt i vejret. 
Mens hans karnation helt svarer til f.eks. Johannes’ i midtfeltet, er stifterens 
ansigt malet med andre farver, lysere og ligesom »pudret«. (Det gælder dog 
ikke hans hænder, der er som apostlens). Landskabet med små klipper og en 
vej med to gående og en ridende i lilleputformat har samme farveholdning som 
midtfeltets, dette gælder også himmelfarven, der bliver mørk turkis foroven, 
blot uden de hvide skyer.

Venstre fløj (fig. 17). Stifterens hustru knæler foran sin mandlige værne
helgen, apostlen Thomas (eller Mathias). Hun knæler i rank stilling med fød
derne helt skjult i den vide, dannebrogsfarvede fløjlskjole. Armene er lagt over 
hinanden og hænderne mærkeligt nok ikke samlede i andagt. Kjolen har lange, 
ganske stramme ærmer, som når ud til fingrene. Over det stramtsiddende liv 
ligger et lille slag, som står op i nakken. Kjolens dybe nedringning dækkes af 
en hvid, halvt gennemsigtig underklædning med broderet halslinning. På det 
næsten ægformede hoved (fig. 19), der ligesom ægtefællens er for stort i for
hold til kroppen, bærer hun et stort, perlebroderet hovedstykke, hvoraf man 
kun ser et bredt, dobbelt perlestukket bånd, hvorigennem kunstige hårfletnin
ger med rødt stof-foer er trukket frem foran ørerne. Midt på issen sidder et 
rundt perlesmykke. Om halsen hænger en svær, flettet gylden kæde og ved ven
stre skulder er fæstet et stort, perlebesat smykke. På den synlige hånds pege- 
og ringfinger er der to dobbelte ringe med sten. Den mandlige værnehelgen bag 
hende er enten apostlen Thomas eller Mathias, der begge kan have en hellebard 
som attribut. Den meget langstrakte figur holder i venstre hånd — med strit
tende lillefinger — en hellebard. Hans citrongule kjortel dækkes delvis af en 
brusende blygrå kappe. Det lange hår og skæg er gråt. Baggrunden er et klippe
landskab, hvis horisontlinie ligesom den højre fløjs flugter med midtfeltets. 
Landskabets farver er mere grålige end i tavlens andre dele og det gælder til
svarende, at himmelens farvetoner er klarere blå; muligvis skyldes dette restau
rering. Også de to figurers karnation er forskellig fra midtfeltets, idet der er 
blandet meget mere hvidt i farven. Ligesom den mandlige stifter har begge 
venstre fløjs figurer et »pudret« udseende.

Tavlen er meget velbevaret og kun få steder er detaljer repareret. I midt
feltet er der f. eks. en udbedring i Maria Magdalenes pande, og formentlig er 
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Fig. 16—17. Nødebo. *Sidealtertavlens fløje. 16. Stifteren og Bartholomæus (p. 1079).        L L 1 9 6 2  
17. Stifterens hustru og en apostel (p. 1080).

Marias blå dragt, der danner en bølget, massiv farvemasse uden rester af folde
tegning, en overmaling fra 1830 sammen med Bartholomæus’ blåsorte kjor
tel i højre fløj. Fløjenes afskalninger i yderpartierne er repareret, og der er fore
taget pletrestaureringer i den mandlige stifters højre kindben og ved overlæben. 
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Ifølge arkivalierne fra 1827 og 1830 reparerede professor Møller det »gode« 
billede på kirkens sidevæg og menigheden betalte 80 rdlr. for restaureringen34. 
1961 blev fløjene istandsat af konservator N. J. Termansen.

Til dateringen kan der ikke hentes direkte oplysninger i selve tavlen, da der 
hverken findes våbner eller indskrifter. Alle tre malerier, i midtstykket og på 
fløjenes forsider, udgør i virkeligheden eet billede, der blot er delt op af ramme
stykkerne : et stifterpar, der af deres værnehelgener anbefales den korsfæstede 
frelser. De tre billeder holdes sammen af det ensartede landskab med de små 
figurer, bevoksningen, farvernes toner og den gennemgående horisontlinie. 
Natursceneriet er så ens i de tre billeder, at det kunne være udført af een og 
samme maler, og det sandsynliggør, at alle tre billeder er udført samtidig og i 
samme værksted. De forskelle, der vitterligt er mellem midtfeltets og side
fløjenes malerier, er da blot et udtryk for den almindelige middelalderlige 
værkstedstradition, samarbejde mellem flere hænder. Den forskel, der atter 
giver sig til kende mellem stifternes hoveder og de andre figurmalerier, kræver 
dog måske en anden forklaring (jfr. nedenfor p. 1084).

Kompositionen i malerierne følger stort set det gængse skema fra 1400’rnes 
sidste halvdel. Krucifiksfiguren, naturalistisk i enkeltheder, men ikke i stilling, 
med svagt buede, muskuløse arme, med den lavtsiddende tornekrone og med 
lændeklædets foldekast (buklen ved højre hofte og den spidse, hulede midtsnip) 
indsnævrer dateringen til o. 1500 — næppe før. Denne tidsfæstelse strider ikke 
mod de sindsstemninger, kunstneren har givet udtryk for hos de tre bifigurer 
i midtmaleriet — stille sorg uden store fagter hos Maria og Johannes, hos 
Magdalene eksalteret — stemninger, der understreges af sidefigurernes enkle, 
blødt faldende dragter og det urolige foldekast i Magdalenes modedragt.

Mens midtfeltet således er præget af den blide gotik, hvis sidste og fornemste 
repræsentant i Nederlandene var Gérard David (o. 1460—1523), viser fløjmale
rierne træk fra den følgende stilperiode, der domineres af de såkaldte Antwer- 
penmanierister — altertavlen i Viborg søndre sogns kirke, tidligere Københavns 
slot, er den fineste repræsentant i Danmark. — Den nye stil manifesterer sig 
både i de langstrakte apostelfigurers aktive ansigtsudtryk, der fremhæves af 
den fremadbøjede stilling og de umotiveret »blæsende« klædningsstykker. Især 
Thomas’ kappekast viser en forkærlighed for de bredere flader, som er karak
teristisk for 1500’rnes første tiår. Bartholomæus’ energiske ansigt og hovedtype 
har sine nærmeste paralleller i Johannes Døberskikkelsen på Christiern II.s 
Helsingørtavle fra 1514 (p. 360) og den tilsvarende reliefskårne døberfigur i 
den lollandske Birkettavle (i Nat. Mus.), noget sent dateret til o. 1525 (D.K. 
Maribo a. p. 642).

Der er derimod ikke nogen udpræget forskel i de tre billeders rolige og har
moniske farveholdning, og søger man manierisme her, bliver den i alt fald kun 
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E.M. 1968

Fig. 18—19. Nødebo. *Sidealtertavle. Detaljer af fløjenes stifterfigurer, jfr. fig. 16—17 (p. 1080).

at finde i kontrasten mellem Magdalenes fosforgule krave og den gråblå kjole.
Mere konkrete kronologiske holdepunkter giver enkeltheder i Magdalenes og 

stifterindens dragter, deres fornemme, modebetonede hovedtøjer og Magda
lenes meget karakteristiske puffede ærmer. De genfindes i nederlandske tegnin
ger, malerier og altertavler fra årene o. 1500—25. På en tegning i kobberstik
samlingen (Statens Museum for Kunst) af Augustus og den tiburtinske sibylle35, 
dateret til 1500’rnes første tiår forekommer dragter med de samme ærmer og 
en hue med sidespiral og -vinge som Magdalenes. Stifterindens hovedtøj ses 
på en altertavle, der tidligere var i Riga museum og efter en forvansket ind
skrift dateret til 152036. Ifølge Max Friedländer findes dette hovedtøj ikke i 
nederlandsk maleri, og han betragter det som en særlig lybsk kreation37.

Et fast holdepunkt for en datering inden for 1500’rnes to første tiår, hvortil 
tavlen efter det foreliggende, må henføres, ville man få, dersom det var muligt 
at identificere stifterparret. Men selv med den nys fremdragne oplysning om, 
at tavlen først 1746 var skænket Nødebo kirke af en borgerkone i Helsingør, 
kommer man ikke gådens løsning nærmere, uden for så vidt at Esrum, der også 
har været nævnt, nu kan udgå af diskussionen, og tavlen må antages at have 
stået på et sidealter i en helsingørsk kirke (S. Maria?). Thi forslagene om den 
rige Poul Laxmand eller hans søn Peder forbliver stadig — med Recketts ord
— rent gætteværk. Recketts understregning af de manglende våbenskjolde og 
hans mening, at der godt kan være tale om »et Par anselige Borgerfolk«, må



1084 HOLBO HERRED

stadig siges at have hævd. Hvor me
gen vægt man så skal tillægge bestem
melsen af hustruens hovedtøj som 
lybsk, får stå hen.

En analyse af Nødebotavlens male
rier godtgør, at den kunstner, der 
skabte midtfeltets krucifiksgruppe, 
må have fået sin opdragelse i det mi
lieu, der som sin fornemste eksponent 
talte Gérard David. Hos ham findes 
den samme krucifikstype med den 
lavtsiddende tornekrone, den samme 
blidhed og de samme harmoniske far
ver. Ligeså sikker forankringen i det 
nederlandske maleri fra tidlig 1500-tal 
antagelig er, ligeså usikre er de mester

navne, man ofte på grund af overfladiske og tidsbestemte ligheder har søgt at 
knytte til altertavlens tre malerier (jfr. p. 1077)38.

Det er ovenfor godtgjort, at der i overensstemmelse med gængs middelalder
lig værkstedstradition har været flere malere igang på den lille altertavle, nem
lig foruden »landskabsmaleren«, midtfeltets og fløj maleriernes.

Her må man imidlertid gøre opmærksom på et ejendommeligt forhold. Inden 
maleriernes farver påførtes tavlens hvide kridtgrund, er motiverne i store træk 
»slået op« med en såkaldt undertegning, det skitsemæssige grundlag for male
ren, der ellers arbejder med sit forlæg ved siden. Man kunne med føje vente, 
at undertegningen var ensartet i så lille en tavle; men infrafotografier viser, at 
mens Kristus og Maria i midtfeltet er skitseret i bløde, skyggede former med 
tætte parallelstreger, er f. eks. Bartholomæus’ hoved i højre fløj skarpt tegnet 
med enkle, knækkede streger og helt uden skyggelægning. Der har med andre 
ord fundet en arbejdsdeling sted allerede fra første færd — uden at man derfor 
behøver at antage medvirken af et andet værksted.

Hvad stifterbillederne angår, viser røntgenoptagelser, at de er udkastet sam
men med det øvrige maleri, men hovedernes uforholdsmæssige størrelse og den 
noget ringere kvalitet kan måske tages som tegn på, at de først er udført, efter 
at tavlen var kommet til Helsingør — efter model. Den samme fremgangs
måde må være fulgt ved den betydelig ældre Valløby-tavle (D.K. Præstø a. p. 
301 f.), og hvad højaltertavlen i Århus domkirke angår, kan det påvises, at 
stifterfiguren (biskop Jens Iversen Lange) er malet i Lübeck, mens hovedet 
kun var skitseret i undertegning og først blev malet færdigt i Århus. Nu hæn
ger tavlen på skibets nordvæg.

L.L. 1968

Fig. 20. Nødebo. Dionysiushoved med nymodens 
tilføjelser (p. 1085).
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†Altertavler 1) »Den gamle og foræl
dede altertavle med de katolske figurer« 
blev flyttet neden i kirken 172713 og fjer
nedes vistnok endeligt 183139.

2) 1727—28 opstilledes en ny alter
tavle af rent, tørt egetræ med et skilderi; 
snedkerarbejdet var udført af snedker
mester Henrik Jørgensen i Helsingør 
(se nærmere Esbønderup p. 1024). 1731 
malede Lars Rosenberg rammen40.

Helgenfigur (fig. 20) o. 1300. Muligvis 
fra en altertavle stammer et lille, ung
gotisk hoved af en S. Dionysius-figur.
Hovedet, der er fladt afskåret over 
panden, er i nyere tid suppleret med en 
isse med midtskilt hår, og halsens tap 
er samtidig stukket ned i et frakke- 
klædt skulderparti med revers. Nakke
håret ender i en plat vulst, formentlig er 
det opskåret ved ændringen til buste.
Fra den afskårne isse til hagespidsen 14 
cm. For tiden i alterskuffen.

Altersølv. Kalk, 1868, 22 cm høj, med 
rund, glat fod, cylinderformet skaft med 
perlestave og foldeværksknop samt stort 
bæger. På foden graveret skriveskrift 
»Nøddebo Kirke«. Både på bægeret og 
under foden Københavns bymærke 
1868, mestermærke for F. Dahl (versaler i oval; Bøje 1098) samt sammenskre
vet SG i oval for guardeinen Simon Groth. Samtidig disk, glat, med graveret 
cirkelkors på randen, hvis kant nu er opbøjet; under bunden samme indskrift 
som på kalken.

Oblatæske, 1865, glat, med graveret kors foran tornekrone indskrevet i fir
kløver. Under bunden Københavns bymærke 1865, mestermærke for Dahl (D 
i oval, Bøje 1099); guardeinstempel som kalk.

†Oblatæske, ifølge inventariet 1697 skænket af Christen Nielsen, af sølv, 
vejede 11 lod 3½ kvint11.

Vinkande af porcelæn fra Bing og Grøndahl, sort med guldkors, og tilsva
rende oval skål nævnt i inventariet 18419. Ude af brug; i alterbordet.

† Vinbeholdere. Flere tinflasker til vin nævnes i de tidlige inventarier. 1658 

Fig. 21. Nødebo. Røgelsekar (p. 1086).
L.L.1958
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omtales den tinflaske, »som jeg [præ
sten] løste igen, som blev af de 
svenske hentagen, 1 m.«11. 1662—63 
købtes en glasflaske for 6 sk.16, 1713 
et blåt vinkrus til alteret for 1 mk. 
12 sk.14. Inventariet fra 1764 nævner 
et hvidt, hollandsk vinkrus med et 
lidet sølvlåg, som er foræret af Jochim 
Nielsen i Hillerød; hanken var limet17.

Alterstager 1) O. 1600, af type som 
Gilleleje, skænket 1614, med tre flad
trykte kugleled på cylinderskaftet. 
Høj, profileret fod. 44,5 cm høje. Ifølge 
inventariet 1604 fandtes to stager11.

2) 1942, af sølv, leveret af hofjuve
lerer Michelsen, i nyempire, med gra
veret kronet spejlmonogram G og 
»1917—42«; de er 51,5 cm høje.

†Blussestager. 1697 fandtes tre, hvoraf den ene var forsølvet11.
†Alterkalkdug. 1618 og endnu 183126 omtales en liden dug til kalken41.
Krucifikser. 1) Lille, nyere, af blødt træ. Ved prædikestolens opgang. 2) Ny

ere, af sølv, stemplet på lændeklædet: 830 og i oval: AM med krone. På alteret.
†Messehageler. 1604 fandtes en hagel af rødt, blomstret fløjl11. 1697 omtales 

en af sølvstykke med sølvfrynser, et kors af guld virket bagpå og Kristi billede 
virket af hvid »flos«silke11. 1751 købte man en af karmoisinrødt fløjl med kors 
og kanter af sølvgaloner. 1766 brændte messehagelen af sølvstykke og alter
klædet af samme stof13 (se p. 1076). En ny messehagel af karmoisin fløjl med 
kors og kanter af sølvgaloner blev bekostet.

Røgelsekar (fig. 21), romansk, med rund skål og låg formet som en korskirke 
med tre gavle i to etager. Ophængt i stænger, som er fastgjort til trefliget plade 
og ring. Fæstnet til muren ved to snoede jernbånd, som ender i fligede, for
gyldte blade. I skibets nordøsthjørne. I inventariet 1697 er røgelsekarret om
talt som jernildkar11.

Alterskranke, 1727, hesteskoformet, af smedejernsstandere med messingled 
midtpå og messingknap foroven. Midtfeltet (fig. 22) har dekoration i fladjern, 
Frederik IV.s kronede spejlmonogram omgivet af palmegrene, herunder med 
store bogstaver »N C F 1727 B M P D« for »Seigneur Nicolaj Flesborg i Steen- 
holtz mølle«, der bekostede den ny alterfod til »flere communicantes med ud
stoppet læderpude og smukt jernværk til magelighed for frugtsommelige kvin
der og gamle folk«13. Knæfaldet har nyere udskæringer svarende til alterbordets. 

L. L.1958

Fig. 22. Nødebo. Alterskrankens midtfelt, 
fra 1727 (p. 1086).



NØDEBO KIRKE 1087

Døbefont (fig. 23), romansk, af een 
stor granitsten, 69 x 67,5 cm, kum
men 24,5 dyb. Fonten har form som 
et trapezkapitæl. Foroven har kapi
tælet en spinkel, flad rundstav og 
forneden skråfas over et let hulet led.
Det cylinderformede søjleskaft har 
øverst en vulst; den meget usædvan
lige font er muligvis et genanvendt 
søjlekapitæl42. Herimod taler kun, at 
fonten har en for kapitæler ualmin
delig indsnævring lige over vulsten, 
men det kan være en senere afhug- 
ning. Nu i skibets nordøsthjørne, tid
ligere i skibets vestligste fag. 1889 
fjernedes malingen fra døbefonten43.

Dåbs fade. 1) Muligvis det nye mes
singfad, der købtes 1624 for 6½ mk.11.
Sydtysk, med det habsburgske våben i bunden omgivet af minuskelring med 
»Got sei mit vns« fire gange gentaget, samt hjort- og hunde-frise, der går igen 
på randen. 67 cm i tvm. Under bunden stemplet tre femoddede stjerner.

2) Sidste halvdel af 1600’rne, af tin, ottekantet, 27,5 cm i tvm. glat men 
med store opdrevne knopper på randen. Her findes stemplet, et skib i cirkel 
under kløverblad (= krontin) og på bladene I P N44. Bystemplet er Helsingørs. 
Ude af brug, nu i alterbordet.

†Dåbsfad. 1632 fik Simon skriver 34 mk. for et bækken i fonten11.
Dåbskande, 1829 af tin, af slangehankstypen. På låget graveret skriveskrift 

»Nøddebo Kirke 1829«, på korpus Frederik VI.s kronede monogram. I bunden 
stempel med engel under arkade, herover A C D og forneden 1824 for A. C. 
Dahlgreen (sml. Esbønderup p. 1028).

†Dåbskande. 1748 forærede en »ukendt kone« en tinkande til dåben af façon 
som en madspand med bøjle og låg13.

†Kobberkedel. 1624 solgte kirken en gammel kobberkedel, som brugtes i då
ben, og som vejede 3 pund, for 3½ mk. 4 sk.11.

†Korbuekrneifiks. 1697 blev et krucifiks »over koret« renoveret af Peder Ibsen 
fiskemester11, muligvis det, der 1764 nævnes »med forgyldt krone«17 og derfor 
må have været romansk eller unggotisk. I korbuens nordside, lige over krag- 
båndet, ses den afskårne ende af en korbuebjælke.

Prædikestolen (fig. 24), skænket 1668 af borgmester i Slangerup Paul Stein- 
bech, opsat af snedker i Slangerup Espen Børresen, som fik 2 dl. 12 sk. derfor

Fig. 23. Nødebo. Døbefont (p. 1087).
M.M. 1930
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og for at føre den frem og tilbage tvende gange; inkluderet var også hans kost 
og tæring, mens han arbejdede i kirken11.

Den firsidede stol har i storfelterne høje, smalle fyldinger og på hjørnerne 
halspilastre med skællagte skiver. De ret flade postamentfremspring har sym
metrisk barokslyng på prikket bund; gennembrudte hængestykker. På den 
forreste pilaster er fastgjort et dobbeltvåben, til højre en trane, årvågenhedens 
fugl, med en sten i sit ene løftede ben, hjelmtegn: klo med sten. Til venstre er 
våbenmærket en tulipan, hjelmtegnet: due med blad i næbbet. Heromkring de 
reliefskårne navne: »Pavl Steinbech« og »Anna Catrina Werdenborg«. Samtidigt 
opgangspanel med tre fyldinger under tandsnit-æggestav. Nyere panelpolygon, 
formentlig fra 1905, bærer stolen.

Himmel fra 1748, udført af Jens Christensen af Farum for 3 rdl. 32 sk. »da 
prædikestolen aldrig har haft nogen himmel«. Den enkle himmel med hængedue 
blev malet med forgyldt indskrift og samtidig blev prædikestolens farver reno
veret13. Frisen har forgyldt frakturindskrift på sort bund »Gaaer ud i Verden. . 
Marc. 16.15.«

Følgende forsvundne (formentlig malede) indskrifter fandtes ifølge Algreen- 
Ussing6 (1856—64) på ydersiden af †skillerum ved opgangen til prædikestolen. 
»Kirckewerge Knud Christensøn i Stenh[olt] Mølle45, Hans Orm skreder, Palle 
Jørgensen . . .Iderød, . . . sholt, Anders Nielsøn Korn Maaller, Niels Nielsøn 
Skov Rider, M. Anders Pedersøn temermand, Jacob Fosberg borger i Kiøben- 
hafn. Da [var] sogne Prest h. Axell Jensøn Groue 1672. Gud till ære oc hans 
H. Huus till Prydelse haffuer ladt staffere Prædichestolen de Erlige oc vell for
neme Mend Herman Frijs paa Esserom, Hans Christensen bircke sckriffwer 
Søffren Jensøn b.«

Prædikestolens staffering er nyere; på egetræsmalingen i hovedfelterne er 
forgyldte mauresker, ligesom ornamenterne er forgyldte, våbnene er blå og 
røde. Frisens og postamentets indskrifter med forgyldt fraktur på sort bund 
dækker ældre skrift. I frisen: »Takker Herren og prædiker hans navn«, i posta- 
mentet: »Gud til Ære og hans Huus til Prydelse, Ærlig og velvise Mand Paul 
Steenbech Borgermester I Slangerup med hans kjære Hustru Anna Cathrina 
Werdenborg bekostet denne Prædikestol Anno 1668.«

†Prædikestol, nævnes 1625, maledes 163111.
† Timeglas anskaffedes 1625, 164411 og 1731. Det sidste på½ og 1 hel time, 

købtes hos kgl. sejlmager Westfalen, København for 1 rdl. 48 sk.13.
Stolestader fra 1905, glatte rundbuegavle med udskårne firkløverrosetter, 

hvori skiftevis vindrueklase og roset. På gavlen ved prædikestolsopgangen et 
skjold, hvori W. S.D. C.M.D. 1905 (William Sophus Dahl og hustru Caroline 
Mathilde Dahl). Egetræsmalet med forgyldte ornamenter og enkelte røde og 
blå lister.
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L.L.1966

Fig. 24. Nødebo. Prædikestol, skænket 1668 af borgmester i Slangerup, Paul Steinbech (p. 1087).

†Stolestader. På en mandsstol stod på forstykket »Knud Christensen af Steen- 
holts Mølle 1684«45. 1697 fik snedker Frandtz Johansen 21 dl. for at gøre 27 
stole med døre og panelværk af ny11. 1739 lavede Jens Christensen af Farum 
en ny indelukket stol, 4½ alen lang 7 kvarter dyb med sæde. Stolen var tværs 
over for de tre øverste stole lige op til pillen. 1748 malede Hans Nielsen, Gan- 
løse, stoleværket13, og i 1860’erne blev det egetræsmalet21.

†Skrifte- og degnestole. 1697-inventariet nævner en skriftestol foræret af Jens 
Bøcher ved Frederiksborg slot11. 1748 blev den malet af Hans Nielsen ligesom 
degnestolen13.

Skab (fig. 25) nævnt første gang 1631, da det blev malet11. Bagside og sider 
sammenholdt af tre jernbånd. Hjørnebeslagene ender på forsiden i gotiske 
blade og en hjerteformet plade. Skabet er senere sat på en sarg med udsavet, 
dobbelttunget forside. Foroven empiregavl med dobbeltvolut hvorimellem en 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 69
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muslingeskal. Skabet er af eg; den yngre fyrretræsdør har fire retkantfyldinger. 
Nu egetræsmalet, men nedenunder skimtes der en ældre staffering, hvidgrå 
med rødt på gesimser og lister. I inventariet 1697 omtales skabet, som blåt 
med to rum i og to låse for11. 183127 skulle det være fjernet, på denne tid har 
man muligvis i stedet repareret det og tilføjet empiredelene. Bag alteret.

Dørfløj, 1724 gjorde snedker Oluf Olsen af Mårum tinghus en ny dør af eg 
beklædt med fyrrebrædder i flammer13 (jfr. fig. 1 og p. 1067).

(†)Pulpitur. 1739 forfærdigede snedker Jens Christensen af Farum det nye 
pulpitur, med fyldinger udsiret, inden for kirkedøren tværs over kirken i 9 
alens længde, 4 alens dybde, hvorpå to rækker åbne stole og en trappe gennem 
hvælvingen til klokkespiret13. Fire et halvt fag af dette pulpitur sidder nu 
under orgelfaçaden. Fyldingerne har spejle med forsænkede konvekse hjørner. 
Den oprindelige staffering fra 1742, ifølge udførlige regnskaber udført af male
ren Hans Nielsen, Ganløse13, er afdækket 1960—61. Pulpituret er marmoreret 
med blåt og rødt rammeværk. I frise og postamentfelterne hvid fraktur på 
sort bund: »... icke gaar paa herrens ord at høre, om hiem igen du glemsom 
gaar, vilt ey der effter giøre, det hielper ey du tiender (!) gud og veedt af ham 
at siige, naar fra hans ord og reene bud du vilt med ondscap viige. Anno 1743«.

Orgel 1865, bygget af Daniel Köhne, København; fem stemmer. Samtidig, 
tretårnet orgelfaçade med rundbuearkader, panelbrystværn, opsstillet på det 
netop omtalte pulpitur i skibets vestende.

†Orgel nævnes 1864 som ramponeret og ubrugeligt21.
Pengeblok. 1763 fik den nye blok i kirken fastgjort ogpåbrændt det gamle jern 

fra den tidligere blok13. 42 cm høj, med jernlåg; to hængselbånd med henholdsvis 
en cylinderlås og en trekantlås med cylinder. I skibets sydvesthjørne, ved døren.

Pengetavle 1742. Enkel i blank eg med udsavet. rygbrædt, meget ødelagt. 
Med hvidt malet »Ao. 1742«. I våbenhuset.

†Pengetavle 1) 1706. Med gulmalede versaler stod »Soli deo gloria 1706« (»Gud 
alene æren«). Fandtes endnu 1963. 2) Ifølge inventariet 1764 fandtes en tavle 
givet af forrige sognedegn Hans Sørensen17.

Præsterækketavle over præsterne fra reformationen til 1938. Zinktavle i træ
ramme med hjørneblade forgyldte, blå og røde. I vestfaget på sydvæggen.

Salmenummertavler, to nyere, med efterligninger af prædikestolens ornamen
ter, herpå forgyldning, rødt og blåt. — Tre andre tavler af fyr, fra slutningen 
af 1800’rne, en stor og en mindre, med udsavet, svejfet topstykke og hvidmalet 
fraktur »Før Prediken — Efter Prediken« på sort bund. På våbenhusloftet.

Maleri fra slutningen af 1700-tallet, olie på lærred, 107x95 cm. Korsbærin- 
gen. Kristus, der er lille og sammenkrøbet, bærer sit store, næsten vandrette 
kors midt i en folkemængde, som kommer ud af byporten; i forgrunden Jo
hannes og de to Maria’er, en kraftig mand læner sig ind over korset. Forrest
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går en rygvendt bøddel med nøgen 
overkrop og med stort sværd ved læn
den. Ved hans side en hund. Mod den 
fjerne baggrund af bjerge skimtes de 
to bagbundne røvere og flere soldater.
Billedet er en spejlvendt kopi efter 
stik udgivet af P. A. Kilian o. 1750 
signeret »P. P. Rubens pinx.«46. I enkel 
profileret, sort og forgyldt ramme. Re
staureret 186621. På skibets vestvæg.

Lysekroner 1) Skænket 1727, med 
2x8 lysearme, de nederste med små 
prydspir, fastgjort til flade skiver over 
og under vaseformet led; topkugle 
kronet af dobbeltørn. Stor hænge- 
kugle med skivedelt knop. På hænge- 
kuglen graveret kursiv: »Læsere vær 
i det eget huus et lyss, I Guds huus 
een lampe, at du kand bliue een St ierne 
I Guds himmel, som dette salig Guds 
barn, der Tænchte paa Guds huus, da 
hun forlod sit eget huus, og efter lod 
sit Navn paa Nöddeboe Kirchis Lysse 
Crone. Elisabeth Chirstina salig Peder 
Sørensøns. 1727«. Ifølge regnskaberne 
1728 havde afdøde i levende live til
tænkt kirken en lysekrone; hendes svigersøn, seigneur Nicolaj Flesborg i Steen- 
holt mølle lod den ophænge midt i kirken13. Østligst i skibet.

2) 1910, kopi efter nr. 1, med indskrift: William Sophus Dahl, f. d. 20. nov. 
1842, † d. 10. febr. 1910. Kirken,. . . . som han ejede, og som han 1905 istand
satte. Vestligst i skibet.

3) Lille, lys messingkrone med 6 arme og 6 prydarme. med blomster. På 
lysarmene er fastgjort små empirevaser. På kuglen graveret: »Til Minde om 
Ida von Ellbrecht f. Dahl 1882—1961.« I våbenhuset (sml. fig. 5).

Lampet 1926, med fem arme og lyseskjold; indskrift til minde om kirkens 
sidste ejer, kommandørkaptajn Carl Ellbrecht 1870—1926. På korets nordvæg.

Kirkeskib, nyere tremaster, sortmalet med hvid køl47. Oven på orgelet.
†Voksblomster. 1723 forærede madame Elisabeth, sal. Peder Sørensens i Kø

benhavn, en grøn vokskrans at lægge på fonten og seks forskellige voksblomster 
at sætte i stolene, til dåb eller bryllup samt en fyrrekiste at gemme det i13.

Fig. 25. Nødebo. Senmiddelalderligt, senere om
dannet skab (p. 1089).

E. M. 1963

69*
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Klokker. 1) 1741, støbt af Johann Barthold Holtzmann, København. Om
støbt af kirkens mindste klokke på 1 lispd. 12 pd., der var alt for lille13. Køng 
kirke (DK. Præstø p. 817) gav samtidig en klokke, »som havde været brugt til 
at ringe i prædikestolen med« til hjælp til støbningen. Begge disse klokker må 
ifølge E. Gribsø48 på grund af den ringe vægt have været messeklokker.

Om halsen har klokken et skriftbånd med reliefversaler: »Me fecit Iohann 
Barthold Holtzmann Hafniae anno 1741. Soli deo gloria« (»J. B. H. København 
gjorde mig år 1741, Gud alene æren«). Over og under skriftbåndet blad- og 
båndværk om muslingeskaller. På korpus kronet C VI. i bladkrans; profillinier 
på slagkanten. 65 cm i tvm. 1949 ophængt i ny jernbom. Den oprindelige bom 
ligger på loftet.

2) 1761 omstøbt af den største klokke af Michael Carl Troschell, København. 
Indskrift med reliefversaler: »Fincit [!] Michael Carl Troschell Hafniae anno 
1761 hof glockengieser. Soli deo gloria«. Skriftbåndet mellem kraftige akantus- 
bladborter; på korpus kronet monogram for Frederik 5. i rocaille-kartouche. 
Palmetbort på slagkanten; 106 cm i tvm. Ophængning som nr. 1. I tagrytteren.

†Klokl‹er. 1) Ved klokkeskatten 1602 blev afgivet en klokke på 3 skippund 
6 lispund49. 2) 1666—67 omstøbtes en sønderlemmet klokke af kgl. Maj. stykke- 
og klokkegyder Hans Meyer16.

Klokkestol, muligvis fra 1739, da tømrermester Anders Hoff, København, 
opførte en ny til to klokker13; af fyr, tre lodrette stolper, støtte af dobbelte 
skråbånd, Andreaskors i øst og vest. Indtil 1738 hang klokkerne i det da ned
brudte klokkehus (se p. 1064).

G R A V M I N D E R

†Ligtøj. 1722 gav man 32 sk. for leje af ligklæder til to personer. 1753 skæn
kede Anders Erlandsens enke i Helsingør et kristentøj (dåbsklæder) og et lig
klæde af sort rask (uldent stof) med hvide uldne frynser13.

1697 gav man 3 mk. 8 sk. for 7 deller til ligkister til to fattige11.
†Begravelser. 1660 fik kirken til sjælegave efter tre svenske »som af vores 

danske blev skudt i Steenholds mølle« 3½ mk.11.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1847. Herman Carl Meinig, født 16. nov. 1776. 

Dommer over Kronborg birk i 36 år indtil sin død 4. juli 1847. Salige er de 
sagtmodige .. »Elsebe Georgia ....« Hvid marmorplade, meget forvitret ind
skrift med fordybede versaler. Algreen-Ussing6 har i sine optegnelser ingen ind
skrift for hans hustru.

2) O. 1854. Hans Stagsted, forstsagfører, født 1779, † 1854, samt hustru Maren 
Marie født Therkeldsen, født 1782, † 1875 og eneste datter Henriette Cæcilie, 
født 1814, † 1869. De elskede ikke med ord, men i gjerning og sandhed. Sand
sten med indsat hvid marmorplade. Fordybede versaler.
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†Kirkegårdsmonumenter6. 1) O. 1837. Jacob Ferdinand Hept, snedker. Født 
14. aug. 1795, † 11. sept. 1837. »O! venlige Grav i din Skygge boer Fred. Din 
tavse Indvaaner af Sorgen ei veed«. Træmonument.

2) O. 1841. Marie Magdalene Olsdatter, gårdmand Jørgen Christensens hustru 
af Nøddeboe. Født 30. dec. 1804, † 7. sept. 1841.

3) O. 1847. Dorthea Louise Meelbye, født Larsen, født 24. juni 1796, † 6. nov. 
1847. Moder til 18 børn, af hvilke 8 modtog hende i evigheden. 10 efterladte 
begræde tillige med hendes dybtsørgende mand tabet af en øm moder og en 
trofast ægtefælle.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA.  K i r ke in spek t i onsark i v .  Nødebo regnskabsbog 1604—1716. — Se i øvrigt arkiva
lier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Museumsindberetninger af J. B. Løffler 1885 (bygning og inventar), J. Kornerup 1893 
og 1894 (kalkmalerier og altertavle), Svend Rønne 1906 (altertavle), M. Mackeprang 1930 
(inventar), C. G. Schultz ca. 1930 (bygning), Poul Nørlund 1942 (kalkmaleri), Egmont 
Lind 1950 (kalkmaleri) samt Åge Sørensen og Verner Thomsen 1960 (pulpitur). Under
søgelse og beskrivelse ved Elna Møller 1963 og 1968, Vibeke Michelsen 1958 og Ulla 
Haastrup 1968.

Noiebøger  i  NM:  V. Koch I, 39. — J. Kornerup II, 33 ff. V, 25. VII, 14 ff. — Henry 
Petersen II, 66 f.

Tegn inger  i Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: 6 blade opmålinger fra 
1932, i Nationalmuseet: prospekt dateret 1856 af Nordahl Gram, interiør set mod vest 
1888, kalkmalerier 1893 og 1894 af J. Kornerup, tegning af våbenhusgavl af Harald 
Peters 1913, af kalkmaleri på tårnrummets nordvæg af C. G. Schultz, samt opmåling og 
snit af Jens Hansen 1934.

1  Landebogen   p.  177. 2   KancBrevb. under  1585,  10. juli .  3   LA.  Sjællands stifts
bispearkiv.  Alm. sager.  Holbo hrd.s bog 1647—(1708).  4  LA. Sjællands stiftsøvrighed.
Kommune kopibøger 1820—1900. 5  Kgl.  Bibl.  Folkemindesamlingens kartotek. 6  Kgl.
Bibl.  NyKglSaml. 2246, 4° Fr.  Algreen-Ussing: Gravskrifter. . . . . . . . . . . . .1856—64. 7  Au
gust  F.  Schmidt:    Danmarks   Kæmpesten,   1932,  p.  120. 8  Jfr .  note 11,  1605. 9   RA.
Rtk. rev. rgsk.  Amtsrgsk.  Kronborg  amtstuergsk .  1 0  RA. Rtk.  Bygningsadministra
tionens kopibog 1841—50. 1 1  LA.  Kirkeinspektionsarkivet.  Nødebo  rgsk.bog 1604—
1716.  1 2  Arnold  Olsen:  Nordsjællandske  Helligkilder,   1929, p.  26. 1 3  RA.  Rtk. rev.
rgsk.  1721—80.  Sjællandske  rytterdistrikters  kirkergsk. 1 4  RA. Rtk. rev. rgsk. Sjæl
lands stifts kirkergsk. 1 5  Jfr .   C. G. Schultz’s  indberetning  om  bygningen. 1 6  RA. Rtk.
rev. rgsk. kirkergsk. Frborg amt,  Strø hrd.s kirkergsk. 1 7  LA. Sjællands stiftsøvrigheds
arkiv.  1764. Kgl.  kirkers  inventarier.   1 8  RA. Rtk. rev. rgsk. 1780—97.  Kronborg di
strikts kirkergsk.1 9  RA. Rtk. Beregninger og overslag over bygningsarbejder 1821—27.
2 0  RA.  Rtk.  Bygningsadministrationen.  Journalsager  1782—1848.  2 1  LA.  Sjællands
stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprot. for kirker og præste
gårde.  2 2  Efternavnet er i  ny t id  forkert   opmalet som  Schulten. Rgsk.  1669 (jfr .  note
11) meddeler,  at  mester Johan, kgl.  maj.  glarmester har foræret to store vinduer.  2 3  Und-
løse- eller Unionsmesteren er behandlet af Bengt G. Söderberg i  Svenska Kyrkomålnin-
gar.  Stockholm, 1951, p.  146 ff .  2 4  Måske er denne reparation efter den ramme i  hvælvet,
som 1739 blev indmuret t i l   tårnets  opgang, jfr .  note 13.  2 5  Kalkmalerier p.   101. 2 6  RA.
Rtk. rev.rgsk. Amtsrgsk. Kronborg amtstue 1831. 2 7  »Af  en  borgerkone  fra  Helsingør
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er sidste S. Hansdag givet et skilderi, der er med to fløje 
til at opslå og derpå indvendig en smuk maling«. Jfr. 
note 13. Litt. vedr. tavlen: Fr. Beckett, Altertavler i 
Danmark fra den senere Middelalder, 1895, p. 155 ff., 
samme i Tidsskrift for Industri 1912, p. 28 ff., samt 
Danmarks Kunst II, 1926, p. 245 ff. Desuden brev af 
24. juni 1932 til M. Mackeprang i NM, 2. afd.s arkiv. 
28 Ingen af de nedennævnte forskere har selv set male
rierne men skønner alle efter fotografier, de to først
nævnte efter henvendelse fra Fr. Beckett; Eberhard 
Freiherr von Bodenhausen: Gérard David und seine 
Schule, München 1905, p. 215 tilskriver Adrian Isen- 
brandt midtfeltet: »Soweit die Photographie ein Urteil 
zulässt: charakteristisches und vorzügliches Werk des 
Meisters selbst«. Max Friedländer: bd. XI 1933, no. 
249 A, p. 142 tilskriver Ambrosius Benson midtfeltet 
og Jacob v. Utrecht fløjene. Georges Marlier: Ambro
sius Benson, Damme 1957, no. 180 og p. 213 placerer 
Nødebotavlen i gruppen »Tableaux dont le style relève 
à la fois de Benson et d’Isenbrant«. 29 Dansk Adels 
Aarbog bd. VI, 1905, p. 9. 30 2. udg. af Trap, bd. 6, 

1879, suppl. til 3. del p. 50 (Kall Rasmussen). 31 Profderne ligner meget rammeprofi
lerne på Christiern II.s altertavle. 32 Jfr. et tysk 1500-tals træsnit af kamp mellem 
kristne og tyrkiske ryttere. Gengivet som fig. 6 i Poul Goles: The Ottoman Impact on 
Europe, London 1968. 33 Beckett: Altertavler, 1895, p. 156. 34 Jfr. note 19 og 26. 
35 Kunstmuseets Aarsskrift 1929—31, 1931 p. 151 f., fig. 3. 36 Om Rigatavlen se K. 
Schaefer, i Zeitschrift f. bild. Kunst 1920, p. 74 f., og L. Baldass: Jacob v. Utrecht smst. 
p. 241 ff., desuden Ond Holland 1922, p. 22 ff. og Beckett, i Kunstmuseets Aarsskrift 
1931, p. 54 f. 37 M. Friedländer, i Zeitschrift f. bild. Kunst 1920, Anmerkung über 
J. v. Utrecht p. 284. 38 Jfr. note 28. 39 Som note 26, men 1821. 40 LA. Arkiv
sager afgivne fra Frederiksborg amtstues arkiv 1898. Esbønderup kirkes rgsk.bog 1705— 
80. 41 RA. DaKanc. B. 184. Seks års kirkergsk. 1614—20. 42 Mackeprang mener 
(Døbefonte p. 25) ikke, det er en kapitæl. Han henviser til en engelsk og en fransk font, 
som begge har kapitælform. Pudelko: Bomanische Taufsteine, 1932, p. 41 nævner i tek
sten om den nordfranske font, at man flere steder i området har genanvendt kapitæler 
til fonte og vievandskar. 43 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø herreders 
provsti: 1864—99. Synsprotokol. 44 Ifølge P. Halkjær Kristensen kan tre kandestøbere 
fra Helsingør komme i betragtning: Jacob Pedersen, Jochum Brandt og Johan kande
støber. Alle omtalt i 1660’erne. 45 1798 klagede hr. Flesborg, Steenholt Mølle over, at 
man havde gjort indgreb i hans stolestader samt hans ligsteder på kirkegården. På 
slægtens mandsstol stod: Knud Christensen af Steenholts Mølle 1684 (jfr. p. 1089). Klagen 
begrundedes med, at hr. Flesborgs bedstefader for 50—60 år siden havde givet nogle 
frivillige gaver til kirken, såsom en malmlysekrone, en »Krands« omkring alterfoden med 
otte smukke messingknapper og dør for, et nyt alterklæde, en prædikestol ........ ,« 
hvilket hans i disse dele indhuggede navn tydeligt viser« (jfr. LA. Frborg-Kronborg 
amter. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler 1799—1800). Hr. Flesborgs bedstefader 
var Nikolai F. gift med B M P D jfr. alterskranke p. 1086. Hustruen var datter af Elisabeth 
Chirstina og Peder Sørensen af København jfr. lysekrone nr. 1 p. 1091 og †voksblomster 
p. 1091. 46 Sml. G. Garde: Lærredsduge p. 331, jfr. p. 134. 47 Henningsen: Kirke
skibe p. 165 og ÅrbFrborg. 1952, p. 101. 48 ÅrbFrborg. 1934, p. 91. 49 RA. Fæstnings- 
rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle. Læg: rgsk. for Kronborg get
hus 1600—07.

Fig. 26. Nødebo. Landsbyplan 1814.



G A D E V A N G  K I R K E
N Ø D E B O  S O G N

K
irken, der ligger nær det skovrige sogns sydvestgrænse, er opført 1903, 
indviet 17. januar 1904, efter tegning af arkitekt V. Holck. Grunden, en 

østvendt bakkeskråning, blev skænket af Laura og C. F. Tietgen. Bygningen 
er rejst af røde mursten i krydsskifte og formet som et gotisk langhus med 
indvendig alterniche i vest og tårn i øst. Nichen flankeres af prædikestolsop- 
gang og sakristi, mens tårnets underetage tjener som våbenhus. Det indre, som 
dækkes af rundbuede tøndehvælv, står hvidkalket; alternichens tregruppe og 
fire af skibets vinduer har glasmalerier.

Inventaret er stort set samtidigt med bygningen; et stort alterkrucifiks af 
zink blev 1926 udskiftet med et maleri (indtoget i Jerusalem) af Andreas Friis, 
men er nu bragt tilbage og maleriet opmagasineret i tårnets mellemstokværk.

I døbefonten af træ ligger et nederlandsk dåbsfad fra o. 1650, af messing, 
med opdrevet motiv, Evas skabelse, på bundfladen og på randen hare-hjort- 
hund og hind-enhjørning-hund; 57 cm i tværmål. I fadet er anbragt en mes
singkande med tilhørende muslingeskal-fad i ny-empire, med graveret ind
skrift: »Skænket Gadevang Kirke af Hs. Kgl. Højhed Prins Gustav 1941«. På 
vestvæggen en mindetavle af tin, med portrætrelieffer, i bred mahogniramme 
over ovennævnte Laura og C. F. Tietgen.



Fig. 1. Søborg. Ydre set fra nordøst med den udtørrede sø i forgrunden.

S Ø B O R G  K I R K E *
H O L B O  H E R R E D

Søborg voksede i den tidlige middelalder op i nær tilknytning til den stærke borg af 
samme navn (jfr. p. 1151), og endnu 1559 nævnes den som købstad1; der kendes i byen 

et S. Knudsgilde og et S. Gertrudsgilde2. Før o. 1160 har borgen og muligvis også byen3 
tilhørt ærkebiskop Eskil, men under en strid med kong Valdemar bemægtigede denne sig 
borgen4. I »Kong Valdemars Jordebog« (senest 1231) nævnes Søborg som kongelev, »gi
vet for Ringsted« dvs. udlagt som krongods i stedet for det, som i Ringsted blev overladt 
klosteret 1135—645. At kirken, der formentlig var viet S .  N i co laus  a f  Myra  (sml. penge
tavle nr. 1, p. 1137), siden o. 1160 har været kongelig, forekommer således sandsynligt, selv 
om der kun vides lidt om dens forhold6. 1567 talte sognet 51 tiendeydere7. Ifølge konge
lig bevilling 1688 måtte magister Peder Skade og hustru i deres livs tid nyde Søborg og 
Vallekilde kirkers visse og uvisse indkomster mod vedligeholdelse af kirkerne8. I en ind
beretning til Hoffman9 hedder det, at kirken har været afbrændt, »men 1758 sadt i god 
Stand«. 1865 tilhørte Søborg kirke statskassen, som 1873 afhændede den til forhenvæ
rende sognepræst Raae (sml. Asminderød p. 759); herefter i privateje10, indtil den blev 
selveje 1. april 1914.

Mønt fund .  1884 indsendtes to mønter fra 1300-tallet til Nationalmuseet; mønterne var 
fundet i grunden af det nedbrudte våbenhus. I umiddelbar nærhed af kirkegården fand
tes 1929 syv mønter, og endelig opregner Møntsamlingens fundprotokol fra 1940 fire 
mønter, hvoraf de to er deponeret i Gilleleje museum11.

* Kirkegård og bygning er redigeret af Kjeld de Fine Licht.
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Ved roden af den langstrakte, kuperede halvø, der østfra med en drejning 
mod nord skyder sig ud i den nu udtørrede Søborg Sø, ligger den beskedne 
landsby Søborg; de lavtliggende arealer øst for bebyggelsen, hvor Kattesundet 
lokaliseres, afslører, at byen oprindeligt placerede sig på en holm i søen; uden 
for holmen lå andre øer. I middelalderen var Søborg Sø vidtstrakt og over for
grenede sø- og sumparealer stod den øst for Nakkehoved i direkte forbindelse 
med det åbne hav12.

I en indberetning fra 174313 hedder det om Søborg kirke, at den er større og 
anderledes bygget end ordinære landsbykirker. Dette forhold, der straks falder 
i øjnene ved besøg på stedet, har sin forklaring i den velkendte omstændighed, 
at byen i middelalderen havde en ikke ringe betydning og taltes blandt lan
dets købstæder. Dette hang atter sammen med, at ude i søen, på den yderste ø, 
lå slottet Søborg, hvis position og vækst var nøje sammenknyttet med byens 
opkomst og trivsel4 (jfr. fig. 41). Ærkebiskop Eskil, der grundlagde klosteret i 
det nærliggende Esrum (jfr. p. 1041), opførte i samme periode et ret omfangs
rigt borganlæg på den yderste holm; men allerede i 1160’erne bemægtigede 
kongen sig bispens borg, der ved sin isolerede beliggenhed havde en høj stra
tegisk værdi. Siden da var slottet statsejendom, hvor kongerne i den tidlige 
middelalder foretog betydelige ombygninger og udvidelser og øjensynligt yn
dede at opholde sig for bl.a. at drive jagt i Nordøstsjællands skove. Søborgs 
funktion som kongelig residensstad må opfattes som en baggrund for størrel
sen og flere træk i udformningen af byens teglstenskirke.

Kirken ligger i den nordlige del af den nuværende landsby, på et højdedrag 
på halvøens kam og er synlig viden om over den forsvundne søs flade stræk
ninger. Tidligere lå kirken omtrent midt på den uregelmæssigt rektangulære, 
nærmest trapezformede kirkegård, der i nyere tid er udvidet mod nord. På de 
tre sider, hvor der ikke synes at være foretaget udvidelser, dvs. vest-, syd- og 
østsiderne, hegnes med teglhængte mure, mens nordsiden angives af et bredt, 
tæt krat, der samtidig markerer den fordums søbred.

Kernen i de mure, der omgiver kirkegårdens ældre del, har en betydelig al
der, omend der foreligger adskillige efterretninger om større og mindre repa
rationer; senest er sydmurens østre halvdel nyopført 1953. 1645 betegnes kirke
gårdens ringmur som brøstfældig14, hvilket formentlig er foranledning til ho
vedistandsættelsen 167015, da 2000 mursten blev sejlet fra teglladen ved Hel
singør til Gilleleje og transporteret videre til Søborg. Det fremgår, at dengang 
eksisterede allerede på sydsiden de to støttepiller, der benævnes gamle og blev 
repareret, mens tre blev opsat på østsiden, hvor der er et fald i terrænet. Som 
det endnu er tilfældet, var murene i 1600-tallet afdækket med tagsten.

Den vestre mur, som skiller kirkegården fra præstegårdens have, er opført 
overvejende af munketegl og udmærker sig ved på østsiden nær sydmuren at 
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Fig. 2. Søborg. Plan 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret og tegnet af KdeFL. 1968.

have otte halv sten dybe blændinger (de tre slået sammen til een), i en af 
hvilke er indmuret en granitsten (36x32 cm) med indskrift h c lyngby 

1829 (præst 1827—37). Uden for den søndre mur, der hegner kirkegården mod 
landsbyens hovedvej, den tidligere Ladegårdsgade, er et terrænfald, som vel 
er en af årsagerne til, at der hyppigt meldes om udbedringer og nyopsætninger 
af denne mur. 18 alen skulle fornyes 178316, og der meldes atter om reparatio
ner 1823—2717, 183518 og 188210. I den nuværende mur er den østlige del som 
nævnt ommuret i blank kløvsten 1953, mens det ældre, vestlige afsnit er ud
ført med kampestenspartier under munkestensmurværk. Også den østre mur, 
som er repareret gentagne gange og på ydersiden afstives med murede piller, 
er opført af kamp. Kirkegårdens nordmur, der nævnes 186510, blev sløjfet ved 
udvidelsen. Alle ældre mure er hvidtede. Mellem støttepillerne på sydmuren 
iagttages et vandudløb.

Nord for de ældre partier af vest- og østmurene er hegningen udført med 
mure af kløvet kamp og marksten, afdækket med vingetegl; på de nederste 
strækninger, nærmest den gamle søbred, kantes kirkegården med hække.

Der er idag tre indgange til kirkegården, to i sydmuren ud til hovedgaden, 
og een i vestmuren. I den nedbrudte nordmur har siddet en låge, der nævnes 
186510. To †riste repareredes 173219. 178820 siges kirkegården at være forsynet 
med en port og to låger. Den murede, hvidkalkede hovedportal, som befinder 
sig i den vestlige ende af sydmuren, rummer en køreport og en fodgængerad
gang. Mens portens kurvehanksbue øjensynlig er ældre (der omtales en repara
tion omkring 182021) ses lågens fladbue og østlige pille at være ommurede i 
ny tid. De rødmalede trætremmefløje sidder i false på indersiden, mens por- 



SØBORG KIRKE 1099

Fig. 3. Søborg. Ydre set fra sydøst.

ten oventil afsluttes med et udkraget skifte som gesims under tegltaget. 
Østligst i den samme mur sidder en rødmalet trætremmelåge mellem nye, mu
rede piller, der mod vejen står i blank mur af røde tegl og på indersiden er 
hvidkalket som muren i øvrigt. Den ældre adgang på dette sted, der formentlig 
183518 blev forsynet med nye piller, ses på J. Kornerups radering fra 1856 (fig.
4). Det ovennævnte terrænfald uden for sydmuren har nødvendiggjort anlæg
gelsen af køreramper og trapper op til lågerne; allerede 172219 nævnes, at sten
trappen til nederste låge er omlagt, og 1881 udsættes, at en trappe bør foran
dres og udføres af hugne sten10. Det er usikkert, om den låge, der sidder i vest
muren omtrent ud for kirken og giver direkte forbindelse til præstegården, er 
en ældre indretning; den nuværende udformning med teglpiller i blank mur er 
under alle omstændigheder ny.

Fra forrige århundrede foreligger efterretninger om forskellige arbejder til 
sanering af forholdene på kirkegården; 1821 blev der således anlagt gange fra 
indgangsstederne22, og efter den søndre murs reparation 1835 blev der brolagt

E.M. 1968
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langs murens inderside; 1865 foretog man afgravning af jordsmonnet omkring 
kirken og anlagde et 1½ alen bredt fortov; ikke desto mindre siges kirkegår
den 189510 at henligge i en usømmelig tilstand, uden gange og fyldt af affald 
og forvoksede vækster.

Da kirkegårdens udvidelse kom på tale 187323, var det tanken at foretage 
denne mod øst.

I den ældre kirkegårds nordøstlige hjørne ligger et muret, hvidkalket og tegl
hængt materialhus, hvis østgavl hviler på den østre hegnsmur (fig. 6). Huset, 
der nævnes første gang 189524 og i dag er ret derangeret, tjente tidligere med 
sin ene halvdel som ligkapel med bred, tofløj et indgangsdør i vestgavlen25. 
Umiddelbart nord for denne bygning er terrænfaldet udnyttet til nogle delvis 
nedgravede lokummer. Det er imidlertid på tale at opføre nye toiletter uden for 
kirkegårdsportalen, hvor der indtil 1967 lå en ældre, stråtækt længe, der ved 
sin beliggenhed gjorde en god virkning.

†Halsjern omtales 176426 som i stykker og låsen borte.
Kirken består af kor og skib (med forsvunden forhal og tårn i vestenden), 

alt fra omkring år 1200, samt tre tilbygninger: Et noget yngre tårn i vest, et 
gotisk sakristi ved korets sydside og et våbenhus fra 1941 foran skibets syd
dør. Et ældre, antagelig gotisk †våbenhus på samme sted blev nedrevet 1863; 
til det knyttede sig en lille †bygning, der i regnskaberne benævnes geværkam
meret, og som forsvandt 1827. En †bygning foran skibets nordportal siges 1743 
at være et allerede dengang nedlagt våbenhus, og er efter alt at dømme iden
tisk med et i 16- og 1700-tallet omtalt kalkhus, der blev nedrevet 1846—47.

Kirken er orienteret ret øst-vest, men en mindre skævhed iagttages mellem 
kor og skib indbyrdes. Ved sit materiale og ved sin arkitektoniske udformning 
og dekorationens enkelttræk forbinder Søborg kirke sig, som omtalt ovenfor p. 
58 ff. og 684 ff., med andre sjællandske kirker; ved sin særlig omhyggelige hånd
værksmæssige gennemførelse knytter den sig inden for den udpegede gruppe 
nærmest til Tikøb (ovenfor p. 679—90). Dette forhold kunne tyde på, at disse 
kirker hentede i det mindste inspiration fra den store, nærliggende byggeplads 
på Esrum (jfr. p. 1041 f.) og fra kongens samtidige udvidelsesarbejder på Søborg 
slot. I samme retning kunne pege, at Nykøbing kirke, der i sit formsprog for
binder sig med de andre kirker, men ligger længere af led på den anden side 
Isefjord, fremviser ubehjælpsomhed i sin planafsætning.

Materiale og teknik. Søborgs romanske kor er ligesom skibet opført udeluk
kende af tegl med munkesten i munkeforbandt, og alle kirkens temmelig stærkt 
restaurerede mure står i dag blanke, efter at den nyere tids puds og kalk blev 
banket af 1867—7010. Iblandt de altdominerende røde sten iagttages en del 
sort-violette og gule; de sidstnævnte findes fortrinsvis i murenes øvre partier, 
hvor situationen sine steder lader formode, at de farvede sten har været pla- 
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Fig. 4. Søborg. Ydre set fra sydøst, efter radering af Jakob Kornerup 1856.

ceret med sigte på en viss dekorativ virkning. Det oprindelige murværk udven
dig viser undertiden blot udglattede lejefuger, men almindeligvis er der fore
taget en beskæring både foroven og forneden; flere steder er fugen dog kun 
indtrykket foroven. Lodfugerne er sædvanligvis blot udjævnede. Riffelhuggede 
sten har visst været benyttet ved alle lisener (bortset fra skibets vestlige), bue- 
friser, gesimser og åbninger; de riflede sten i toppen af triumfbuens stik er syn
lige over hvælvet. Oprindelig har facaderne stået med blank mur, og det er 
allerede ovenfor p. 684 fremhævet, at heller ikke buefrisernes bund har været 
pudset. Bevarede rester af den oprindelige vægbehandling i skibet godtgør, at 
murværket over de udjævnede fuger var anstrøget med rød kalkfarve, hvorpå 
fugetegningen var trukket op med hvidt (fig. 9), jfr. kalkmalerier p. 1120.

Man registrerer en forskel i størrelsen mellem teglmaterialet i korets mure, 
hvor stenene måler 27—28,2 x 11,8—13 x 7—8 cm med 10 skifter = 91—92 cm, 
og stenene i skibet, der er lidt kortere og tykkere og måler 25,5—27,2 x 12,2— 
13,2x7,2—8,5 cm med 10 skifter = 95—97 cm (i bygningens østende dog lidt 
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Fig. 5. Soborg. Delvis rekonstrueret udsnit af korets sydmur 1:50. C. G. Schultz 1929 (p. 1104).

mindre; særlig korte sten i vestgavlen). Dette forhold i sammenhæng med den 
ovenfor nævnte skævhed i planen, og tilstedeværelsen af et kantrejst skifte på 
indersiden af murkronen i skibet (undtagen på østmuren), men ikke i koret, 
kunne angive, at koret var opført først; i samme retning peger korets såkaldte 
præstedør27. På den anden side er de to bygningsafsnit, hvad enkeltheder og 



SØBORG KIRKE 1103

Fig. 6. Søborg. Ydre set fra nordøst.

dekoration angår, så lig hinanden eller ligefrem ens, at der ikke er grundlag 
for at forestille sig et langvarigt ophold mellem korets og skibets opførelse.

Korets teglstenssokkel er ødelagt på langsiderne, men i sakristiet er bevaret 
et stykke, der viser, at bygningens tre frie sider oprindelig var udstyret med 
en sokkel profileret som den, der er i behold på østsiden, hvor den i reduceret 
skikkelse forkrøppes over hjørnelisenerne. Soklen, der svarer til den på Tikøb 
kirke og på koret af Vig kirke i Odsherred, er udformet med en hulkehl (stenene 
i dette skifte har længder på op til 28,8 cm) over et kvartrundet skifte, der for
løber ca. 75 cm over det nuværende terræn; i fortsættelse af dette skifte findes 
på lisenerne blot en hulkehl. Korets hjørner, der hver hviler på en svær granit
marksten, indsat ved sidste hovedrestaurering, er til begge sider dekoreret med 
lisener, der springer en halv sten frem for murplanet; på langsiderne er lisenerne 
falsede svarende til et kvartsten bredt fremspring (2—3 cm) i hjørnerne ved 
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Fig. 7. Søborg. Tværsnit i skibet set mod vest 1:300; orgeltrappen udeladt.

skibets østmur. Disse fremspring forbindes med en enkel rundbuefrise, der 
oventil afslutter murens storblænding. Hver af frisens buer er opbygget med 
tre smallere, krumme formsten og støttes af halvstenskonsoller, der på nord
siden, som C. M. Smidt antog for den først opmurede28, alle har en rundstav i 
underkanten, mens der på sydsidens frie stykke optræder varianter, f.eks. en 
dobbelt rundstav. Over frisen forløber på sydsiden eet, på nordsiden to almin
delige skifter, hvorover følger et udkraget savskifte og et løberskifte, der begge 
begrænses af endelisenerne, hvis flader de ligger lidt indenfor. Gesimsen krones 
af et udkraget rulskifte af kvartrunde sten, der over lisenerne er ført frem til 
murhjørnerne. På korets østside er dette skifte som en angivelse af taggavlens 
fodlinie fortsat som kantrejste sten af vekselvis kort- og langsider. Østgavlens 
store murblænding indrammes opadtil af et plant fremspring i fortsættelse af 
hjørnelisenerne og bindig med disse (fig. 5); fremspringets underkant er ud
ført med et kvartrundt rulskifte, hvis skrålinier formentlig angiver den op
rindelige taghældning, der i så fald har været mindre stejl end den nuværende.

Af korets oprindelige enkeltheder er bevaret levn af den allerede nævnte dør 
i sydmuren, som i dag udgør forbindelsen mellem kirke og sakristi. Den ret 
slanke dørs rundbuede åbning kan rekonstrueres med en 80 cm bred lysning, 
udvendig dobbeltfalset med kvartrundt indre hjørne, og indvendig enkeltfalset. 
Halvstensstikket med fladskifte er synligt fra sakristiets loft (fig. 5).

Koret har oprindelig haft to vinduer i hver langvæg, hvoraf de to vestlige 
er i behold. I det søndre var tidligere en cirkulær gennembrydning mellem kor 
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Fig. 8. Soborg. Længdesnit set mod syd 1:300. C. G. Schultz 1929, 
tegnet og suppleret af KdeFL 1968..

og sakristi; i dag er vinduet tilmuret, men den øvre del er tilgængelig fra sakri
stiets loft, hvor det ses, at den murede lysning af lodretstillede sten er bevaret. 
Det nordlige vindue blev genåbnet ved bygningens restaurering 1940—41, og 
i analogi med de andre genskabtes ved samme lejlighed nordvæggens østre 
vindue. Usikre spor i murværket ved det eksisterende, spidsbuede vindue i syd
væggens østlige del lader antage, jfr. fig. 4, at her oprindelig har siddet et 
vindue magen til de tre øvrige. Udvendig er de smalle vinduer overdækket med 
halvstensstik, udført med skiftevis røde og gule sten, samt fladskifte.

I korets østmur sidder et udvendig tilmuret, dobbeltsmiget vindue, der ind
vendig er placeret i en dobbeltfalset, fem meter høj, spidsbuet blænding, hvis 
yderste hjørne er rundet. Oprindelig har vinduet sikkert været magen til ko
rets øvrige, men er tidligt udvidet og ændret, hvilket måske er sket samtidig 
med omdannelsen i skibet (jfr. nedenfor), uden tvivl dog før rummets over- 
hvælvning. 75 cm over det nuværende gulv sidder under nordvæggens vestlige 
vindue en tagformet overdækket, helsten dyb niche (39 x34 cm), der har karak
ter af at være en sekundær indretning. — Triumfbuen behandles p. 1107.

Det romanske skib, der ved sin betydelige størrelse på omkring 21,5 X 11,5 m 
vidner om stedets fremtrædende stilling, da kirken blev opført, er indvendig 
omtrent dobbelt så langt som bredt, men oprindelig var den vestre femtedel 
optaget af en særlig †forhal. I henseende til materiale, teknik og arkitektonisk
dekorativ udformning er skibet, som allerede nævnt, udført i nærmeste slægt- 
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KdeFL. 1968

Fig. 9—10. Soborg. 9. Rødkalket murværk med hvidmalede fuger på triumfvæggens vestside, over 
hvælv (p. 1101). 10. Soborg . Skitseopmåling af murrester m.v. i skibets vestre ende. G. G. Schultz 

1939 (p. 1108).

skab med koret, men forskellige afvigelser angiver en mindre pause under byg
geriet. Det er således kun på skibets med koret samhørende østmur, at der 
optræder sokkel, ligesom kun de østlige lisener har riflede sten og rundede 
hjørner (østsidens nordre lisén er en halv sten smallere end den søndre). Men 
i lighed med korets udformning har skibet omgribende hjørnelisener, der på 
langsiderne er falsede, således at den 2—3 cm fremspringende fals indfatter 
murplanet og oventil danner vederlag for den buefrise, der strækker sig over 
hele bygningens længde. På sydsiden iagttages adskillige konsoller af gule sten, 
og nogle har en liden, kantet vulst over rundstaven (fig. 13). Over buefrisen 
er skibets gesims opbygget magen til korets, og på vestgavlen er tagfoden som 
på korgavlen markeret med kantrejste sten, hvor med nogenlunde regelmæs
sighed skiftevis en kortside og en langside vender frem.

Af skibets oprindelige enkeltheder er den rundbuede syddør, hvis bredde i 
lysningen er åbningens halve højde, delvis bevaret, istandsat og genåbnet, da 
det nuværende våbenhus blev opført 1941. Udvendig er åbningen dobbeltfal
set med rundstav på de indre hjørner fra en hjørneknopbase ved andet skifte 
over den nuværende gulvhøjde indtil vederlagets på undersiden affasede tegl
bånd, hvorover hjørnet er kvartrundt. Indvendig har åbningen smig, der føres 
rundt i buen, og i façaden overdækkes den med stik af skiftevis sortbrændte 
og røde sten. Herover har man ved restaureringen på usikkert grundlag rekon
strueret et fladskifte29. Sporene efter skibets norddør er helt udslettede på fa- 
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V. Hardie-Fischer 1939

Fig. 11—12. Søborg. To af de hvælvbærende piller i skibet, ved soklens fremgravning (p. 1115).

çaden, mens dens inderside er bevaret som en 230 cm høj, rundbuet, tilmuret 
åbning i en 301 cm høj, rundbuet niche, der afslører, at denne dør ikke havde 
smig på indersiden30.

Det oprindelige skib havde i hver langvæg tre vinduer af form som korets; 
heraf er sydsidens vestligste (øst for våbenhuset) genåbnet og istandsat ved 
restaureringen 1940—41, mens de øvrige fem med nogenlunde sikkerhed kan 
spores. Desuden havde skibet i sin første skikkelse et vindue i vestgavlens 
nordre del, mens et tilsvarende ikke kan have eksisteret i den søndre på grund 
af den her anbragte trappe (jfr. nedenfor).

Den nuværende triumfbue (fig. 15) er betragtelig lavere end den oprindelige, 
der ved skibets overhvælvning blev ændret. Samhørende med åbningens store 
bredde på knap 470 cm, iagttages på østsiden en høj, dobbeltfalset rundbue, 
hvis top næsten skjules af det senere korhvælvs skjoldbue (fig. 8). Den pille- 
lignende udformning af åbningens sider i forening med afsæt i vangerne lader 
formode, at triumfbuen oprindelig var lukket af en muret skranke med åbnin
ger31 i lighed med den, der har været i det nærliggende Tikøb (p. 686 og p. 
690, fig. 18).

†Forhal. Det ovenfor nævnte vindue i skibets vestmur, som kom for dagen 
under restaureringen 1940, er samhørende med en egenartet, oprindelig ud
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formning af kirkens vestre ende. Da man forud for istandsættelsen anstillede 
undersøgelser under gulvet og bag væggenes puds, viste det sig, at der vest for 
langhusets døre, tværs over rummet, havde strakt sig en mur med tre, forment
lig bueformet afsluttede åbninger, hvoraf den midterste var omtrent dobbelt 
så bred som de to andre. Man fandt de nederste skifter af to svære, firkantede 
piller, der med sidelængder på 125—130 cm var udført i fuld mur af munke
sten (26—26,5x12,5—13x8 cm), og ud for disse piller var der på langvæg
gene og på vestmuren bevaret de nederste skifter af retkantede vægpiller, der 
havde været opmuret i forbandt med de respektive vægge bagved og derfor 
måtte høre sammen med det romanske skib (fig. 10). Pillerne har sprunget 
50—60 cm frem for væggen og været ca. 100 cm brede, dvs. noget smallere end 
fripillerne32.

I sammenhæng hermed iagttages over hvælvet på indersiden af skibets vestre 
taggavl de afbrudte rester af en 81 cm tyk mur, der 230 cm fra skibets nord
mur har forløbet fra gavlen og østpå. Det tidligere nævnte, kantrejste skifte på 
murkronens inderside har været fortsat på denne mur. Hvor en tilsvarende 
mur forventes på den søndre del af gavlen, er eventuelle spor forsvundet ved 
overpudsning og ved gennembrydning af dør til tårnet. I gavlens midte sidder 
et smiget vindue, der indvendig er 42 cm bredt, og med undersiden i murkrone- 
niveau er bevaret i syv skifters højde; det er udvendig lukket ved den neden
for nævnte skalmuring af skibets vestgavl. Den pille- eller søjlebårne, tvær
gående mur lader sig over hvælvet kun med usikkerhed spore på skibets 
nordvæg.

På det foreliggende grundlag er det ikke helt let at afgøre, om det nedbrudte 
vestafsnit i Søborg kirke har haft lighed med den kombination af forhal og 
pulpitur, som er helt eller delvis bevaret i en række kirker, f.eks. Tveje-Mer- 
løse kirke ved Holbæk eller, i simplere udformning, f.eks. i Vrigsted kirke ved 
Horsens33, eller om kun et mere enkelt podium har været indrettet. Omend 
adgangsforholdene er uafklaret, taler megen sandsynlighed dog for, at man i 
analogi med forholdene i de nævnte kirker må antage, at der i vestenden af 
Søborg kirke har eksisteret en tredelt †forhal, der med arkader har åbnet sig 
mod skibet, og i sammenhæng hermed tør man formode eksistensen af en †vest
portal. Over forhallen har der formentlig været indrettet et galleri eller en tri
bune, der med åbninger har stået i direkte forbindelse med kirkerummet.

På skibets loft ses, at gavlmuren mellem de omtalte langsgående mure er 
knap en sten sværere end på gavlens nordre del (i den søndre del er forholdene 
specielle på grund af trappen), hvorfor man må antage, at kirken oprindelig 
havde ikke tvillingetårne, men et næsten kvadratisk †midttårn, der med sin 
vestmur i fortsættelse af gavlen var rejst over forhallens centrale afsnit og skød 
sig op over skibets tagflader.
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Fig. 13. Soborg. Rundbuefrise østligst på skibets sydside 1:30. Målt og tegnet af C. M. Smidt
1921 (p. 1107).

En spindeltrappe, der er muret op indvendig i skibets sydvestlige hjørne og 
stadig er bevaret, er efter alt at dømme samtidig med kirken, hvor den har 
givet adgang til tårnet og måske også til etagen over forhallen. Der er indgang 
til trappen på det svære trappetårns sydside gennem en rundbuet åbning med 
døranslag i et spejl, hvis øvre halvstensfals nærmest er tagformet med ringe 
hældning; trinene mellem den cylindriske væg og den helsten tykke spindel 
måler 75 cm og bæres af rundbuede halvstensstik. Trappen oplyses af et lille 
rundbuet vindue (44 x 32 cm) i skibets sydmur, hvor det i façaden overdækkes 
med halvstensstik og fladskifte; indvendig er det udvidet. Tidligere har trap
pen, der munder ud i murkroneniveau, også fået lys gennem en lignende, ind
vendig smiget åbning i skibets vestgavl, men den er nu tilmuret. Måske har 
forhallens tre fag i sammenhæng med den murede trappe været overhvælvet, 
mens det øvrige skib og koret har haft fladt træloft, hvis bjælker, der med 
bygningens store bredde har været af betydelige dimensioner, hvilede på mur
kronen.

Ændringer og tilføjelser. Der er ingen forhold, som angiver, at forhallen i 
vest ikke blev færdig, men ret hurtigt efter opførelsen er kirken blevet afgø
rende omdannet, i første række ved at forhallen og dermed tårnet, formentlig 
af funktionelle grunde, blev fjernet. Det således vundne areal blev inddraget i 
skibet, idet man i hver langmur vest for døren gennembrød et vindue, som i 
form og størrelse svarede til kirkens ældre. Det nordlige af disse to vinduer må 
tænkes placeret, hvor i dag nordsidens vestligste (tilmurede) vindue sidder, 
mens det søndre34, der er bevaret, genåbnet og restaureret 1941, på grund af 
trappetårnet er forskubbet mod øst og anbragt, hvor den nedrevne forhals ene 
vægpille havde stået.

Ved samme lejlighed blev kirkens vestgavl sandsynligvis skalmuret i en halv 
stens tykkelse og restitueret hen over resterne af tårnet, der var brudt ned til 
ca. en meter over skibets murkrone; i gavlspidsen under kippen indsatte hånd- 
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Fig. 14. Søborg. Indre før restaureringen 1940—41, set mod øst.

værkerne en diagonalvendt teglflise (26 x 26 cm), prydet med en groft hugget 
roset med seks lancetformede blade. Denne flise, som er synlig i det nuværende 
tårns klokkestokværk, må ved sin placering i gavlens top vise, at skibet i en 
periode efter nedrivningen af det oprindelige tårn har haft helt saddeltag og 
fri vestgavl.

Kirken har dog ikke stået i denne reducerede skikkelse i lang tid, før det nu- 
nærende tårn blev føjet til. I sin arkitektoniske udformning og ved de enkelte 
stiltræk er tårnet på een gang nær beslægtet med den øvrige kirke og påvirket 
af tidlige gotiske strømninger; sine steder, som ved fladskiftet over tårnrum
mets vinduer, har man fornemmelsen af at stå over for en arkaiserende ten
dens. Samtidig viser tårnet på flere måder hen til andet kirkebyggeri i Nord
østsjælland, som henføres til sidste del af 1200-tallet; på grundlag af disse for
hold må tårnets opførelse tidsmæssigt have fundet sted i sidste fjerdedel af år
hundredet, jfr. kalkmalerier p. 1119.

Det meget anselige, tre stokværk høje tårn, hvis østmur er rejst på skibets 
vestgavl, er muret af munkesten i munkeforbandt (stenmål: 26—28x12—13 
X 9—10 cm; 10 skifter = 104—106 cm; sine steder er anvendt petringer). I 
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Fig. 15. Soborg. Indre set mod øst.

lighed med kirkens kor og skib er tårnet udstyret med omgribende hjørne- 
lisener, der retkantet springer en halv sten frem, og på østsiden bæres af kon
soller over skibets tagflader. Konsollerne er lidt forskellige, dannet af over hin
anden udkragede skifter med et rulskifte af kvartrunde sten øverst. Murens 
storblænding mellem lisenerne er på alle tårnets fire sider oventil kronet med 
en rundbuefrise, som i den ene ende afsluttes med en halvbue; på østsiden er 
der dog en halvbue i hver ende. Der konstateres ikke vidnesbyrd om stands
ninger under opførelsen eller spor efter større ændringer, hvorfor der næppe 
kan være tvivl om, at tårnet fra begyndelsen har haft den eksisterende afslut
ning med saddeltag og gavle i syd og nord. Derimod er det ikke sandsynligt, 
at kamtakkerne er oprindelige, men den centrale del af gavlene, hvis façade- 
plan er bindig med hjørnelisenerne, viser murværk, som ikke skiller sig ud fra 
tårnets helhed. Gavlene er smykket med blændinger, der på sydsiden er an
bragt i to etager mellem savskifter; i nederste række sidder mellem cirkel
blændinger fem spidsbuede felter, hvoraf de to er falsede åbninger, og oven
over er i midten en rundbuet, falset åbning, der flankeres af spidsbuede blæn
dinger. Nordsidens blændingsdekoration, der vendte ud mod søen, er ander
ledes og giver mindelser om en Golgathascene: Over et savskifte i højde med
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tagfoden er anbragt to rundbuede åbninger i spidsbuede spejl, og til hver side 
for åbningerne sidder et latinsk kors, mens et stort, korset græsk kors skyder 
sig op i midten. Øverst sidder en falset, rundbuet åbning.

Det fornemme, kvadratiske tårnrum var oprindelig belyst ved tre højtsid
dende, spidsbuede vinduer, hvoraf det nordre, med halvstensstik og fladskifte 
i façaden, er bevaret i tilmuret tilstand; rummet havde kun adgang fra skibet, 
idet man i dettes vestgavl havde gennembrudt en bred og høj, spidsbuet, fal
set arkade, der senere er blevet delvis blændet, men stadig spores (nuværende 
vestportal, se p. 1117). Buen blev smykket med et tre skifter højt vederlags- 
bånd, der med et hulet og et rundet led over en vulst har mindelser om et 
hulkehlprofil. Tårnrummets hvælv bæres af helstens hjørnepiller, der ikke er i 
forbandt med væggene, hvilket angiver, at hvælvslagningen er foretaget efter, 
at tårnets mure var nået i det mindste over første stokværk; men efter hele 
byggeriets karakter har man indtryk af, at rummet fra første færd var bereg
net på at skulle overhvælves. Situationen viser tillige, at pillernes vederlags- 
bånd, der er magen til kragbåndene i tårnbuen, skulle have siddet i samme 
niveau som disse, og at man på østvæggen havde planlagt et fælles, gennem
gående profilled; men da hvælvene skulle opmures, har det været nødvendigt 
at placere vederlaget fire skifter højere — antagelig for at skjoldbuerne kunne 
føres frit over vinduerne — og dermed forsvandt den forudsete sammenhæng 
med tårnbuen.

Gennemførelsen af tårnrummets helstens krydshvælv er rigere end sædvan
ligt; af udviklingshistoriske grunde og måske for at opnå et mere levende relief 
disponerede bygmesteren hvælvene med hjørnepiller og skjoldbuer. På de ret
kantede piller udspringer de spidsbuede, helstens skjoldbuer, der langs kapper
nes fødselslinier beriges med et vulstskifte, samt de forneden rundede halvstens- 
ribber, der hviler på dværgsøjler med hulkehlkapitæler (fig. 8).

Der kan næppe være tvivl om, at det særprægede rum med den højtsiddende 
belysning har haft et særligt formål, muligvis har det været et kapel; men om 
det har været indviet til Jomfru Maria, som C. G. Schultz har formodet35, er 
usikkert. Måske skal rummet, hvor der er truffet en muret begravelse (se p. 
1142), opfattes som hvilested for en stormand36. Hvælvets udformning med 
dværgsøjler, der er nær beslægtede med dem i den nærliggende kirke i Hjør- 
lunde, mens begge steder sikkert viser hen til hvælvene i Roskilde domkirkes 
midtskib (DK. Københavns amt, p. 1382 ff., fig. 78—81), angiver med støtte i 
den stærkt restaurerede, kalkmalede dekoration på ribberne, at tårnrummets 
indretning må have fundet sted i årtierne op mod 1300.

Bjælkehuller og aftrapninger af murtykkelsen indvendig angiver, at der op
rindelig var tre nogenlunde lige høje stokværk over det hvælvede tårnrum, 
men på et senere tidspunkt i middelalderen, vel senest da kirken erhvervede 



SØBORG KIRKE 1113

Fig. 16. Søborg. Indre set mod vest.

den store Fastenowe klokke (jfr. p. 1141), blev tårnets indre ændret37, antallet 
af etager mindsket til de nuværende to, idet der på indersiden af alle fire vægge 
blev muret en halvanden sten tyk påforing til understøttelse af klokkestolens 
bjælkelag. Denne bæring, som er udført med store helstensstik med vederlag 
på opmuringer over tårnrummets hjørnepiller, er delvis ført hen forbi andet 
stokværks åbninger (to mod syd og vest, een mod nord) og har øget klokke
rummets højde betydeligt (fig. 8). Der kan ikke være tvivl om, at denne bæ
ring, som er muret af munkesten og har ridsede fuger, er indrettet til den ek
sisterende, usædvanlig store klokkestol (p. 1141). Klokkestokværket har til hver 
side et spidsbuet glamhul, der mod nord er falset, mens det østvendte er mindre 
end de tre andre.

Allerede i 1300-tallet er koret og skibet blevet forsynet med hvælv, sikkert 
samtidig med, at kirken bliver hvidtet indvendig. Efter formen er korets hvælv, 
som Jakob Kornerup har noteret38, det ældste, og da hvælvslagningen i skibet 
på grundlag af kalkmalerierne må sættes til tiden omkring 1350 (jfr. p. 1120), kan 
der ikke være forløbet lang tid efter tårnets færdiggørelse, før man pillede træ- 
lofterne ned og påbegyndte kirkens overhvælvning. I koret er indbygget to fag 
halvstens krydshvælv, hvis helsten brede skjoldbuer bæres af retkantede hjørne-

N.E. 1955
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og vægpiller. Skjoldbuerne, hvis vederlag ikke markeres, er spidsbuede på lang
murene, mens de på grund af bygningens bredde bliver flad-rundbuede på 
endevæggene. Gjordbuen har trekløverformet profil og udgår helt fra gulvet, 
mens halvstensribberne, der er tilspidsede forneden og retkantede øverst, har 
vederlag på konsoller, der i midten er dannet på gjordbuens kvartstave.

Efter arbejdet i koret tog man fat i langhuset, hvis overhvælvning betød en 
radikal omdannelse af rummet, der blev toskibet, idet hvælvene på grund af 
bygningens store bredde måtte ordnes i to langsgående rækker, der i midten 
bæres af tre murede søjler. Det er utvivlsomt ved denne lejlighed, at der af 
hensyn til hvælvene er foretaget en lukning af den øvre del af åbningen i 
triumf- og tårnarkaderne; den brede romanske korbue blev omdannet til en 
spidsbuet dobbeltarkade, båret af en svær, firsidig midtpille, som i 1600-tallet 
afløstes af en lavspændt kurvehanksbue39; denne atter ændret 1941 (sml. fig. 
14 og 15). Skibets halvstens krydshvælv hviler i udhugninger i væggene, hvor 
fødselslinien er beriget med en vulst, og svarende hertil afsluttes de muligvis 
svagt tilspidsede piller foroven uden kapitæl, blot med en vulst, hvorover 
ribber og buer udspringer og stråler til alle sider.

Mellem søjlerne indbyrdes og mellem søjlerne og skibets ydermure bæres 
hvælvene af spinkle gjordbuer, der ligesom halvstensribberne er profileret i 
spids trekløverfigur; dog er ribberne foroven retkantede i det fag, der indehol
der sydportalen. Gjordbuerne har ved væggene vederlag på halvcirkulære dværg
søjler, hvis top angives af vulstled, mens konsolfoden opviser forskellige for
mer. To af søjlerne (nordøsthjørnet og nr. 2 østfra på sydvæggen) bæres af et 
menneskehoved (fig. 23), nr. 3 på nordvæggen af et oksehoved (fig. 24), mens 
de øvrige søjler nedadtil afsluttes med omvendte kegler, der ender i en kugle
formet knop. Ved et uheldigt, lokalt initiativ i 1920’rne blev to konsoller på 
nordvæggen behugget og malet i et forsøg på at omdanne dem til henholdsvis 
et ørne- og et løvehoved, men de ældre former blev kort tid efter genskabt, så 
godt det var muligt40.

Før kirkens restaurering 1940—41 skjultes det nederste af de tre søjler un
der skibets gulv, men da man dengang anstillede de allerede nævnte under
søgelser, viste der sig rester af pillernes fundering og usikre spor efter baser 
(fig. 11, 12). Ved den efterfølgende restaurering blev gulvet sænket, og man kom
ponerede det nuværende sæt baser, for hvis ejendommelige enkeltheder og ro
maniserende former, der ikke ser ud til at have været fuldstændig hjemmel41. 
Søjlefødderne, der er fire skifter høje og ens på alle tre piller, er profileret med 
en vulst over hulkehl, adskilt ved glat skifte; over et glat skifte hviler de på 
en to skifter høj plint, der foroven er skråt affaset. Forskelligt formede sten 
dekorerer fligene på plintene.

Til korets sydside er antagelig i 1400-tallet føjet et sakristi (fig. 4), hvis vest- 
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Fig. 17. Søborg. Kor og sakristi set fra sydøst.

mur ligger i flugt med skibets triumfvæg. Denne bygning er på det nærmeste 
kvadratisk i grundplan og opført på en synlig markstenssyld af røde munke
sten, overvejende i munkeforbandt, hvori enkelte mørke sten fordeler sig de
korativt uden mønster. Sakristiet er smykket med hjørnelisener ligesom kir
kens andre bygninger, og langsiderne krones af en spærstikfrise, båret af kon
soller af tre, successivt udkragede, rundede sten. Gavlen har en righoldig de
koration af spidsbuede højblændinger med fælles fodlinie. Endnu i middel
alderen blev bygningen forhøjet og forsynet med kamtakker, i hvilke der er 
indeklemt et ekstra sæt små blændinger af vekslende form (fig. 17). Oprinde
lig havde sakristiet formentlig ingen vinduer; et eller to blev indsat 171342, 
og 1845 blev to vinduer forsynet med nye, støbte jernrammer43. Døren i vest
muren blev brudt 172219 og er 184543 og 188410 forsynet med nye fløje. Sakri
stiet er indvendig hvidkalket og overhvælves med et samtidigt halvstens kryds
hvælv, som uden skjoldbuer bæres af retkantede halvstensribber, der udsprin
ger i rummets hjørner ca. 70 cm over det nuværende gulv. Som ovenfor nævnt 
står sakristiet i forbindelse med kirken gennem den oprindelige dør i korets 
sydmur, hvor man ved behugning har udvidet og omdannet åbningen, der
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skærer sig op i hvælvets nordre kappe. Øst for døren skimtes en tilmuret, cir
kulær åbning i hvælvet. Det nuværende gulv af gule teglsten er lagt 1953, ved 
hvilken lejlighed man foruden begravelser (jfr. p. 1142) konstaterede rester af 
et ældre gulv af røde teglfliser (27x27x6 cm)44. Ved sakristiets nyindretning 
i begyndelsen af 1700-tallet lagdes nyt gulv.

Våbenhuset på kirkens sydside efterfølger et ældre på samme plads, som blev 
nedrevet 1863. Det er opført 1940—41 efter tegning af H. Lønborg-Jensen af 
røde munkesten, overvejende i munkeforbandt på en skråkantsokkel af tegl
sten over en synlig markstenssyld45. I gavlen er en trefalset, rundbuet åbning, 
hvor der i tympanon over døren sidder et marmorrelief med Den gode Hyrde; 
på en tavle over døren en versificeret indskrift og »E. Anno Domini 1941. S.« 
(E. S. = Emil Steenvinkel, præst ved kirken 1923—59). Indvendig har det 
hvidkalkede rum træloft og siksakmønstret gulv af røde tegl.

†Våbenhus foran skibets sydportal kendes fra J. Kornerups radering 1856 
(fig. 4), der suppleres af oplysninger i regnskaberne, hvoraf det fremgår, at 
den murede bygning, der indvendig havde træloft46, målte ca. 5 , 6 x 6  m og 
allerede i 1700-tallet var hængt med tagsten47. 1757 blev to nedblæste kamme 
atter opmuret19, og 1846 blev murstensgulvet repareret, hvor »den gamle lig
sten havde ligget«18. Våbenhuset blev revet ned 1863, og i grunden fandt man 
et par mønter fra Christoffer II’s og Erik Glippings tid11, hvorved måske an
tydes, at bygningen er rejst omkring 1400. Efter våbenhusets nedbrydning 
opførtes et par †støttepiller for at stive skibets mur af, og da de blev fjernet 
1940—41, fandtes i en flaske et dokument om nedrivningen 186345.

†Benhus? Det fremgår af beskrivelser af kirken i 1700-årene, at der muret 
op imod våbenhuset, men fri af skibet, befandt sig en lille †bygning, 1788 kal
det geværkammeret20, hvor landmilitsens våben havde været opbevaret; til 
andre tider kaldes den et lille materialhus48. Tilbygningen, der var opført af 
tegl og afdækket med tagsten, målte knap 4 x 4 m og var ca. tre meter høj fra 
terræn til tag; den var indvendig hvælvet og blev undertiden identificeret med 
dronning Helvigs begravelse jfr. p. 1143, men har muligvis været et benhus. 
Nedrevet ved år 182717.

Også foran skibets norddør har der eksisteret et †våbenhus, nedlagt som ad
gang til kirken før midten af 1700’rne46, og utvivlsomt identisk med det kalk
hus, der omtales 1666—6715, 176 4 26 og 178820, da bygningen, der havde træ
loft, beskrives som 4,7 m lang og 5,6 m bred og afdækket med røde tagsten. 
Ved kirkens store istandsættelse 1846—47 udtog F. Køhler, Hørsholm, »den 
gamle dørkarm fra kirken til det forrige våbenhus« og tilmurede åbningen med 
1½ stens mur18; ved denne lejlighed er bygningen formentlig nedrevet.

Reparationer og mindre ændringer i nyere tid. Korets østgavl blev 175719 for
synet med en kam, for at vinden ikke skulle rive tagstenene af. 1846 fandt som 
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Fig. 18. Soborg. Skitseopmåling 1:30 af middelalderligt teglstensgulv og grave i skibets syd-østre 
hjørne. C. G. Schultz 1939 (p. 1118, 1142).

nævnt en større istandsættelse sted, ved hvilken lejlighed bl.a. den nuværende 
hovedindgang med »aftrappede« piller blev brudt i tårnets vestmur, mens tårn
rummet blev indrettet til våbenhus, hvor man ind til skibet opsatte et skille
rum med en dør; samtidig brød man en 1940 atter tilmuret åbning i skibets 
sydmur for at give direkte adgang til spindeltrappen, og kirkens »vanzirende« 
træankre blev erstattet af jernankre. Tillige blev tårnets tagværk fornyet og 
kammene ommuret, og det er sikkert ved samme tid, at der lægges bly på tår
net, som tidligere havde været teglhængt49. I tårnrummets sydvestre kappe er 
en tilmuret, rektangulær åbning, som måske er identisk med en flere gange 
omtalt lem til ophejsning af materialer50. 1743 blev buer og grater anstrøget 
med brunrødt19. 1827 blev indsat syv fag nye jernvinduer51; Jakob Kornerup 
noterer, at ved kirkens istandsættelse 1867 under Meldahls ledelse, da mure
nes puds og kalk blev banket af, forsvandt flere gamle vinduer52. 1876 blev 
opsat to kulfyrede kakkelovne i skibet10.

Kirken står nu i blank mur med hvidkalkede blændinger på tårnet. Nær 
hvert hjørne på skibets nordside er en enkelt aftrappet, teglhængt stræbepille 
muret i krydsforbandt på markstenssyld; allerede 1663, da den ene blev repa
reret, omtales den som gammel15. 1716 udbedredes en pille på korets nordside42. 
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Den nuværende fordeling af tagmaterialer, der bortset fra tårnets bly kan 
følges tilbage til 1700’rne53, er vingetegl på kor, sakristi, våbenhus og halvde
len af skibets nordside, mens resten af skibet samt tårnet er lagt med bly. Kir
kens tagværker er nye undtagen korets, hvis spærfag af eg med to lag hane
bånd og krydsbånd formentlig er jævnaldrende med hvælvet.

Indvendig står kirken hvidkalket med enkelte kalkmalerier og dekorerede 
buer og ribber; dog er de nyudførte pillebaser ikke hvidtede. Opgangen til 
orgelpulpituret blev udført 1940—41 i skibets nordvestre hjørne og er i det 
ydre formet som en pendant til det romanske trappetårn ved sydmuren. I 
korets sydmur sidder et spidsbuet vindue med blyindfattede ruder; de ovenfor 
nævnte, rundbuede vinduer i nordsiden blev 1953 forsynet med glasmalerier af 
Gunnar Hansen54. Foruden gennem de to ældre, rundbuede vinduer oplyses 
skibet i sydsiden af to, i nordsiden af tre spidsbuede vinduer, hvis jernrammer 
i disse år udskiftes med bly. Et lignende vindue vestligst i nordsiden er tilmuret.

Under stolestaderne er der trægulve, i øvrigt har kirken gulve af røde tegl, 
i sakristiet gule; murstensgulve nævnes 184618, og ved restaureringen 1940—41 
er påtruffet rester af formodentlig oprindeligt teglgulv (fig. 10 og 18).

På korets sydside er indmuret en lille kanonkugle, og i hjørnelisenens 8. 
skifte over sokkelen ses en løber med runeindskrift indridset før brændingen: 
»den første (sten?)« (Danmarks runeindskrifter nr. 257).

Ved undersøgelsen af det murede alter 1924 blev fremdraget en formsten 
med rundstav og en stump rødt glas55.

K A L K M A L E R I E R

I kirken findes kalkmalerier, der i tid strækker sig fra sidste halvdel af 
1200’rne og til begyndelsen af 1500’rne. Tårnrummet har en senromansk hvælv
dekoration fra o. 1275; den gotiske udsmykning omfatter korhvælvets og skibs- 
hvælvingernes enkeltheder (kapperne er blanke, der er mærkeligt nok ikke f u n 
det loftrosetter), mens billedmotiver ses spredt på triumfvæg og skibets nord- 
væg. Desuden er der på næsten alle vægge afdækket i alt 9 indvielseskors. Om 
alle malerier gælder, at de ikke blot er hårdt opmalet, men de er også ændret, 
ribbedekorationerne vistnok til ukendelighed; af figurmalerierne synes kun 
»Stefan«s ansigt (nr. 3 b) at have bevaret et nogenlunde oprindeligt tidspræg. 
Ribbedekorationerne er formentlig ændret allerede af Kornerup (og Rahbek) 
ved afdækningerne og restaureringerne i slutningen af 1800’rne, og ved kirkens 
hovedrestaurering i 1941 opmaledes de af en lokal maler, mens Ole Søndergaard 
(og V. Steensgaard) rensede og opmalede figurbillederne, jfr. nedenfor. En da
tering af de forskellige malerier vil derfor være behæftet med stor usikkerhed.

1) Dekorationen i tårnrummet, o. 1275, omfatter ribber med dværgsøjler, 
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Fig. 19—20. Soborg. Indvielseskors. 19. På korets nordvæg, vestfag. 20. På skibets nordvæg,
næstvestligste fag (p. 1127).

skjoldbuer og motiver i ribbekryds og over skjoldbuernes spidser. Ifølge byg- 
ningsundersøgelserne (p. 1112) er tårnhvælvet afhængigt af Roskilde domkirkes 
midtskibshælv og antages derfor at være fra sidste halvdel af 1200’rne, og de
korationen tør derfor tidligst ansættes til o. 1275. Den er nu meget ændret, 
men det oprindelige udseende ses på et par farvelagte tegninger udført af 
Kornerup ved afdækningen 1883 (jfr. fig. 22). Ribberne, der forneden er rund- 
stavprofilerede, højere oppe, uden egentlig overgang, retkantede, var forneden 
dekoreret med en fortløbende række hjerteblade, hvori var indskrevet en tre
kløver, fortsat på den retkantede del med en rad små hjerteblade. Trekløverne 
vekslede i rød, gul, hvid, grøn farve på henholdsvis grøn, grå, gul og rød hjerte
bund, mens omgivelserne atter veksler i gråt, gult og rødt. Dværgsøjlerne havde 
på kapitælets to sider en stiliseret rød og grøn kløverplante på grøn og rød 
bund, og om søjleskafterne snoede sig bånd i farverne rød, gul, grå, hvid. De 
små hjerteblade på ribbernes øverste del var vekslende grå og røde. Dekoratio
nen med de indskrevne kløverblade findes nu kun med ændret form og farver 
på de sydøst-nordvest gående ribber og i deres fulde længde. De to andre rib
ber har nu i hele deres forløb en geometrisk dekoration, der ikke er nævnt i 
Kornerups beretninger, og den på hans farvetegning gengivne rad af langstrakte, 
røde og grå småruder på den retkantede del af ribben er forsvundet. Dekora
tionen på ribbernes sider, en spinkel, rød bølgeranke med let svungne blade, er 
formentlig også en nykonstruktion, da den ikke er omtalt i originalberetningen. 
De fire liljer, der udgår fra ribbekrydset er nu opmalet henholdsvis røde og 
grønne med smal, gul kantbort, skønt farvetegningerne kun har vekslende rødt 
og gråt. Skjoldbuerne var oprindelig gråmalede med kvaderfuger begrænset af
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to røde linjer; de ledsages af bånddekorerede hvide og røde rundstave, og fra 
buernes issepunkter rejser sig bladmontanter i to varianter med åben skaft
ring56; de var oprindelig grå og røde (nu ændret).

2) (Fig. 24) O. 1300 eller tidligere, Johan Olde...s våben. Ældst blandt de 
gotiske malerier er et våbenskjold på triumfvæggen, syd for den romanske kor
bue, i de senere indbyggede hvælvs vederlagshøjde. Det afdækkedes af Korne
rup 1883, og hans beretning er af særlig interesse, fordi han skriver, at maleriet 
lå »dybt under Kalken, malet paa selve den røde Mur, som saaledes bevislig 
har staaet bar med tilskaarne Fuger« (jfr. dog ovenfor p. 1101). Våbenet, der 
nu ses fuldt opmalet efter restaureringen 1941, lodret delt med ensfarvet før
ste felt og bred tværbjælke i andet, har som hjelmtegn en tøndehjelm med 
vesselhorn. Indskriften, med gotiske majuskler (noget normaliserede på Korne- 
rups tegning) lyder: »IOHAN OLTE/...DA«, hidtil tydet: Johan Olte da(pi- 
fer), d. e. drost. Den tomme første del af anden linje viser imidlertid, at navne- 
tydningen er usikker, idet et sidste led af navnet kan være forsvundet. Olte 
kan være førsteled i former som Oldeland, Oldendorp, Olderog, Oldewik og 
flere andre og tolkningen af »da« som da[pifer] må betegnes som tvivlsom57. 
Hvad dateringen angår, kan bogstaverne passe på tiden fra o. 1275—1325. Om 
tøndehjelmen oplyser et responsum fra Tøjhusmuseet58, at den er almindelig 
fra slutningen af 1100’rne og i 1300’rne afløses af bacinet’en, mens den bevares 
længere i heraldikken. »Den i Søborg afbildede type med de højtsiddende øjen- 
huller regnes for at være 1300-tals.«. Den endelige datering bliver derfor en 
bygningshistorisk sag, og dersom kalkmaleriet er anbragt før overhvælvningen, 
hvad der er det sandsynligste, kan våbenet næppe være yngre end o. 1300. 
Med hensyn til skjoldform, bogstavtyper m.m. kan anføres en nærstående pa
rallel i Århus Vor Frues skjoldfrise; men ingen af dennes våben er med sikker
hed identificeret59.

Hvad placeringen på triumfvæggen angår, kan den skyldes, at Johan Olde... 
lå begravet nedenunder og da måske i en af de p. 1143 omtalte »romanske« 
grave.

De øvrige kalkmalerier er, så vidt det fremgår, malet, efter at kirken var 
blevet hvidtet indvendig, hvilket antages at være sket samtidig med over
hvælvningen. — Dateringen af malerierne er, som nævnt, på grund af den over
leverede tilstand behæftet med usikkerhed, og de følgende malerier vil derfor 
blive behandlet ikke efter deres formodede kronologi, men efter deres plads i 
kirken, først søjler, så vægge og til slut den ornamentale dekoration og indvi- 
elseskorsene.

3) Malerierne på den midterste søjle. Her ses på vest- og nordsiden billeder af 
Johannes Døberen og antagelig Stefanus, de to protomartyrer, formentlig 
(nogenlunde) samtidige, o. 1350, samt mod syd en noget yngre fremstilling, 
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Fig. 21—22. Søborg. 21. Kalkmaleri på den midterste søjle. Efter akvarel ved J. Kornerup 1883 i 
Nationalmuseet (nr. 3b p. 1122). 22. Hvælvingsdekorationer i tårnrummet, til venstre som de fore- 
fandtes, til højre forslag til »variation«. Efter akvarel ved J. Kornerup 1883 i Nationalmuseet (p. 1119).

måske af den fattige og den rige ved korsets fod, snarest fra sidste fjerdedel af 
1300’rne.

3 a) Johannes Døberen. O. 1350, næppe meget senere, men muligvis noget 
tidligere. Billedet, der ifølge Kornerup var meget råt udført og meget defekt, 
er mere eller mindre nymalet 1941, især ansigt, skæg og hår samt store dele af 
kappen. — Johannes er fremstillet med glorie, langhåret og langskægget, iført 
knælang kamelhårskjortel. I venstre holder han en frontal skive med korslam
met, højre hånd løftes velsignende. Kamelhårskappen er grålig, hans glorie (på 
Kornerups akvarel med dobbelt konturlinje, nu anderledes) gul, lammets skive 
grøn med gul rand. — Denne Johannestype, med lammet på en fremadvendt 
skive (glorie eller måske snarere en alterdisk)60 tilhører 11—1300-årene — det 
berømteste eksempel er vel stenstatuen på Reims’ domkirke (la Chapelle Saint- 
Jean-Baptiste) fra 1375 — den afløses af Johannes pegende på lammet, der 
ligger på bogen, som han holder i venstre hånd.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt
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3 b) (Fig. 21) o. 1350. Antagelig S. Stefan (jfr. nedenfor), det bedst bevarede 
billede; øjnenes form og kindernes røde pletter genkendes fra samtidige male
rier bl.a. i Kirkerup (DK. Kbh. amt p. 751 ff.). Protomartyren, endnu uden 
helgenglorie, står nøgen, halvt skjult i en stor bunke af forskelligt farvede rulle
sten med oprakte hænder (den højre nykonstruktion); fra en sky udgår, med 
Kornerups ord, »en Gjenstand, som paa Grund af Utydelighed ikke lader sig 
bestemme«, nu opmalet som en velsignende hånd foran en korsglorie; måske 
har det været en martyrkrone(?). Bortset fra denne rekonstruktion og hæn
dernes stilling afviger Søndergaards opmaling 1941 ikke meget fra Kornerups 
akvarel. Dette gælder dog ikke de farvevarierede sten, hvor Kornerup kun an
giver rødlilla (dekomponeret rødt?), lyserødt og grønt, samt skygningen af 
stenene.

Mod andre tolkninger af billedet, f.eks. som en dåbsscene eller en af jorden 
opstående død taler bl.a. den fra skyen udgående hånd, der antyder, at det 
drejer sig om en martyrscene; i så tilfælde foreligger der næppe andre mulig
heder end Stefans stening (selv om en tilsvarende fremstilling vistnok er 
ukendt). Billedet må da, ligesom den apokalyptiske kvinde, opfattes som en 
repræsentationsfremstilling, løsrevet fra den egentlige scene med henholdsvis 
stenkasterne (og Saul) og den syvhovede drage.

3 c) Sidste fjerdedel af 1300’rne. En fattig og en rig ved den korsfæstedes fød
der. Formodentlig identisk med den senere så populære fremstilling af den fat
tige og den rige ved korsets fod61, hvor tråde fra de to knælendes hoveder anty
der, i hvilken retning deres fromme og ufromme tanker går. Men ligesom ved 
det foregående billede er alle forklarende biled udeladt.

Maleriet har undergået store forandringer siden Kornerups afdækning 1883. 
Kristi grønne lændeklæde er blevet forkortet og afskåret, så det nu nærmest 
ligner et par posebukser, korset er suppleret med en øvre arm og inri-skrift- 
bånd, den fattiges fødder er suppleret med sko, medens skoene er taget af den 
rige, hvis bælte også er ændret. Efter krucifiksfigurens magre type, de spinkle 
armes smukt svungne bue, det halvlange, foran opslidsede lændeklæde, som 
sikkert er nogenlunde rigtigt på Kornerups tegning, de krydsede fødder med 
indadvendte tæer og rigmandens dragt, skulle der være god hjemmel for den 
ovenfor givne datering. Den riges korte kofte er grøn med lavtsiddende hvidt 
bælte (hvide hoser), den fattiges kutte grå. Ansigterne mangler ethvert tidspræg.

4) (Fig. 23) O. 1350, muligvis noget tidligere. Maleriet på den vestligste søjle, 
»Nådestolen« og »den apokalyptiske kvinde«. Maleriet var stort set velbevaret ved 
afdækningen; dog er Guds Faders hænder og hele Jesu krop med lændeklædet 
nyrekonstruktion ligesom de brune centrumspunkter i stjernerne. Ole Sønder
gaard skriver i sin restaureringsberetning 1941: »Maleriet som Helhed er usæd
vanlig rigt i Farvevirkning: En dyb brun i Gudfaders Kappe og i Jomfruens 
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Fig. 23. Søborg. Kalkmaleri på den vestligste søjle. Efter akvarel ved J. Kornerup 1883 i 
Nationalmuseet (nr. 4 p. 1122).

Straalekrans der har blaagrøn Baggrund; hendes Kjortel er lysegrøn med let 
brunlige Foldeskygger; Gudfaders Tronsæde brungraat i flere Nuancer; der 
findes to gule Farver, en ganske let og en tung okkeragtig; desuden en rød 

71*
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Fig. 24. Søborg. Det ældste, kalkmalede vå
benskjold i kirken, malet på triumfvæggens 
upudsede murværk. Efter akvarel ved J. Kor

nerup 1883 i Nationalmuseet (nr. 2 p. 1120).

Okker« (i den gule og røde ovalramme). 
Ansigterne er nu ret forskellige fra Kor- 
nerups akvarel.

Den apokalyptiske kvinde »klædt i so
len, med månen under fødderne, kronet 
af stjerner, skreg i fødselsveer« (Johs. 
Åbenbar. 12,1), »og hendes barn blev 
bortrykket til Gud« (12,5). Dette barn 
identificeres ofte med Jesus og kvinden 
med Maria, månen opfattes ofte som 
symbol på det onde — Maria med bar
net i »solgisel« og med måneseglen under 
fødderne er senmiddelalderens almin
deligste fremstilling af dette emne. — 
Kvindens afværgende gestus hentyder 
til den syvhovedede drage, der var parat 
til at sluge barnet, så snart det blev født 
(Åb. 12,3). »Nådestolen« eller Treenig
heden er her fremstillet i lodret plan: 
Gud Fader på en alterbordslignende 

trone holder sønnens afsjælede legeme (her uden kors) frontalt foran sig, mens 
Helligåndsduen daler ned fra oven flankeret af to engle med svingende røgelse
kar; to andre engle med store messekerter flankerer tronen — alt på stjerne- 
strøet grund. Begge scener er omsluttet af en oval »mandorla« og således knyttet 
sammen til eet. Symbolikken er dunkel, men peger formentlig på sammen
hængen mellem Jesu offerdød og den apokalyptiske kvindes drengebarn, der 
engang skal vogte alle folkeslag med jernspir (Johs. Åbenbar. 12,5).

5) Andre kalkmalerier på triumfvæggen (jfr. p. 1118). Slutningen af 1300’rne. 
Apostlen Paulus (næppe Matthæus) med sværd og bog samt et våbenskjold. 
Apostlen er iført okkergul kjortel og brunt slag; i glorien er der vekslende blå 
og røde sømlignende stråler. Våbenskjoldet er lodret delt, felt 1 hvidt, felt 2 
en halv hvid, uregelmæssig stjerne på blå bund.

Maleriet, der afdækkedes ved den Kornerup-Rahbekske restaurering 1894, 
er i modsætning til det ovenfor omtalte skjold med Johan Olde...s navn ma
let på et hvidtet pudslag, efter hvælvslagningen og korbuens tvedeling. Da kor- 
bueforholdene ændredes 1941 (p. 1114), gik højre fod tabt, men suppleredes efter 
et ældre fotografi samtidig med, at »et større Parti af Kalkpudsen midt over 
Figuren« fæstnedes ved hjælp af tynd mørtel. Måske mærke for en begravelse 
nedenunder?

6) Malerierne på skibets nordvæg. 6 a) Sidste halvdel af 1300’rne. Formentlig
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Fig. 25—26. Søborg. Kalkmalede fantasihoveder på ribbernes dværgsøjlekonsoller (p. 1126).

S. Gertrud, i østfaget, stående i en malet, halvrund niche med spidsvinklet af
slutning over spids trebue, bunden strøet med sekspunktrosetter. Helgeninden 
bærer krone over den gifte kvindes hvide hovedklæde, der i den nuværende 
opmaling går i eet med slaget. Bag den gule krone en grøn glorie. Under den 
røde, fodside kjole ses lange, svejede, spidse, sorte skosnuder. I venstre hånd, 
hvis fingre er suppleret 1941, holder hun en bygning, af hvilken kun gavlen og 
et lille stykke af taget var bevaret, nu rekonstrueret som en tårnløs kirke; 
højre hånd, der manglede ved afdækningen 1883, nymaledes ved genrestaure
ringen 194162. Maleriet, ca. 200 cm over nuværende gulv — dvs. i omtrent 
samme højde som det store Kristushoved (nr. 6 c) og skibet (nr. 6 d ) — er for
mentlig mærke for et sidealter, vel for det i staden kendte Gertrudsgilde (p. 1096).

6 b) Sidste halvdel af 1300’rne. Våbenskjold i hvælvets vederlagshøjde, over 
foregående. Skjold af form som nr. 2 og 5, med på bagbenene mod højre stående 
dyr med busket hale (ulv eller ræv?) på blå bund. Sparsomme rester af hjelm
tegn. Afdækket 1894. Måske mærke for begravelse nedenunder.

6 c) 1300’rne eller 1400’rne. Kristushoved i midtfaget, ca. 175 cm over nu
værende gulv (jfr. nr. 6 a); naturlig eller overstor størrelse, malet med sorte 
streger og lidt rødt, men i den grad opmalet, at der næppe er meget af den 
oprindelige karakter tilbage. Øjnene er halvt lukkede, håret glat nedhængende 
til begge sider, lille overskæg, der lader midterste del af læben fri, hageskæg 
nærmest af form som whiskers. Stor korsglorie med indre, koncentrisk ring, 
korsarmene ledsaget af røde streger. Afdækket og restaureret 1941. Måske

N.E. 1955
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mærke for sidealter. — Over Kristushovedet er levnet et ukalket stykke væg, 
hvorpå skimtes minuskler eller tidlig fraktur, formentlig fra o. 1550—1600.

6 d) O. 1520. Skib med S. Clemens udenbords, i vestfaget, 185 cm over nuvæ
rende gulv (jfr. nr. 6 a). Ifølge en udtalelse fra Handels- og Søfartsmuseet63 er 
skibet et firmastet orlogsskib — på dette tidspunkt af nyeste type —, måske 
en karrack, med mastekurve, sat fok, men opgivet storsejl og tredie masts la
tinersejl. Af skibet, der er malet med sort, ses kun forreste del; under kølen
— på den nuværende opmaling i bunden af skroget — ses en liggende bispe- 
figur, der, bortset fra mitraen, er nøgen, har sammenbundne fødder og mulig
vis også bundne hænder; skikkelsen synes at hvile hovedet på en tyk stok. 
Sandsynligvis er der tale om en fremstilling af S. Clemens’ martyrium; han 
blev kastet overbord fra et skib med et anker om halsen. Måske mærke for et 
sidealter. Maleriet blev fremdraget 1888 og atter overhvidtet, genfremdraget 
og opfrisket (med flere rekonstruktionsfejl, bl.a. forskibet) 1941 af V. Steens- 
gaard under Ole Søndergaards tilsyn.

7) I skibet mod vest (på trappehuset). O. 1400(?). »Benjamins bæger«(?). Hvis 
det meget fragmentariske og rekonstruerede billede er rigtigt tolket64, viser det 
øjeblikket, hvor Josefs husfoged har fremdraget bægeret af brødrenes (nu for
svundne) sæk. Klædt i lang, rødbrun kofte, med gul turban, løfter han et stort, 
gult bæger op foran en strudhættet mand, der holder en okse(!) om hornene, 
mens to barhovede tager dyret i halen. I forgrunden stakitagtige streger. Ma
let med rødbrunt i lysere og mørkere nuancer, samt en smule gult. Maleriet, 
der findes på trappehusets østmur i skibets sydvesthjørne i pulpiturhøjde, af- 
dækkedes 1894 og stod urestaureret, til Ole Søndergaard opmalede det 1941.

8) O. 1200—1500. Vinduer, døre, hvælvingsribber og -buer. Vinduer og døre 
har malet murstensstik med prydskifte, en normalisering fra 1941. I skibets 
næstvestligste sydvindue, der blev genåbnet ved restaureringen 1940—41, er 
buens underside og stikket malet med forskudte kvadre, vekslende røde og 
grå, med henholdsvis grå og røde kantstriber (formentlig delvis på gammelt 
grundlag). Om korets nordvindue skriver Kornerup 1887, at han fandt buen 
bemalet med røde og grå sten.

Ligeså normaliseret er dekorationen på ribber og buer, først »modificeret« af 
Kornerup, dernæst 1941 opmalet af en lokal maler, således at ethvert spor af 
middelaldermalingens charmerende uregelmæssigheder er forsvundet65. Alle 
buer har nu malede kvaderbånd, vekslende grå og røde, alle ribber ensartede, 
røde siksakbånd. Tre af ribbernes dværgsøjler har forneden groteske fantasi
hoveder, der er bevaret i stærkt opmalet stand (jfr. fig. 25—26), se iøvrigt 
p. 1114 med note 40. Ud fra indberetningernes beskrivelse og det nuværende 
udseende tør man antage, at hvælv- og buedekorationer er påført ret hurtigt 
efter selve overhvælvningen,
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Fig. 27. Soborg. Altertavle 1592—93, af Hans de Brügge, oprindelig udfort til Helsingør S. Marie
kirke (p. 1129).

9) Indvielseskors og rosetter (jfr. fig. 19—20). Hovedparten af de ni indvielses- 
Kors66, der er afdækket i kor og skib, står sikkert i forbindelse med den gen
indvielse af kirken, der må have fundet sted efter hvælvslagningen. Ifølge 
C. M. Smidt40 er indvielseskorset i sakristidørens stik nymalet. I skibet er de 
alle placeret i en højde af ca. 225 cm over nuværende gulv, to på sydvæggen,
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to på nordvæggen og nu kun eet i vest, på trappehuset, alle stramt opmalet. 
Bortset fra det vestligste kors på nordvæggen (fig. 19) og det på trappehuset, 
begge af yngre cirkelslagtype, er de syv andre temmelig ensartede, et slankt 
kors, hvis smalle arme mere eller mindre brat udvider sig nær cirkelrammen. 
De fleste af korsene har rundfligede blade af senromansk-unggotisk type imel
lem korsarmene (fig. 20). Nogle kors er lyserøde på sort bund med grå eller 
grønne blade, cirkelrammen kan være rød-blegrød eller rød-hvid-grå.

O. 1500. Højt på korets østvæg er med rød pensel malet to store rosetter, den 
ene, i nord, bestående af mindre, karvesnitagtige rosetter med delvis fælles led 
(jfr. Gudme, Svendborg amt, dateret 1488, Øster Lindet, DK. S.Jyll. p. 2622 
og Marie Magdalene, Randers amt), den anden, i syd, en seksoddet stjerne dan
net af to over hinanden lagte trekanter, hvis spidser er forbundet med buer, 
og i hvis midte der er indskrevet et af otte krydsende bueslag dannet kors (à 
la indvielseskors).

10) 1741. Gardin om altertavlen, jfr. p. 1130.

I N V E N T A R
Overs ig t .  Hele interiøret, der sidst 1847 havde undergået en omfattende istandsættelse, 

er nu stærkt præget af en endnu mere indgribende hovedrestaurering 1939—40 (arkitek
ter H. Lønborg Jensen, V. Hardie-Fischer). Denne gang gjaldt det både bygning (sænk
ning af gulv, ændring af korbuen m.m.), kalkmalerier og inventar. Det lille processions- 
krucifiks fra o. 1400, den sengotiske degnestol, Hans thor Brügges altertavle fra 1592 
(tidligere Helsingør S. Marie) og den delvis romanske døbefont forblev i det væsentlige 
urørt (fonten flyttedes). Den fine renæssance prædikestol fornyedes med bevaring af de 
ornamentale dele, de gamle, barokke stolegavle blev nedbrudt og til dels benyttet som 
endestykker for bænke i tilbygningerne; de erstattedes af nye i renæssancestil med mær
ker for slotsherrer o.a. Orgelfaçade og -pulpitur opførtes i »Chr. IV.s stil«, epitafier re
staureredes, gravsten opmaledes og anbragtes ved væggene, flere nye mindetavler opsattes.

Alterbord, sikkert middelalderligt, men ommuret endnu i katolsk tid (og 1924 
udhulet for anbringelsen af skabe), af munkesten, med dækplade af sort, skånsk 
eller bornholmsk marmor (jfr. Kirke-Fjenneslev, DK. Sorø p. 332). Bordet, der 
står ca. 70 cm fra korets østvæg, måler 169,5x142 cm, er 117 cm højt med
regnet sokkelen, som er dobbelt aftrappet. Dækpladen, der blev frilagt 189510, 
er 10,5 cm tyk og har skråkantprofil mod nord, vest og syd. Ifølge en indberet
ning fra 1893 fandtes »foroven i bordet med åbning mod vest« en tom helgen
grav. Ved præstens egenmægtige udhuling af bordet 1924 fandtes rester, der 
syntes at være bunden af en æske med jernbeslag, nogle små, støbte metal
stykker, trækul, en stump af en glasrude m.m.67. Ved samme lejlighed indmu
redes en tufsten fra slotsruinen, »lige foran Helgengemmet45.«

†Sidealterborde. Ved udgravningen af kirkegulvet 1940 fandtes rester af tre 
altre, to i skibets nord- og sydside tæt op ad triumfbuen (formodentlig et Ma- 
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Fig. 28—29. Soborg. Enkeltheder fra altertavlen (fig. 27). 28. Søjleprydbælte. 29. Øvre del af søndre
storvinge (p. 1129).

ria-alter og et for kirkens værnehelgen), det søndre 41 x 160 cm, 25 cm under 
daværende gulvflade, samt midt i kirken »lige bag første hvælvpille« fundamen
ter for et 2 m bredt alter68. Se i øvrigt Kalkmalerier foran nr. 6a, 6c, 6d.

†Alterklæder. Inventariet 1647 opfører et gammelt, blomstret damaskes al
terklæde69; blandt andre nævnte kan anføres et 1760 anskaffet af karmoisin
rødt silkeplys kantet med sølvgaloner og midt på broderet det kgl. navn, krone 
og 176019; 1816 var det efterhånden halveret af ælde og råd21.

Altertavle (fig. 27—29) udført til Helsingør S. Marie kirke af Hans de (eller 
thor) Brügge, der 1592 fik betaling for at gøre den af sit eget tømmer samt for 
at opstille den i to dage med to hjælpere (jfr. p. 375). 1637 solgtes tavlen til 
Søborg kirke. Den ret lille tavle, der må regnes blandt de bedste inden for sin 
art, er just typen på en altertavle fra 1500’rnes sidste tiår; nu indeholder stor
feltet et nyere maleri, men har formentlig i lighed med Farumtavlen (Ølstykke 
hrd.) haft fire felter med nadver- eller katekismusord, og de rigt skårne stor
vinger er komponeret over de samme eller nærbeslægtede forlæg, som findes i 

N. E. 1955
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Rorup- og Ølsemagletavlerne i Københavns 
amt (DK. Kbh. amt p. 116, 1260), og det 
samme kan gælde Vejby i Holbo hrd. Top
stykket er rigere udformet end på den lidt 
yngre Karlebotavle (p. 891), med tre portal
partier, hvoraf det midterste og største om
slutter et relief af »Kærligheden«, de to 
mindre »Troen« og »Håbet«.

Tavlen, der vel oprindelig kun har været 
partielt stafferet, rensedes og istandsattes 
192570; den har nu kun forgyldning på 
lister og ornamenter og enkelte farver på 
frugtguirlander og blade. I frisen moderne, 
gylden fraktur på blå bund: »Ære være 
Gud i det Høje«, og med tilsvarende skrift 
på sort i postamentfeltet: »Jeg er kommen« 
etc. Joh. 12,46. — Tavlen maledes og staf- 
feredes første gang 1593 med guld og farve 
af Holger og Hans maler71. 1745 blev den 
malet af Hans Nielsen, Ganløse, der 1741 
havde trukket et smukt gardin af blå og 
hvid limfarve om tavlen19; 1864, i en peri
ode da alt kirkeinventar skulle være ege- 

træsmalet, ønskede man malingen på alterrammen fjernet10.
Altermaleriet, Kristus som tolvårig i templet, olie på lærred, er signeret A. 

Thomsen 1842. 1841 bestilte kirken et alterbillede hos professor Lund, og 1843 
fik historiemaler Thomsen betaling for billedet43.

Maria med barnet (fig. 34), fra 1500’rne, skænket o. 194072, formentlig købt 
i en kunsthandel, af eg, 37,5 cm høj. Svage farvespor, rødt på kjolen, blåt og 
forgyldning på kappen samt guld i håret. På prædikestolens opgangspille.

Altersølv. Kalk, 1730, med bæger fra 1877, ganske svarende til de fuldstæn
digt bevarede i Uggeløse og Lynge (Lynge-Frederiksborg hrd.), begge som Sø- 
borgkalken udført af Københavnsmesteren Niels Johnsen, der ifølge regnska
berne19 1729 omgjorde den gamle kalk og disk og (på det forsvundne bæger) 
graverede det kongelige navn under krone. Den nye kalk var dobbelt så stor 
som den gamle. Den sekstungede fod har almindelig barokform, de sekskan
tede skaftled (det nedre højest) glatte; på det nyere bæger, som sognepræsten 
ønskede forstørret 187610, er graveret et latinsk konturkors, hvis arme har 
trekløverafslutning. På fodpladen fire stempler: Københavns bymærke 1730, 
mestermærke NI over 1725 i uregelmæssigt cirkelfelt (nærmest som Bøje 305),

N. E.1955

Fig. 30. Søborg. Alterstage (p. 1131).
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guardeinmærke for P. N. v. Ha
ven samt månedsmærke (vand
manden). Samtidig disk, 25 cm 
i tvm., med graveret cirkelkors 
og Frederik IV.s kronede spejl
monogram; under bunden to 
mestermærker som kalkens.

Oblatæske, 1863, trind, glat, 
4x9 cm, svarende til Gilleleje, 
Mårum m.fl. Holbo hrd., med 
graveret græsk kors i firpas og 
cirkel. På siden graveret skrive
skrift: »Søborg Kirke«. Under 
bunden og gentaget under låget 
tre stempler: Københavns by
mærke 1863, mestermærke S 
med slyngbånd, hvorpå »Schrø- 
der og Søn» i oval, for Conrad 
Christian Fredrik Schrøder (Bøje 
965) og guardeinmærke for P. 
R. Hinnerup. 1802 købtes tvende 
brødæsker af pokkenholt [gua- 
jacum officinale] à 1 rdl. 3 mk.22.

Fig. 31. Søborg. Processionskrucifiks (p. 1131).
N.E. 1955

Vinkande 1921, fra Michelsen, København. — 1841 nævnes en †porcelæns- 
kande22. — 1716 blev †vinflaske af tin omgjort af Johan Buhne, Helsingør42.

Sygekalk, 1857, stemplet Hertz.
Alterstager (fig. 30), fra 1600’rnes første halvdel, 41 cm høje; lysepig af mes

sing. — 1833 anskaffedes et par hvidlakerede †alterlys med lamper for 4 rbd.22.
Alterbibel, Luthers 1534, udgave 1755 Nürnberg. Skindbind med messing

hjørner, hvorpå der er indgraveret stiliseret bladværk og blomst; spænderne 
er nu forsvundet. I våbenhuset.

Processionskrucifiks (fig. 31), gotisk, o. 1400, 47,5 cm højt. De vandrette 
arme, lændeklædets form og bløde folder, de krydsede fødder er karakteristiske 
træk for krucifikser fra o. 1400 ff.; fra 1300-talstypen er bevaret de store hæn
der, de skarpe scenelinjer i armene og den flade, næsten halvcirkulære »bryst
kurv«. Nyere kors. Staffering 191470. På korbuens vestside ved prædikestolen.

(†)Røgelsekar blev »flyet« hos rotgeteren 166215. Til Nationalmuseet indleve
redes 1889 en kæde og en ophængningsskive af et røgelsekar, der var fundet på 
Søborg præstegårds mark »i fundamenterne af Byens formentlige Raadhus« 
(prot. D 2439). Måske dette?
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†Messehagler. 1 inventariet 1647 opføres en rød fløjls, stafferet med gyl
denstykke, en gammel, blomstret damaskes og en aflagt, ubrugelig blomstret69; 
1661 haves en glat, sort af fløjl med gyldenstykkeskors. 1665 købtes forskellige 
stoffer (tre kulører »Thobin«, grønt »Boe Corall«, blommerede silkebånd og kar
moisinrød flos-sammet (langhåret fløjl)) til alterklæde og messehagel hos Lam
bert Mandet, København15; de senere nævnte hagler har alle været røde.

Alterskranke, antagelig fra restaureringen 1940, af smedejern; den afløste et 
knæfald med jerngelænder fra 184343.

Døbefonte. 1) Romansk, af granit, kun kummen, der stammer fra Asminde
rød kirke (hvis nuværende font er fra Gilleleje, jfr. p. 776), er gammel. Den op
stilledes i kirken 187373 på en ny, keglestubformet fod leveret af stenhugger 
Kielberg23. Kummen, 86 cm i tvm., har spinklere rundstav som mundingspro- 
fil, sværere ved overgang til foden. 1885 noterede Løffler (beretning), at der 
ved præstegården lå en fontefod ganske svarende til Esbønderups (p. 1027). 
Fonten anbragtes »på sin gamle Plads« ved den vestligste pille21 (jfr. fig. 14), 
nu i skibets østende mod nord.

*2) 1843, af træ; beskrives i synsprotokollen 187210 »af Form og Udseende 
som en malet Servante . . . upassende«. I privateje.

1715 maledes foden på †font42. Fonten betegnedes som dårlig 180821.
†Fontehimmel repareredes 174519.
Dåbsfade. 1) Nyt, af messing, glat, med påloddede stjerner i hvidt metal.
2) 1885, af elektroplet10, 42 cm i tvm., med graverede scener på randen og 

i det skålformede midtparti en due. Ude af brug.
*Dåbsfad 1843, af tin, anskaffet sammen med font nr. 243. Ophøjet, bredt 

rillet kant; på den brede flade indenfor graveret: »Søeborg Kirke — 1843«. Pri
vateje i Spanien74.

†Dåbsfade. Ældre inventarier nævner et stort tinfad i dåben og et mindre 
af messing. 1887 anskaffedes et messingfad21.

Dåbskande af tin, 31 cm høj, som Esbønderups (p. 1028), dateret 1834.
†Dåbstavle, 1666 kaldet »Fontetavlen«15, renoveredes 174519.
†Korskranker. 1) Formentlig samtidig med bygningen, jfr. ovenfor p. 1107.
2) Gitter, o. 1650. 1740blev noget »billedhuggerarbejde« overkordøren, hvoraf 

noget var faldet ned, igen opsat og fastlimet19. I E. J. Jessens samlinger til 
Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse46 findes aftegninger af to våben, 
der »står på Kordøren«, for Kula og Vind, henvisende til Arent von der Kula 
(lensmand på Kronborg 1645 til sin død 1658) og hustru Anne Vind.

Prædikestol (fig. 32—33), et fint og særpræget renæssancearbejde fra o. 1600 
og sikkert fra samme værksted som prædikestolen i Vejby (samme herred); 
bortset fra ornamentdelene og underbaldakinen er stolen helt fornyet ved sid
ste restaurering75. Himlen fra 1871. Stolen er formet som en regelmæssig po- 
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Fig. 32—33. Storfelter fra prædikestolen med relieffer af evangelisterne Lukas og Markus (p. 1133).

lygon med fem nicheagtige portalfelter, vekslende mandlige og kvindelige her
mer à la kongepnlpitnret i Kronborg slotskirke (p. 620 ff.) på hjørnerne (med 
indlagt imiteret murstensbaggrund), postamentfelter mellem bosserede frem
spring, smalle kartoucheagtige nedhæng mellem menneskehoveder, gennem
løbende, smalt frisefelt. og svejet underbaldakin, der afsluttes med en stor pryd
knop. I storfelterne er der relieffer af, fra øst: 1) Markus (fig. 33), 2) rigsvåb- 
net (der sikkert oprindelig har været midtfelt), 3) Lukas (fig. 32), 4) Johannes 
og 5) Matthæus. Evangelisterne er gengivet i animeret bevægelse, gestikule
rende eller fremadskridende; ved bevægelsen er deres dragter tvunget ind på 
kroppen, således at underliv, lår og ben tegner sig skarpt under stoffet, særlig 
udtalt ved Matthæusskikkelsen. Den samme maniererede skæremåde går igen 
på Vejbystolen, hvis mere tamme hermer ligeledes svarer til Søborgstolens; de 
er næppe udført af den billedskærer, der har skåret evangelistreliefferne. — 
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Underbaldakinen er nu kun firesidet, men en not viser, at der er forsvundet et 
femte fag. Opgangen er fra 1940.

Himlen opsattes efter synets ønske 187110. 1872 gav H. Wille, København 
»overslag« over en lydhimmel, både snedker- og billedskærerarbejde (55 rdl.), 
mens H. Würtz, ligeledes København, tog sig af smedearbejdet, og C. Weber 
ville egemale himlen, forgylde den med ægte guld og forzire med forskellige 
farver (38 rdl.)23.

Stolen står nu i træets farve med forgyldning på ornamenter og evangelister
nes kjortler samt enkelte farver på frugtbundter og kapper. På underbaldaki
nen enkle, sorte maureskeagtige bladornamenter og sorte rammelister. Blå 
skriftfelter med moderne, forgyldt fraktur, i frisen: »Jesus sagde: Og jeg, naar 
jeg bliver ophøjet fra Jorden« etc. Joh. 12,32, i postamentfelterne evangelister
nes navne og under rigsvåbnet versaler: »Insignia Christiani I I I I  regis dano- 
rum« (»danskernes konge Christian IV.s insignier«), i himlens frise: »Han op
rejste ham fra de døde« etc. Eph. 1, 20.

Om ældre reparationer kan følgende udplukkes fra regnskaberne: 1666 »fly
ede« en snedker stolen »som underdelen var en del affalden«15, 1741 malede 
Hans Nielsen, Ganløse, bogstolen lakgrøn med cinnoberrøde lister, og 1745 ma
lede samme hele stolen med fine farver, hvor fornøden gjordes, mens »porta
len« blev opmalet af ny. 1751 flyttede man stolen længere op mod koret; sam
tidig forsynede Jens Christensen, Farum, den med ny stikbjælker, pille, bund 
og trappe med repos, ligesom den repareredes på lister og billeder, opgangs- 
panelet blev malet berlinerblåt 175719. 1864 ønskede »synet« malingen aftaget 
og den oprindelige stil bragt tilbage, hvilket vistnok skete året efter10.

Timeglas, antagelig det firfagede, der 1740 købtes hos kgl. sejlmager West- 
phalen, København, for 2 rdl. 48 sk., hvortil smeden i Søborg lavede en arm. 
(1738 havde man købt et for 12 sk.)19. Typen er den almindelige, der genfindes 
i flere af amtets kirker, Grønholt (p. 874), Hornbæk (p. 740) m.fl. Istandsat 
194076, rødmalet med forgyldte kanter, oprindelig var det lakgrønt med cin
noberrøde kanter19. I vinduesnichen ved prædikestolen.

Stolestaderne fornyedes alle ved hovedrestaureringen 1940—41; på gavlene 
udskares og maledes våben og navne for 25 adelsmænd og slotsherrer på Søborg 
samt adskillige andre77.

I våbenhus og tårnrum er anvendt flere gavle fra det forrige stolesæt fra o. 
1625—50, adskillige brugt til bænke, hvoraf nogle har gamle ryglæn. De 143 
cm høje gavle (fig. 35), der er karakteristiske ved det brede slyngbånd i halspi- 
lasteren, findes i tilsvarende udformning i Tjæreby (Strø hrd.). Sekundær maling.

Et højst interessant †stolesæt fra o. 1580 kendes fra regnskaber og ældre teg
ninger (jfr. fig. 36). Efter disse at dømme har det svaret til de endnu bevarede 
stader i Tibirke (samme hrd.) og hidrørte formentlig fra samme værksted. Gav- 
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Fig. 34. Søborg. Maria med barnet                      Fig. 35. Søborg. Gavl fra det 1940 afløste stolesæt, 
(p. 1130). nu anvendt i en bænk (p. 1134).

lene har været halvrundt eller tresidet afsluttede; midt på planken har der 
formodentlig været foldeværk, mens selve gavlfeltet har haft et skjold med 
forskellige mærker, der vel har været den pågældende stoleejers(?), f.eks. en 
plov (også i Tibirke), et svingbor (i Tibirke lindes et skjold med hammer og 
tang, et andet med en greb), to korslagte nøgler (degnestolen i Særløse (Kbh. 
amt p. 849), har skjold med een nøgle) og de fig. 36 afbildede, hvoraf mærket 
til højre forestiller pelikanen, der hugger hul i sit bryst for nære sine unger 
med blodet78. Skjoldformerne på aftegningen fra E. J. Jessens samling46 er ret 
varierede, de fleste usymmetriske, tre af tartscheform med tvillingbuet un
derkant, andre symmetriske og ornamentalt udformede. Måske stammer det 
sammenstykkede foldeværkspanel,, der nu er anvendt foran elektricitetsskabet 
i tårnrummet, fra dette stoleværk.
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1740 gjorde Jens Christensen, Farum, to dobbelte stole i koret for skolebør
nene og en ny stol sammesteds ( 4 x 2  alen) til præstens familie; 1741 maledes 
de og andre stader, og det fremgår, at der da var tre rader stole i kirken. 1766 
lavede Jens Christensen ni nye stole på kvindesiden med bistøder, døre, fod 
og underlag, og 1771 var der store fornyelser og reparationer19. 1847 nævnes 
en hovedreparation43, 1864 ønskedes stoleværket egemalet10

Degnestol med panelværk og østgavl af type som det ovenfor omtalte †stole- 
værk fra o. 1580, men omdannet, gavlen har oprindelig siddet i modsat side 
(vestgavlen er ny); indvendig spor efter det gamle pultbrædt. Brunmalet, folde
værks- og gavlfyldingerne med mørkere baggrund. I smalfyldingerne spor efter 
en malet kølbue langs de fire sider. I gavlfeltet er akantusbladets ene halvdel 
rød, den anden blå.

1871 forlangte synet degnestolen, »hvorfra sangen ikke godt kan høres«, flyt
tet til de to øverste mands- eller kvindestole10; 1873 blev den fjernet fra koret 
og anbragt i de to øverste mandsstole23.

†Skriftestol stod tidligere (1741) i sakristiet19; 1783 satte tømrer Peder Svend
sen et nyt panel i skriftestolen på 2 kvadratalen16.

Bord, o. 1940, i hvis tre fyldinger der er malerier (kopier efter Niels Skov- 
gaard). Over bordet hænger et farvestrålende *trækors, som oprindelig var alter
opsats i Frederiksværk kirke (p. 651). I våbenhuset.

†Kirkekiste. Endnu 1831 stod en gammel, jernbeslagen kiste i sakristiet22, 
formodentlig den, der nævnes i inventariet 166115.

†Pulpitur. Efter kontrakt af 24. marts 1741 gjorde Jens Christensen, Farum, 
et nyt pulpitur fra tårnmuren over kvindestolene til det nordre kirkevindue i
11½ alens længde og 5 alens dybde, med opgangstrappe tæt op til tårnmuren 
over den sidste fruentimmerstol; derpå var otte stole alene for mandfolk, mens 
kvinderne til gengæld fik overladt de syv korte stole i den midterste rad. Pul
pituret maledes samme år af Hans Nielsen, Ganløse, med smukke oliefarver, 
marmorering og inskriptioner, loftet derunder med blå limfarve19.

Ved kirkens hovedistandsættelse 1847 forlangtes det overflødige pulpitur 
borttaget; det skete samme år43.

Orgelpulpitur »i Christian IV.s Stil« udførtes ved sidste hovedrestaurering af 
snedkermester Carl Petersen, Græsted, efter tegning af V. Hardie-Fischer79. 
I skibets vestende. Det afløste et pulpitur med rudefyldinger fra 1840.

Orglet indeholder bestanddele af et værk fra 1840, delvis fornyet ved sidste 
restaurering af Frobenius. To manualer, pedal, 13 stemmer. Façaden, fra 1940, 
af brunlakeret fyrretræ, med tre tårne.

Det tidligere †orgel, leveret af orgelbygger Starup, var fra 1925. Dets for
gænger var fra 1889, udført af orgelbygger Nielsen, Århus, efter tegning af 
V. Koch; bekostet ved frivillige bidrag80.
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Fig. 36. Søborg. Stumper af gavle fra stolesæt o. 
1580. Efter tegning i Nationalmuseet påskrevet: 

»Set hos Antikvitetshandler 7. 1. 1914. Skal 
stamme fra Søborg kirke«; af fyr (p. 1134).

Pengeblok, 1645, nu 63 cm høj, på 
nyt fodstykke. Den oprindelige del er 
beslået med tætsiddende, vandrette 
jernbånd, fastholdt af søm med store 
hoveder; tre hængselbånd, to hænge
låse fra 1800’rne, nedad afsluttet med 
en retvinklet spids; pengetragt fra 
187210. I det midterste hængselbånd 
er på forsiden graveret årstallet og 
på det øverste et stempel, vistnok et 
sammenskrevet T S (hvor S formo
dentlig betyder smed). 1667 blev blok
ken opbrudt af tyve15. Anbragt i ski
bet ved siden af våbenhusdøren.

Pengetavler. 1—2) (Fig. 37—38) ens, 
den ene med malet årstal 1595, rekt
angulære, åbne skuffer, 4 cm høje, 11—11,5 brede og 19,5 lange, med svære, 
drejede håndtag. På bagsiden af opstanderen med årstallet er malet S. Nico
laus og med gulmalede versaler i topstykket: »Sancte Nicolavs / Peder Hansøn« 
(kirkeværge?), på skuffens sider: »Hielper noget til kirckens bygning. Anno 
1595«. Når en katolsk helgen, Nicolaus, et par menneskealdre efter reformatio
nen er malet på en pengetavle, og den tavle, der samler ind til bygningens ved
ligeholdelse, taler sandsynligheden for, at S. Nicolaus har været kirkens værne
helgen (jfr. Birkerøds pengetavle nr. 1 p. 953).

Den anden tavle, der har samlet penge til de fattige, har på rygskjoldets 
bagside et maleri af Lazarus under Jesumonogram og, i topstykket, »Lasarvs«, 
mens versalerne på skuffens kanter siger: »Betencke de arme saa vil Gvd ofver 
eder forbarme«. Opmalet 191470; olivengrønne med lidt guld og farver. Plads, 
se under 3—4.

3—4) 1700’rne, ens. Rektangulære skuffer med øvre profilkant og halvlåg, 
måler 4,5 X 12—12,5 cm og er 19—20,5 cm lange; udskåret håndtag med ende
knop. De 18 cm høje, fligede rygskjold, det ene lidt smallere end det andet, 
afsluttes af en krone, hvorunder er indskåret Christian VI.s spejlmonogram; 
på bagsiden af det ene rygskjold fordybede, primitive versaler, vistnok K S. 
Sortmalet med røde kanter, håndtagsknop, spejlmonogram og initialer, for
gyldt, krone med blå og grønne sten; endvidere på forsiden et lille, gult felt med 
lidt rødt og blåt. Det må anses for tvivlsomt, om tavlerne altid har tilhørt Sø
borg kirke. Den omstændighed, at inventariet 1661 kun nævner tre pengetav
ler15, og at der 1754 anskaffedes en ny †tavle af fint, hvidt egetræ19, og at der 
herefter stadig kun tales om tre pengetavler (176426, 182122), kunne tyde på,

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 72
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Fig. 37. Soborg. Pengetavler, 1595, sml. fig. 38.

på, at nr. 3—4 er kommet til kirken andetsteds fra. Alle fire fastskruet på 
varmeapparatskabene i skibets østfag i syd og nord.

Fem salmenummertavler med trekantgavl; fra sidste hovedrestaurering. 
Endnu 1955 hang to ældre †salmenummertavler fra 1700’rne i tårnrummet; 
88 x 57 cm, med dobbelt voluttopstykke.

Malerier. 1) Første halvdel af 1700’rne, ung mand. Usigneret, olie på lærred,
74,5 X 94 cm, forestillende en ung, velklædt mand, iført brun frakke med hvide 
kniplingsmanchetter og rød krave med sløjfe; han holder venstre hånd bag 
ryggen, i højre har han en stok. Foroven i højre hjørne rødt draperi, i venstre 
en engel. Maleriet, der vel er del af et †epitaf, hang til 1864 i kirken, da kirke
værgerne skænkede det til ejeren af Sædholmgård i Saltrup. 1921 købtes det 
af maler Martin Olsen, Esrum, som klippede det nederste (indskriften) af og 
1929 overlod billedet til kirken forsynet med en ny ramme, hvorpå indskrift 
var malet af M. P. S[teenvinkel] Svendsen. På trappehusmuren under orgel- 
pulpituret.

2) 1700—50, Jesu bøn i Gethsemane have81, ca. 270 cm bredt, olie på lærred. 
Jesus, halvt liggende, understøttes af en engel, en anden kommer flyvende med 
en kalk i stråleglans, til højre forneden, delvis dækket af den støttende engels 
gevandt, de sovende apostle. Dragterne røde, blå og brune; mørkeblå, skyet 
himmel, mørkebrunt jordsmon. Forneden hvid fraktur: »Matth 26, 37«. Re- 
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Fig. 38. Søborg. Pengetavler, den ene med S. Nicolaus og årstallet 1595 (p. 1137).

staureret 192582. I profileret, sort og forgyldt ramme på tårnrummets vestvæg.
3—4) Kristus og den samaritanske kvinde, Hyrdernes tilbedelse. Begge af 

major Carl Chr. Seydewitz og 1850 skænket af Frederik VII., da han med 25 
mand af livgarden lå i lejr i Kongshaven for at udgrave slotsruinen; usignerede, 
nr. 3 er 151 x 125 cm, i sort ramme med forgyldt rocailleværk, nr. 4 er 151 x
121,5 cm, i glat, forgyldt ramme, begge på tårnrummets sydvæg.

5) 1909, Maria med barnet, af Kr. Zahrtmann, sign. med malerens mono
gram midt i årstallet. Både Maria og barnet, der sidder på moderens skød, har 
påsatte, udhamrede messingglorier. I glas og guldramme, 99 x 64 cm, indbefat
tet rammen, der er 9 cm bred. I norddørens niche. Billedet er en gentagelse af 
altermaleriet fra 1893 i Civita d’Antinos kirke, der senere gik til grunde ved 
kirkens brand. Den lille, italienske by (hvor Zahrtmann var æresborger) var 
malerens yndlingsopholdssted gennem talrige år.

Alle 12 lysekroner er nyere.
Kirkeskibe. 1) 1924, »St. Nicolaus af Siøborg«, bark, 135 cm. Bygget af fisker 

og tømmermand Niels Clausen, Gilleleje. Mindeskrift for præstesønnen Hans 
Ansgar Steenvinkel. Ophængt 1929. Repareret 194183.

2) Ophængt 1949. »Prinds Christian Frederik«, linjeskib, ca. 100 cm, bygget 
og skænket af Poul Christensen, Kastrup, som model af skibet af samme navn, 
der gik ned ved Sjællands Odde 180883.

Jordpåkastelsesspade, sikkert den, der anskaffedes 182422, med jernblad og
72*
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lang, opsplittet dølle hvori sortmalet, drejet »kugleskaft«. I urhuset, der er ind
rettet som et lille »museum« med opklæbede prospektkort, tyske pengesedler 
fra tiden efter første verdenskrig, snoge i sprit, sære sten, en gammel træskovl, 
tre klokkeknebler m.m.

Sejerværk. Døgnværk med timeslagværk anbragt vinkelret på hinanden, i 
smedejernsramme, højde 64,5 cm, længde 100,5 cm, bredde 58 cm. Signatur 
på øvre vandrette værkstiver: »P. Mathiesen Copenhagen 1740«9. De lodrette 
hjørnestivere er foroven afsluttede med brede, oprullede bladbånd. Værkram
mens korte, vandrette stivere er profilerede ved enderne. Den oprindelige hage
gang er erstattet med stiftgang. Det oprindelige 213 cm lange pendul med 
pendullinse bevaret. Viserværk, hammertransmissioner, samt værkets planke
underlag og urhuset (delvis) fornyet i nyere tid, formodentlig ved en af Ber- 
tram Larsen udført restaurering. Kvadratisk skive med forgyldte romertal og 
årstallet 1740 på tårnets sydside. Uret har oprindelig også været sat i forbin
delse med skive og slagklokke nede i kirken19.

Urværkets †forgænger, der var indbygget i træramme, og hvis lodder gen
nem et hul i hvælvingen gik ned i kirken, solgtes 1747 til urmager Ingvar Han
sen, Ballerup19. Måske er det dette værk, som nævnes 164769 og atter 166115. 
Slagklokken i kirken synes at være blevet fornyet 1751, 175919 og 178316. 1722 
byggedes nyt urhus19. — I Gilleleje museum opbevares en »stiv« *viser og tre 
planker til en *urskive fra Søborg kirke, senere anvendt til dør. Den har for
gyldte romertal på rød grund og er dateret 1776.

Klokker. 1) 1649, af Hans Meyer. Reliefversaler i fire bånd om halsen; under 
det nederste ornamentbort med fantasifugle i blomster og bladværk. Flere op
højede linjer på slagringen. »Anno Christi MDCXLIX Helsingorae me fecit m 
Iohannes Meyer svb castellano coronebvrgensi generoso et nobili d(omi)no 
Arnoldo de Cula ecclesiae a(!) hvivs seebvrgensis pastore d(omi)no loanne 
Ioannis a Albvrgio procvratoribvsq(ve) loanne Lavrentio et Andrea Erasmi 
Levit. 20 custodite sabbatha mea et pavete ad sanctvarivm mevm ego dominvs« 
(»i Kristi år 1649 gjorde mester Hans Meyer mig i Helsingør, da den ædle og 
velbårne hr. Arent von der Kula var slotsherre på Kronborg, hr. Jens Jensen 
(fra) Ålborg sognepræst for denne Søborg kirke og kirkeværger Jens (Hans) 
Larsen og Anders Rasmussen. Levit. 20 — dvs. 3. Mosebog 20,30 — I skal 
holde mine sabbather og frygte for min helligdom. Jeg (er) Herren«). Der er 
flere ophøjede linier på slagringen. Kronebøjlerne har skæggemasker eller sti
liseret bladværk. Foroven på legemet indslået vægtangivelse: V|S 1111 L (d. e. 
fem skippund fire lispund). Tvm. 112 cm. 1873 fik klokkerne patentaksel23. Ny 
ophængning 1947 ved Aug. Nielsen, Roslev.

2) 1934, fra klokkestøberiet B. Løw og søn, København, til afløsning for 
Fastenowe-klokken84.
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Fig. 39. Søborg. Detalje fra Johannes Fastenowes *klokke 1514, i Nationalmuseet (p. 1141).

*3) 1514 (jfr. fig. 39). Af Johs. Fastenowe. Reliefminuskler i to linjer ind
rammet af buefriser: »Confessor cristi qui gaudia promeruisti pro nobis ora 
quo preueniamus ad illa • sub castellano domino henrico achonis et pelbano(!) 
domino iacobo iohannis • iohannes fastenvive me fecit mdxiiii tutoribus vero 
nicolao iacobi ac iohanne nicolai« (»Kristi bekender, som har vundet (himmelens) 
glæder, bed for os, at vi må komme til dem. Under slotsherren hr. Henrik Åge- 
sen og sognepræsten hr. Jakob (Jep) Jensen. Johannes Fastenowe gjorde mig 
1514. Men kirkeværger var Niels Jakobsen og Hans (Jens) Nielsen«). Skille
tegnene mellem de enkelte ord er rosetter, i to tilfælde (ovenfor angivet ved et 
punkt) to rosetter og lilier. Tvm. 108 cm. Købt af Nationalmuseet 1934 (nr. 
D 12618)85. Foruden de ovenfor under jordpåkastelsesspade omtalte knebler 
findes der også een i Gilleleje museum.

†Klokker. Ved klokkeskatten 1602 afleveredes to klokker fra »Sebergh« på 
5½ skippund 1 lispund86. — Angående †urklokker, se under sejerværk.

Den meget store klokkestol i tårnet er af svært egetømmer (jfr. fig. 8), der 
engang har været kalket. Efter opstillingen, der som formodet p. 1113 må være 
samhørende med de stikbårne opmuringer i tårnet, er tømmerstykkerne om
placerede, hvilket måske har fundet sted 1739, da man foretog reparationer 
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under anvendelse af materialer fra Nødebo kirke19 (jfr. p. 1064). Sammesteds 
fra kom en trappe, som stadig er til stede i Søborg tårn.

GRAVMINDER

Middelalderlige grave. Ved udgravningerne 1939—1940 i kirkens indre, før 
hovedistandsættelsen afdækkedes to middelalderlige grave (jfr. fig. 18) af »ro
mansk« form i skibets sydøsthjørne, begge med særskilt hovedrum, bredest over 
skuldrene og tilspidsende mod fodenden, begge sat af munkesten med indre 
fals for taget, der dannedes af spærstikstillede, forneden skråt afhuggede mun
kesten. Begge grave var delvis nedgravet i det hårde, naturlige lerlag. Om da
tering og eventuelt tilhørsforhold, se nedenfor.

1) Sydsiden ca. 150 cm fra skibets sydvæg, fodenden 55 cm fra triumfmu
ren, muret i ret grov mørtel98. Ved åbningen fandtes graven fyldt med leret 
grus, der lå tæt op til tagstenene. Heri afdækkedes et skelet, der ifølge et re
sponsum fra Universitetets normal anatomiske Museum81 har tilhørt en »rime
ligvis ikke helt ung Mand«, anslået til ca. 170—72 cm. Jfr. fig. 18 og nedenfor.

2) Nord for nr. 1, noget forskudt mod vest (jfr. fig. 18), hovedpartiet og en 
stor del af nordsiden var ikke bevaret; svarede ellers til nr. 1, men var muret 
i en fin, meget hård mørtel. Skelettet, der var meget forstyrret, har ifølge oven
nævnte sagkyndige udtalelse tilhørt et ungt individ på 18—20 år, uvisst om 
mand eller kvinde.

3) I sakristiet (men oprindelig på kirkegården, »i tagdryppet«), ca. 2 m lang, 
indbefattet hovedrummet. Afdækket 195388.

4)(?). »Svage spor af endnu en gl. grav« på den i note 88 nævnte opmåling, 
omtrent i samme afstand fra kirkens sydmur som nr. 3 og delvis dækket af 
sakristiets østmur.

5—6) Ved udgravningerne 1940 fandtes en barnegrav med teglstensdække i 
våbenhuset og en anden i tårnrummet. Nærmere underretning savnes89.

I to af de fundne grave (ikke 1—2) havde kranierne en skriftløs blyplade 
»omkring nakken«89.

7 ff.) Syd for skibets syddør. 1886 stødte man ved grav-gravning på en grav 
af samme type som de foregående »15 Fod 9 Tm. Syd for Kirkens sydlige Side, 
paralelt med denne, langs med Grundstenene af en Bygning, vistnok den syd
lige Væg af det gamle nedbrudte Vaabenhus, saaledes at den har ligget inden 
i dette. Den var 4 Fod 22 Tm. lang, indvendigt Maal, 13 Tm. bred mod Vest 
og 11 Tom. mod Øst. Bunden var den faste Lergrund.« »Der er tidligere fundet 
Levninger af lignende murede Grave paa Kirkegaarden.«90.

Da det bl.a. af udgravningerne i og omkring Esrum klosterkirke fremgår, at 
den »romanske« gravtype med særligt hovedrum anvendes langt ned i 1200-



SØBORG KIRKE 1143

årene, tør det nævnes som en mulighed, at grav nr. 1 har skjult liget af den 
Johan Olde..., hvis våbenskjold — kirkens ældste kalkmaleri — er malet, 
ovenover på triumfvæggen på de nøgne mursten (p. 1120).

Dronning Helvigs formodede †begravelse. Ifølge Anne Krabbes Antikviteter 
160791 blev Valdemar IV. Atterdags dronning, Helvig, begravet på Søborg kir
kegård, »huor paa hindis Graff laa wdi langh thid ett thræ, saa stortt som enn 
ligstien, och der wdi enn dronning wd huggenn med enn kronne paa«. Denne 
meddelelse har skaffet Søborg kirke en viss berømmelse gennem tiderne, idet 
også Huitfeldt gentager historien, der atter blev levende i aviserne ved udgrav
ningerne i kirken 1940. De arkivalske meddelelser er sparsomme og modstri
dende. Ifølge Thurah92 skulle begravelsen være »af murværk opbygget og gan
ske tilmuret« og ligge på kirkens sydside ved koret. Men af E. J. Jessens sam
linger46 og pastor Wederkincks beretning 1743 fremgår, at den bygning, hvor 
dronningen skulle være begravet var det såkaldte »Geværkammer« ved søndre 
våbenhus. Disse meddelelser stemmer dårligt med Anne Krabbes og viser blot, 
hvorledes man søger at stedfæste det gamle sagn. Thi der kan næppe være tvivl 
om, at Anne Krabbes notits ikke har noget hold i virkeligheden, men beror 
på en lokal tradition om det af hende omtalte gravtræ, dvs. en gravsten af 
træ med en figurfremstilling. En sådan ville næppe kunne komme på tale som 
minde over en dronning, ligesom det ville være mere end usandsynligt, at en 
dronning — selv i unåde — skulle finde sin sidste hvileplads, ikke inde i kir
ken, men på kirkegården. Hertil kommer, at det er dokumentarisk sikret, at 
dronning Helvig var begravet i Esrum klosterkirke (jfr. p. 1042).

E P I T A F I E R  O G  G R A V S T E N

Epitafier. 1) (Fig. 40) i bruskbarok, anden fjerdedel af 1600’rne, over en præst, 
formentlig Christen Jensen Aalborg († 1630) eller hans efterfølger Søren Han
sen Borch († 1636). Da epitafierammen 1917—18 istandsattes af elever på ma
ler Munks malerskole i Holbæk, var al skrift med personalia forsvundet. Ram
men har bevaret renæssancens arkitektoniske opbygning med storstykke, søj
ler, postament- og frisefelter, top- og hængestykke samt storvinger; men pro- 
fillisten over postamentfeltet er blevet erstattet med en kvartrund bjælke, der 
har spinkel barokornamentik, og topstykket mangler postament (sml. epitaf i 
Græsted, samme herred); i storvingerne har frugtbundtornamenterne forladt 
deres underordnede pladser og har indtaget midtfeltet. Alt ialt er disse forhold 
dog ikke tilstrækkelige til at afgøre, til hvem af de to ovennævnte præster 
epitafiet kan henføres, selv om udformningen af storsøjlernes kapitæler og top
stykkets pilastre tør tages som et ret sent stiltræk.

Stafferingen stammer fra den ovenfor nævnte istandsættelse og er næppe 
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helt i overensstemmelse med originalfarverne. Mens frisefeltet er efterladt 
tomt, har man i postamentfeltet (uden grundlag) malet: »Søren Hansen Borch 
Anno 1636«, ligesom den religiøse indskrift i hængestykket er selvopfundet. 
Her skimtedes tidligere rester af en latinsk indskrift med versaler: »Veni Jesu 
Christi ... et ab inferno ...« (»kom Jesus Kristus ... og fra underverde
nen .. .«).

Maleriet i storfeltet, olie på træ, 98 x 79 cm, viser en præst, hans hustru og 
datter knælende på hver side af den korsfæstede93 med Jerusalem i baggrun
den94. Maleriet istandsattes 191870. I topstykket maleri på træ af en skægget 
Kristus eller Gud Fader med rigsæble, nu uden tidspræg. Epitafiet hang tid
ligere på tårnrummets nordvæg, nu på skibets østvæg nord for korbuen.

2) 1686. Sognepræst Hans Pedersen Hoff († 1692) og hustru Anna Jacobs- 
datter Beyer († 1710). Maleri, olie på træ, 131 x 129 cm, i bred, senbarok ramme, 
der til siderne former sig som to stumpede søjler, som bærer storbarmede kvin
dehermer; oventil er rammeværket udstyret med store blade og frugtbundter 
om et midtornament med timeglas og nedentil, mellem søjlebaserne, er der to 
sidestillede skriftfelter. Stafferet gråt i gråt. Maleriet viser knæstykker af præ
sten i ornat, med bog, og hustruen i sort dragt over hvidt underlin og hvid 
kjole, sort hovedtøj med hvidt lin, guldkæde om halsen, i højre hånd en bog, 
i venstre en rød rose. Foroven i billedfladen, i personernes hovedhøjde en lille 
»opstanden« Kristusskikkelse med lang korsstav i højre og med venstre hånd 
pegende opad mod en svævende (livets) krone. Til venstre for præstens hoved 
læses: »Ao 86 Ætat. 49« (49 år gammel), til højre for hustruens hoved: »Ao 86 
Ætat. 51«. Under hans billede læses følgende sørgelige vers: »Jeg Tæris Daglig 
Bort af Eftermand Lit Mindis / Dog Udi Mangt et Aar det Sanden skal befin- 
dis, / I Skol ok Kirker har oplært Guds siele flok, / Selv nu snart flyttis op til 
Himmel-skolis skok. Ier. 17,16. Hans Hoff.«. — Under hendes: »Jeg to sind 
Brude-benk ok fem sind Barne-sæde / Beklædte i min tid, med meere sorg end 
glæde / Ok Anna Beyer Vaar mit Nafn i Jorderig / Dog Bed’r jeg Vislig faar 
nest Gud i himmeri. Esa. 35,10. Anna Jacobs d. Beyer.« — Til venstre for ver
sene står: »Ao 86 Ætat. 49. Minist. 19« (præst i 19 år), til højre: »Ao 86 Ætat. 
51.«. Anna Beyer var datter af Køgeborgmesteren Jakob Hansen95 og havde 
tidligere været gift med formanden i embedet, Jens Jensen Aalborg († 1682)96. 
Tidligere på korets sydvæg, nu på skibets.

Mindetavler. 1) 1914. Over sognets faldne i 1849 og 1864. Brunmalet Ølands- 
kalksten med to våbenskjolde hvori tre og to blå løver; derunder fordybede, 
forgyldte versaler97. På tårnrummets nordvæg.

2) 1925. For kirkens formentlige 700års fest, skænket af Christian X. og 
dronning Alexandrine. Sandsten med kongens spejlmonogram under forgyldt 
krone, forneden Søborgs segl. På tårnrummets nordvæg.
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N.E. 1955
Fig. 40. Søborg. Epitaf, formentlig over Christen Jensen Aalborg (†1630) eller hans efterfølger i 

præstembedet Søren Hansen Borch (†1636), med nymalede indskrifter (p. 1143).
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3) 1920’rne. Biskop Eskil († 1181); unggotisk gravsten, trapezformet, 
140x89—73,5 cm, med vers af provst E. Steenvinkel. Våbenskjold, bispestav. 
Ved korets sydvæg.

Tavle, opsat i tårnrummet, ny kopi efter †trætavle. Ifølge pastor Wederkincks 
beretning 1743 til Erik Pontoppidan99 fandtes der i våbenhuset en mindetavle 
undertegnet »Hans Hof P. L.« (pator loci, stedets præst) med følgende indled
ning: »Der Alexander store Mand / Havd’ Monarkiet i sin Hand, / Da bygd’ 
Kong Vermund Søborg Slot / Og gjorde Riget meget godt« etc.

Gravsten. 1) 1200’rne eller 1300’rne, med runer; anvendelse tvivlsom: gavl
sten til en kiste? selve kistelåget?, jfr. »Danmarks runeindskrifter« nr. 256 (Sø- 
borg-st. 1). Indskriften, der står indristet vandret på stenens øverste trediedel, 
til dels med binderuner, indeholder Gabriels hilsen til jomfru Maria:»aue maria«. 
Stenen, af rødlig granit, 106x74 cm, har i hjørnerne borehuller, hvori sidder 
rester af svære jernnitter. I 1830’rne stod den i kirkegårdsdiget, nu — efter 
mange omflytninger — i norddørens niche under Zahrtmanns maleri.

2) 1683, Jens Jensøn Aalborg († 1682) og Hans Pedersøn Hof, »begge sogne- 
prester til Søborg oc Gildeleie sampt deris . . . hustro sal. Anna Iacobs d Bejer« 
(† 1710); herunder årstallet 1683 og H P H og A I D B, henvisende til de to 
sidstnævnte. Brunlig kalksten, 165x95 cm, med fordybede, brunmalede ver
saler og gudelig kursivindskrift på latin; i hjørnerne medaillon med reliefblomst, 
rød og gul med grønne blade. Tidligere i sakristiets nordvæg (jfr. begravelser 
nedenfor), nu på korets østvæg (jfr. epitaf nr. 2).

3) 1600’rne(?). »C I S : S H D, Anna Christens Daater«. Lille, brunmalet 
kalksten, 81x53 cm, med fordybet, forgyldt Jesumonogram, hvorunder for
dybede, brunmalede versaler. Nu på korets vestvæg, nord for korbuen.

4) »O I S W C I D«. Lille, brunmalet kalksten, 77,5x51,5 cm, med store, for
dybede, brunmalede versaler på stenens øvre del. Tidligere i korgulvet ved si
den af Nr. 5 (Løffler), nu på korets vestvæg, syd for korbuen.

5) O. 1729, Cornelius Alb(bretsen) Meyer, »kaldet sognepræst for disse mee- 
nigheder Ao 1694, d. 16. Iun. hiemkaldet af gud Ao 1729 d. 25. mar., ætat. 66, 
minist. 36 aar, med . . . hustroe sl. Clara Mortensd. Hagen. Vi samledis glæde
lige Ao 1694 d. 8. augusti, levede fornøielige udi 18 aar ad skiltis sørgelige Ao 
1712 d. 16. aprilis, ætat. 51.« Sortmalet, ølandsk kalksten, 162X105,5 cm, med 
fordybede, brunmalede versaler, der dækker hele stenen. Tidligere i korgulvet 
foran knæfaldet (Løffler), nu på korets østvæg.

Eftermiddelalderlige begravelser. 1647 var der ingen adelige begravelser eller 
gravskrifter til stede i kirken69. 1722 blev der lagt 20 kvadratalen nyt gulv over 
en begravelse i sakristiet, der blev opfyldt med jord19. — Ved udgravningerne 1940 
afdækkedes øst for skibets østligste pille en grav, af hvis kiste der fandtes fire 
svære jernhanke samt kistebeslag af jernblik; på skelettets bryst lå et blykru-
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cifiks vistnok det 39 cm høje, der nu er opsat i våbenhuset (ligkapellet) —, tre 
jernbogstaver M G over R, nogle »våbenmærker«, »et af dem med en syvtakket 
krone«, desuden blomster og engle af bly. Under kraniets hage lå et bogspænde 
af kobber og i undermunden en dødemønt med kronet oksehoved, d. e. en 
mecklenborgsk hulpenning fra o. 140011. Trods disse summariske oplysninger100 
og trods »dødemønten« fremgår det, at der er tale om en grav fra baroktiden.
— Fra en begravelse hidrører sikkert også det i koret ophængte messing kruci
fiks fra 1700’rne.

†Smedejernskors, fra første halvdel af 1800’rne, (indskriften har været ma
let). Stor hjerteplade over korsskæringen, øverste korsarm endende i et mindre 
kors over oval plade, der til siderne støttes af skråtstillede C-bøjler; dobbelt
spiraler under tværarmen og herunder snoet skaftled102.

†Gravtræ, se p. 1143.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 715. 4°. Chr. Schrøders efterretninger om Søeborg Slot og Køb
stad . . . [18. årh.s slutning], — Thottske saml. 751. fol. Fasciculis in qvo . . . H. Weder- 
kinchs Relation angaaende det gamle Slot og By Søborg i Sielland [1743]. — Se i øvrigt 
arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger af J. Kornerup 1883, 1887, 1890 og 1894 
(kalkmalerier), J. B. Løffler 1885 (bygning, inventar og gravminder) og 1893 (alterbord), 
C. M. Smidt 1924 (fund i kirkens alter), Niels Termansen 1925 (altertavle), K. Fischer 
Møller 1940 (skeletbestemmelser grav nr. 1 og nr. 2), E. Moltke 1940 (middelalderlige 
grave nr. 1 og nr. 2) og Ole Søndergaard 1941, 1942 og 1944 (kalkmalerier). — Under
søgelse og beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1963 og 1968, Vibeke Michelsen og Marie- 
Louise Jørgensen 1955, samt Erik Moltke og Elna Møller 1968.

Tegninger i NM: Interiør, pen og sepia, 1852, usign. — Eksteriør, af J. Kornerup 1856.
— Kalkmalerier, af samme 1883 og 1888. — Alterbord, af J. B. Løffler 1893. — Detaljer, 
af C. M. Smidt 1921. — Et sæt opmålinger, ved C. G. Schultz 1929. — Måleblade, ved 
samme 1939—40. — Opmåling af flisegulv med rester af grave, af V. Hardie-Fischer 
1953. — Smedejernsgravminde, af Aage Jørgensen. — Kunstakademiets samling af ar
kitekturtegninger: Opmålinger 1925, 1926 og 1946.

Notebøger i NM: Jacob Kornerup III, 27. VII, 25 f., XVI, 59, 61. — C. M. Smidt 
1915 ff. LV. 1929 ff. CV

Litteratur: C. F. Wegener: Om Udgravningen af Asserbos og Söborgs Ruiner . . . 1849 
og 1850, i Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1851, p. 215—376. — Niels 
Stenfeldt: Søborg slot og by, i ÅrbFrborg. 1920, p. 60—64. — E. Steenvinkel-Svendsen: 
Kirkeminder og Præsteliv. Søborg-Gilleleje Menigheders Historie gennem 700 Aar. 1925.
— Samme: Nogle enkeltheder fra Søborg kirke, i ÅrbFrborg. 1938, p. 109- 111. — 
C. M. Smidt: Søborg, i ÅrbFrborg. 1939, p. 82. — H. G. Terslin: Søborg Kirke 1743 (Bo
mærker paa dens stolestader), i Fra det gamle Gilleleje, 1940, p. 5 med Tab. I [af pastor
H. Wederkinchs indberetning til Erik Pontoppidan], — E. Steenvinkel: Soborg Kirkes 
Restaurering 1940, i Fra det gamle Gilleleje, 1940, p. 22—33. — Jørgen Paulsen: Sø
borg, i Hjemstavnsbog for Frederiksborg amt, 1943, I. 62 f. — H. C. Terslin: Rune
indskrifterne i Søborg kirke, i Fra det gamle Gilleleje, 1944, p. 92. — R. Fabricius: Tre 
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Kalkmalerier i Søborg Kirke, i Fra det gamle Gilleleje, 1954, p. 45—56. — E. Steenvin- 
kel: »Kirken den er et gammelt Hus«, Søborg Kirkes Historie. — Samme: Soborg Kirke, 
restaureret 1940—41 (citeres: Steenvinkel).

Beskrivelsen såvel af bygningen som af spor efter alterborde og grave bærer præg af, 
at der kun foreligger meget mangelfulde oplysninger om udgravningen 1940, idet afdøde 
arkitekt C. G. Schultz ikke synes at have efterladt sig nogen beretning.

1 KancBrevb. 16. april 1559, jfr. 27. april 1562, hvor der tales om kronens bønder i 
Søborg. 2 ÅrbOldkHist. 1885, p. 28 og CodEsrom. p. 222. 3 Gunnar Olsen antager, 
Kronborg vestre Birk, 1961, p. 37, at Søborg sogn ikke har eksisteret før ca. 1200, idet 
bl.a. stednavne og bebyggelsens karakter tyder på en ung bebyggelse. 4 J. Kinchs 
påvisning i ÅrbOldkHist. 1874, p. 326 ff. — Kilden er Saxo, J. Olriks oversættelse 2. 
udg. 1925, II, 225 ff. 5 O. Nielsens udgave p. 127 f., Sv. Aakjærs udgave II, 198 f. 6 En 
sognepræst er kendt 1301, DiplDan., DaRigBr. 2. rk. V, nr. 158; 1341 er nævnt tre 
degne ved kirken »tribus dyaconibus« ibid. 3. rk. I, nr. 196. 7 Landebogen p. 171. 
8 RA. DaKanc. A. 28. 1630—1702. Fortegnelse og div. dok. vedk. kirker ... læg: for-, 
tegnelse over dem, der har kgl. brev på at nyde kirkeindkomster i Sjælland. 9 NM. 
Hans de Hofman: Siellands Kirckers og Sogners etc. beskrivelse 1755—73. 10 LA. 
Sjællands stiftsprovstearkiv: Holbo og Strø herreders provsti. 1864—99. Synsprot. for 
kirker og præstegårde, jfr. kgl. bygningsinspektørs arkiv. Meldahl. Domænekirkerne.
11 NM. Møntsamlingens fundprot. 1884 nr. 504, 1929 nr. 1713 og 1940 nr. 2001. 12 Jfr. 
kort i Nationalmuseets Arbejdsmark 1930, p. 6. 13 RA. DaKanc. D. 102. 1743—46. 
Efterretninger om købstæderne og amterne. 14 RA. DaKanc. Indlæg til registre og 
tegneiser samt henlagte sager 1645. 15 RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 1661—72. Kron
borg amt. 16 RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 1780—97. Rgsk. for Kronborg rytter
distrikt. 17 RA. Rtk. 245.416. Beregninger og overslag over bygningsarbejde 1821— 
27. Jfr. LA. Topografisk samling. Frederiksborg amt. Pastor P. C. Gardes samlinger til 
Holbo herreds historie. 18 RA. Rtk. Bygningsadministrationens journalsager 1782— 
1840. 19 RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirke
rgsk. 20 LA. Amter. Frederiksborg-Kronborg amter 1784—1800. Breve og dokumen
ter vedr. de kgl. kirker og skoler. 21 LA. Topografisk samling. Frederiksborg 
amt. Pastor P. C. Gardes samlinger til Holbo herreds historie. 22 RA. Rtk. rev. rgsk. 
amtsrgsk. Kronborg amtstue. 23 LA. Kgl. bygningsinspektører: Meldahl. Domæne
kirkerne. 24 Note 10, jfr. fotografiet hos Steenvinkel p. 8. 25 Opmåling af C. G. 
Schultz. 26 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers inventarier. 27 C. G. 
Schultz, Trap III, 157, iagttager tillige på skibets sydside en fortanding tæt vest for 
triumfgavlen. 28 Notebog CX, 10. 29 C. M. Smidt i brev til P. Nørlund 24. maj 1941.
30 Den nuværende udformning skyldes restaureringen 1940—41, Steenvinkel p. 9.
31 C. M. Smidt, notebog CV, 19—20, antager, at en nu forsvunden hjørneknop, der tid
ligere fandtes i kirken, har hørt til en halvsøjle i korbuen. 32 Pillernes udformning over 
det oprindelige gulv forbliver uoplyst. Steenvinkel, p. 9, nævner to, i øvrigt ukendte 
søjlebaser, som ved gravninger er fremdraget på stedet. 33 Jfr. Hansted kirke ved 
Horsens, Kuml 1968. Overensstemmelsen mellem Søborg kirke og det samtidige slots
kapel i Vordingborg (DK. Præstø p. 197—98) er påfaldende. 34 Det fremgik ved restau- 
ureringen 1940—41, at toppen i den af lodretstillede sten dannede lysning var udført 
med trekrumhuggedetegl (fot. i NM). 35 Trap 5. udg. III, 157. 36 Jfr. begravelser 
i tårnrummet i Jørlunde kirke (Lynge-Frederiksborg hrd.) og Hammerlunde kirke i 
Skåne (Festskrift Blomqvist, 1968, p. 154 ff.). 37 Fra kong Hans’ tid stammer en hvid, 
som er fundet i et kopskifte i korets østgavl, jfr. note 11. 38 Notebog XVI, 1861—74, 
p. 61. 39 Trap. Fotografier fra før restaureringen 1940—41 viser på triumfvæggen 
spor efter dobbeltarkaden. 40 Ommodelleringen af de to konsoller og deres stafering 
som hoveder blev foretaget af sognepræstens fader, malermester Steenvinkel Svendsen; 
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C. M. Smidt, der i en redegørelse til NatMus 2. afd. (Journ. nr. 197/29) for »Ændringer i 
Kirken 1924—28« beretter om sagens udvikling, skriver (p. 2), at »der hvor det ene Hoved 
»Ørnehovedet« nu sidder, tidligere fandtes en lille fin og indtagende gotisk Konsul, hvor
til vi i vor Arkitektur har faa Analogier, men som var af stor arkitektonsk og historisk 
Interesse.« Arbejdet med konsollernes tilbageføring blev udfort 1930 af murermester An
dreas Hansen, Gilleleje. C. M. Smidt, notebog LXXII, 11. 41 C. M. Smidt, notebog CV, 
29, registrerer vistnok basernes opbygning efter restaureringen. 42 RA. Rtk. rev. rgsk. 
kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 43 RA. Rtk. 256.5—13. Bygningsadmi
nistrationen. 1841—50. Kopibog. 44 Opmåling af V. Hardie-Fischer. 45 Steenvinkel 
p. 19—20. 46 Kgl. Bibl. Kallske samling. Jessens saml. til Frederiksborg og Kronborg 
amters beskrivelse. 47 Note 20, 1788. 48 Note 19, 1745, og note 17, 1827. 49 Note 
19, 1722. 50 Note 19, 1722 og 1745, note 16, 1783 og note 18, 1847. 51 Note 22, sml. 
note 17. 52 Notebog III, 1865—82, p. 27 og note 10. Restaureringen mindet ved sten på 
skibets sydfaçade, med påskrift: Renov. 1867. 53 Note 19, 1722, jfr. LA. Sjællands bi- 
spearkiv. Historiske efterretninger til Hofmans fundationer ... 1758—59. 54 NM. 2. afd.s 
arkiv. 55 C. M. Smidt, notebog CV, 50—51. 56 Som f. eks. planten på en gulvflise fra Gyr- 
stinge (DK. Sorø p. 1184) her dateret til o. 1300. 57 Kornerup pegede i sin indberetning 
på en Johan dapifer, der nævnes 1295. Denne mand havde imidlertid tilnavnet Niste (jfr. 
Joh. Steenstrup: Studier over Kong Valdemars Jordebog, 1874, p. 37). 58 Yed mu
seumsinspektør N. M. Saxtorph. 59 Sml. Helge Søgård: Vor Frue Kirke p. 37 f., spe
cielt p. 41, i Dansk Hjemstavn nr. 22, 1966. Jfr. brev af 3. januar 1969 fra Knud Prange 
i Nationalmuseets 2. afd. 60 Typen findes også i Kværs som træstatue, se DK. Åbenrå 
p. 1954. 61 Jfr. bl.a. Keldby og Elmelunde, DK. Præstø p. 965 fig. 6, 982. 62 Des
uden havde Niels Termansen opfrisket det 1925. 63 Knud Klem, der bl.a. henviser til 
et tilsvarende, kalkmalet skib i Æbeltoft, publiceret i Handels- og Søfartsmuseets År
bog, 1948, p. 48. 64 Forfatteren dyrlæge C. C. Mathiessen tolker (i brev af 22. juli 
1960) scenen som en okse, der helbredes af en klog kone med medicin. 65 I sin beret
ning 1942 skriver Søndergaard: »Hvælvingsdekorationerne [inclusive buernes dekoration] 
er blevet opmalet af Haandværksmaleren i Kornerups Farver, en lys rød og en meget 
kridtet graagrøn; der skal oprindelig have været en stærk rød og en blaagrøn.«. 66 Ifølge 
Søndergaard 1942 »for Størsteparten opmalet af Haandværksmaleren«. 67 Udførlig 
beskrivelse i C. M. Smidts notebog CV, 1924, p. 48—51 og sammes beretning. 68 Steen
vinkel: Kirken den er et gammelt Hus p. 4. Fra udgraverens hånd foreligger intet ma
teriale til nærmere oplysning om disse fundamenter. 69 LA. Bispearkivet. Alm. sager. 
1647 (—1708). Holbo herreds bog. 70 Yed Niels Termansen. 71 LA. Kirkeinspektio
nens arkiv. Rgsk. 1577—1600 (div. år). 72 Af fru Elisabeth Jensen, der ligeledes har 
skænket kirken Zahrtmanns maleri p. 1139, jfr. Steenvinkel p. 9. 73 Jfr. note 23, finans
ministeriet til bygningsinspektor Meldahl 13. marts 1873. Frederiksborg slotsforvalter 
er meddelt afgangsordre på den granitfont, der i sin tid blev tilført inventariet fra As
minderød. 74 Meddelt af Lars Rostrup Bøyesen, der samtidig har skænket National
museet et fotografi af fadet. 75 Jfr. Steenvinkel p. 15: »Af Prædikestolen kunde kun 
den dekorerede Yderskal bevares«. 76 Yed P. Kr. Andersen, jfr. indskrift på bagsiden. 
77 Opregnet hos Steenvinkel p. 14. — Stoleværket er udført af snedkermester Carl Pe
tersen, Græsted. 78 Disse to stumper af fyr fandtes 1914 i en antikvitetshandel og 
opgaves at stamme fra Soborg kirke. 79 Jfr. Steenvinkel p. 14; tegninger 1966 og for
slag i Nationalmuseet. 80 RA. Kultusministeriet. 1848—1916. Journalsager. 81 Efter 
samme forlæg som altermalerier i Halsted klosterkirke, jfr. DK. Maribo p. 602, spejl
vendt, o.a. Sml. også altertavlen i Vor Frelsers kirke DK. Kbh. By II, 505 f. 82 Af 
konservator Rønne, jfr. Steenvinkel-Svendsen: Kirkeminder og Præsteliv p. 20. 
83 Henningsen: Kirkeskibe p. 163 og samme, i ÅrbFrborg. 1952, p. 102. 84 Indskriften 
gengivet i ÅrbFrborg. 1934, p. 101. 85 Uldall p. 259, E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, 
p. 101 f. 86 RA. Fæstningsrgsk. 1600—19. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og



1150 HOLBO HERRED

hammermølle. Læg: rgsk. for Kronborg gethus. 87 K. Fischer Møller, 27. april 1940. 
88 Skitseopmåling ved arkitekt V. Hardie-Fischer. 89 Steenvinkel p. 7 f. 90 Brev 
med positionsskitse 20. dec. 1886 fra sognepræst Garde. 91 RA. Genealogisk heraldisk 
selskabs generalia 4° nr. 20. 92 NM. Thurah: Om Sielland og Fyen. 93 Krucifikset er 
taget efter Joh. van Aachen gennem stik af Ægidius Sadeler (jfr. E. Moltke, i ÅrbOldk 
Hist. 1955, p. 105); samme stik er bl.a. anvendt som forlæg for det i teksten nævnte epi
tafium fra Græsted. 94 LundPortr. IX, 46. 95 E. Qvistgaard: Præstehustruer, 1934, 
p. 28. 96 LundPortr. IX, 45 f. — Afbildet hos E. Steenvinkel-Svendsen: Kirkeminder 
og Præsteliv, 1925, p. 22. 97 Udført af Kr. Due efter tegning af N. Termansen. 98 En 
munkesten fra denne grav, med en før brændingen indridset, meget skitsemæssig figur 
er nu i Gilleleje museum, 12,5 x 11,6 x 7,7 cm. 99 Sml. Annaler for nordisk Oldkyndighed 
og Historie, 1851, p. 345. 100 Steenvinkel p. 9 ff. 101 Jfr. Steenvinkel-Svendsen: 
Kirkeminder p. 47 ff. 102 Tegning 1893 i Nationalmuseet af arkitekt Rasmus Jensen, 
publiceret i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern, 1951, p. 33.

Fig. 41. Søborg by og voldsted 1809 (p. 1097, 1151).



S Ø B O R G † S L O T S K A P E L
S Ø B O R G  S O G N ,  H O L B O  H E R R E D

Skønt den vigtige borg sikkert allerede fra Eskils tid har rummet et kapel, er et sådant 
dog først udtrykkelig nævnt 1361,  da borgen var genopbygget efter ødelæggelsen i 
1330’rne; Valdemar Atterdag fik da pavelig stadfæstelse på det kapel, han havde ind
rettet1. Af et andet pavebrev, fra f3642, fremgår det, at paven skænkede relikvier til 
dette kapel, som var viet S. Christoffer.

Ruinerne af borganlægget på den yderste af holmene i den nu udtørrede 
Søborg Sø (jfr. p. 1097 og 1150, fig. 41) rummer i sit nordre hjørne fundament
erne af en rund bygning med en udvendig diameter på godt 10m. Da bygningen 
blev udgravet af C. M. Smidt i 1920'rne fandt man inden for ringmuren fundering 
efter fire piller eller søjler, og bygningen blev da identificeret som borgens ka
pel. Denne antagelse styrkes af, at pillefundamenterne er orienteret efter ver
denshjørnerne. Supplerende udgravninger i og omkring rundbygningen, fore
taget af Henrik Græbe for Nationalmuseet 1968, har godtgjort, at piller og 
ringmur er samtidige og fundamenter for en bygning, hvis gulvniveau har lig
get omkring 30 cm over funderingens nuværende overside. Fundamenterne er 
lagt med mindre marksten i nogenlunde regelmæssige skifter uden mørtel, og 
pillernes hjørner er opbygget med noget større sten. Funderingen, der bryder 
igennem et ældre gulvlag, aftager i tykkelse nedefter, idet siderne følger fun- 
damentsgrøftens skrå vægge. Den oprindelige funderingsdybde kan anslås til 
150 cm.

Der er bevaret rester af den ca. 130 cm brede, ringformede murs nederste 
skifter, som viser, at bygningen har været opført af tegl. De fire funderinger 
inde i bygningen må formodes at have båret støtter for en eller flere øvre eta
ger; for at der overhovedet kan have været plads i det lille runde rum, må disse 
støtter tænkes som slanke søjler, formentlig af granit. Et eller flere af de søjle
fragmenter, som tid efter anden er fremdraget på eller ved borgruinerne, kan 
muligvis henføres hertil.

Resterne af et kraftigt, polygonalt tårn, der lidt skævt for kapellets øst-vest 
akse har sprunget frem for borgens ringmur umiddelbart øst for rundbygnin
gen, og som indtil dennes udgravning almindeligvis blev betragtet blot som et 
murtårn, satte C. M. Smidt i forbindelse med kapellet og anså det for det op
rindelige kor. Den begrænsede undersøgelse 1968 kunne ikke bekræfte Smidts 
formodninger, men kunne på samme tid heller ikke udelukke, at en stensam
ling, der lå op ad ringmurens nordøstlige side, kunne have haft en funktion i 
forbindelse med et kor, som eventuelt havde været indrettet i tårnets nederste 
stokværk. Rundbygningens identifikation som borgkapel har megen sandsyn
lighed for sig, og omstændighederne taler også for, som C. M. Smidt har for- 
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Fig. 1. Søborg slotsbanke set fra luften.

modet i sin redegørelse for udgravningerne3, at bygningen har haft flere etager. 
Placeringen for enden af slottets hovedfløj og ved borgens omfatningsmur turde 
angive dette, og Smidts antagelser støttes afgørende ved henvisning til paral
leltilfælde, hvor S. Mikkels kapel ved »Kærnen« i Helsingborg skal fremhæves.

Umiddelbart syd for rundkapellet i Søborg er udgravet resterne af borgens 
hovedbygning, palatiet, og imellem de to bygninger er ved undersøgelserne i 
1920’rne konstateret fundamenter til en pille, der har været muret op i den 

H. Stiesdal 1963
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Fig. 2. Soborg slot. Plan 1:600. Målt og tolket af C. M. Smidt 1929—31, suppleret med hovedtræk 
af voldgravene på grundlag af Nationalmuseets terrænnivellement 1957, tegnet af KdeFL 1968. 
Eskils borg er fremhævet ved skravering, de kongelige bygninger angivet ved kontur. Omridset af 
slotskapellet i kompleksets nordlige hjørne er udført med prikket linie efter C. M. Smidts tegning, 
mens de partier af bygningen, som blev fremdraget 1968, er trukket med fuld streg efter Henrik

Græbes opmåling.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 73
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snævre passage. Østsiden af dette murværk blev atter fremdraget 1968, ved 
hvilken lejlighed det viste sig, at funderingen ligger på et opfyldningslag, der 
snarest antyder en sammenhæng med rundbygningen. Om pillen skal opfattes 
som en afstivning af kapellet eller som bæring for en forbindelsesgang mellem 
borgens hovedbygning og kirkerummets andet stokværk eller som en blanding 
af begge funktioner, tillader omstændighederne ikke at afgøre.

Efter sine udgravninger var C. M. Smidt med henvisning til teglmaterialet 
ikke i tvivl om, at rundbygningen tilhørte Eskils borganlæg4, og denne date
ring, der henfører bygningen til 1150’erne, har de nyere undersøgelser hverken 
afkræftet eller bekræftet. Er Smidts datering rigtig, står vi overfor en meget 
tidlig teglstensbygning; ellers kunne man være fristet til at føre kapellet læn
gere op i tiden og se det i sammenhæng med de kongelige byggearbejder på 
borgen. Eventuelt kunne kapellet sættes i relation til kirken inde i Søborg by; 
den udmærkede sig bl.a. ved et vestpulpitur i sin allerførste levetid (jfr. p. 1108).

C. M. Smidt iagttog resterne af en rektangulær bygning med retning øst-vest, 
som senere havde været rejst på rundkapellets plads5. Om vi her står over for 
et yngre borgkapel, er usikkert, og helt problematisk er det da at forbinde 
bygningen med det ovenfor nævnte S. Christoffers kapel, som indrettedes af 
Valdemar Atterdag, og hvortil paven skænkede relikvier.

Hvad angår borgens byggefaser og kapellets forhold hertil, henvises til den 
kommende redegørelse i Danske voldsteder6; her vil løsfund og bygningsfrag- 
menter, som i tidens løb er fundet ved borgen, blive behandlet, også sådanne 
som med nogen sandsynlighed traditionelt er henført til kapellet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Foredragsmanuskripter, notesbøger og opmålinger ved C. M. Smidt. Museumsindberet- 
ning og opmåling ved Henrik Græbe 1968. Redaktion ved K. de Fine Licht 1968.

1 ActaPont. nr. 538. 2 Smst. nr. 580. 3 ÅrbOldkHist. 1934, p. 237—78 og ÅrbFrborg. 
1939, p. 74—87. 4 ÅrbOldkHist. 1934, p. 259. 5 Smst. p. 260. 6 Jfr. desuden be
skrivelsen i Trap III, 161—62.



Fig. 1. Gilleleje. Ydre, set fra nord.

G I L L E L E J E  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

Kirken stammer antagelig fra sidst i 1530’rne, idet et forlig i 1559 mellem Soborg' 
præsten og Gillelejes bønder beretter, at disse — skønt de fra gammel tid har søgt 

Søborg kirke — for 20 år siden har antaget egen kapellan. I forliget bestemtes, at sogne
præsten i Søborg skulle overtage tjenesten efter kapellanens afgang1; alligevel nævnes 
der både 1577 og 1579 en »sognepræst på Gilleleje«2.

1578, da kapellet var forfaldent, og bønderne ikke havde råd til istandsættelsen, fik 
lensmanden på Kronborg befaling til at lade det reparere3. Kirken, der 16474 omtales 
som kongens, blev lagt ind under det 1720 oprettede rytterdistrikt og 1736—41 ombyg
get i sin nuværende skikkelse af de folk, der arbejdede for kongen på distriktets kirker.

18735 afhændedes kirken til pastor Raae og var derpå i privateje, indtil den 1.januar 
1914 overgik til selveje. Sognet var anneks til Soborg indtil 1923.

18316 forlangtes kirken hvidtet udvendig, fordi den tjente som somærke.

N.E. 1955

73 *
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Kirken ligger midt i fiskerlejet, på et mod nord skrånende terræn, der ved 
kirkegårdens gamle nord- og nordøstgrænse har et ret brat fald mod den fjord
arm, som i stenalderen strakte sig ind mod den nu udtørrede Søborg sø (p. 1097). 
Kirkegården er omkring 1900 udvidet mod nordøst, og et 18907 fremsat ønske 
om et ligkapel på kirkegårdens nordøstre del blev opfyldt efter udvidelsen. 
Kirkegården hegnes af kampestensmure og levende hegn; en omsætning af det 
17888 nævnte kampestensdige gennemførtes 1886—987. De nuværende låger i 
vesthjørnerne har fløje af trætremmer mellem kløvstenspiller; en søndre †låge 
fik 1701f. tag af fyrredeller ligesom tidligere; 1709 omtales den vestre9 og 
1875 den nordvestre låge7.

Et †klokketårn på kirkegården fik 17019 indlagt fire nye egefodstykker; tår
net var muligvis rejst 166210 som midlertidig erstatning for den forfaldne tag
rytter og fungerede til dennes istandsættelse 17189 (p. 1158).

Kirken er et langhus med femsidet østafslutning, afvalmet tag og tagrytter; 
et våbenhus er afskilret i vestenden sammen med materialrum og trappe til 
pulpituret. Som bygningen står nu, er den i hovedsagen resultatet af bygge
arbejder 1736—41, der var så omfattende, at kun tag og tagrytter fra den æl
dre bindingsværkskirke blev stående (sml. nedenfor). I kirken kan man derfor 
fastslå det helt usædvanlige forhold, at taget er ældre end grundmurene.

(†)Bindingsværkskirke. Den bygning, som tagværket i sin tid rejstes over, 
må nødvendigvis have været af samme udstrækning og højde som den nuvæ
rende, men ydervæggene var af udmuret bindingsværk. Foruden tagrytter (p. 
1158) var den forsynet med et våbenhus, ligeledes i bindingsværk (p. 1159). Det 
er vel tvivlsomt, om denne forholdsvis store kirke er identisk med den byg
ning, der synes at være rejst lige efter reformationen. Den mulighed foreligger, 
at kirken enten kan være ombygget eller udvidet med det polygonale kor i for
bindelse med den istandsættelse, der efter 1578 gennemførtes ved kongens 
hjælp; nogen sikkerhed har man dog ikke, selv om en notits i regnskaberne fra 
1736 kunne antyde en aldersforskel på østre og vestre del; det hedder her, at 
»kirkens femkantede bindingsværksgavl . . . syntes at være bygt af gammelt 
skibstømmer«.

Ifølge de oplysninger, der fremgår i forbindelse med ombygningen, kan man 
slutte, at fagbredden var ca. 137 cm, hvilket vil sige, at hver polygonside be
stod af to fag, mens langmurene har været på 13—14 fag. Bindingsværket stod 
på fodremme; de fornyedes 17069 tillige med flere stolper og løsholter samt tal
rige murtavl. Vægstolper og bjælker synes indvendig at have været forbundet 
med kopbånd11, således som det er velkendt fra renæssancebindingsværk. 1718 
fornyedes kirkeloftet, der blev malet himmelblåt med røde bjælker; tag og tag
rytter blev istandsat og derpå gik det slag i slag med nyindretning af det indre 
frem til 1733. Uanset denne indsats, som strakte sig over et kvart århundrede, 
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Fig. 2. Gilleleje. Plan. 1 :300. Målt af C. G. Schultz 1930.

var bygningen så medtaget, at man 17369 vedtog og gennemførte østendens 
ombygning i grundmur, »indrettet således, at efterkommerne, når de øvrige 
bindingsværks sidevægge forældes, og kirken dertil skulle blive af formue, at 
lade opføre i dessen sted grundmur, at da under samme bjælker og foruden at 
tage det ned, kan kontinueres med grundmur«. Fem år senere fuldendtes om
bygningen9.

Den nuværende kirke. Eftersom kirken hørte til rytterdistriktet, er det na
turligt, at man ved Gilleleje kirkes ombygning finder det samme hold af hånd
værkere, som plejede at arbejde for kongen på om- og tilbygningsarbejder ved 
distriktets kirker: murersvend Christopher Hansen, København, snedker Jens 
Christensen, Farum, og maler Hans Nielsen, Ganløse.

Fra Esbønderup hentedes 7000 mursten af »den store slotsform« og fra As
minderød 2100, de to kirker, hvor der netop af de samme håndværkere var rejst 
store korsarme (p. 766). Som indledning blev korpartiets bjælker, spær og træ
gesims hængt op på stivere, hvorefter man kunne grave ned i knap to meters 
dybde og lægge fundament af kampesten, mursten fra bindingsværkstavlene 
og nye sten; herpå rejstes den to sten tykke ydermur. Foruden de fem polygon
sider tog man af hensyn til den videre ombygning eet fag med af hver lang
side; 137 cm fra østhjørnerne spores endnu skellet mellem kirkens østre og 
vestre del. To af polygonsiderne fik jernvinduer, og et nyt alterbord muredes, 
mens fonten flyttedes fra vestenden til koret. — Arbejdet sluttede så tidligt 
på året, at stilladserne kunne benyttes i Hornbæk først på sommeren (p. 728).

Menigheden afventede således ikke, at kirken blev formuende, men lånte 
i stedet 700 rdl. hos andre rytterdistriktskirker og kunne allerede i foråret 1741 
påny slutte kontrakt med håndværkerne. Bindingsværksvæggene veg for 
grundmur hele vejen rundt, og muren blev gjort noget tykkere i faget under 
tagrytter og sejerværk. Tagværket istandsattes over hele kirken (p. 1160), tag
rytterens tømmer fornyedes i vid udstrækning, de gamle loftsbrædder blev 
pløjet og omlagt, og nede i kirken fjernedes de to skillerum fra 1718, mens
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andre, af brædder12, opsattes til afskilring af våbenhus, trapper og material- 
rum i vestenden. Hans Nielsen malede loftet gult, bjælkerne røde som før (p. 
1156) og listerne blå — de samme farver, som benyttedes til inventaret.

Bygningen slutter sig i sin nøgterne udformning med de indvendige, flad
rundbuede spareblændinger og (de nu ændrede) vinduer af samme form samt 
murforstærkningen i tagrytterfaget klart til de byggearbejder, der som nævnt 
kort forinden og næsten samtidig gennemførtes ved andre af distriktets kirker 
af de samme håndværkere og under ledelse af inspektør Helt13. I det ydre af
viger Gilleleje dog på to punkter: den har ingen lisener og ingen kraftigt frem
springende, muret gesims; men begge dele må ses som en direkte følge af, at 
den ældre kirkes tagværk blev stående. Når den tynde bindingsværksydermur 
skulle erstattes af en to-stensmur, måtte denne presses så langt ud som over
hovedet muligt på grund af taget, hvis ikke kirkerummets areal skulle beskæ
res for meget. Derfor blev man nødt til at give afkald på lisenerne og erstatte 
den stærkt udladende profilgesims med et smalt, skråtstillet brædt.

Et par arkivalske oplysninger fra 1757 og 17659 om dæksten, henholdsvis 
tagsten, til »begge vestre skrå gavle« kan give anledning til tvivl om den vestre 
gavls afdækningsform efter 1741. Da der ikke i tagværket spores nogen synder
lig forskel på de vestre valmspær og resten, og da en afslutning i vest med tre
kantgavl føles fremmedartet i rytterdistriktets kirkebyggeri, er det muligt, at 
citatet dækker over reparationer på de to vestre grater (sml. †vindfløj 
p. 1160).

Af oplysningerne i forbindelse med tagrytterens istandsættelse 1795 frem
går, at denne var afstivet med to stolper på selve kirkegulvet; det er uklart, 
om ordningen hørte til istandsættelsen 1741 f., eller den var af senere dato; 
men de to stolper må enten have indgået i korgitteret eller have stået som en 
art indramning af kordøren.

I årene 182714—18366 blev kirken hovedistandsat. Tag og tagværk repare
redes15, bræddeloftet gipsedes, rundbuede jernvinduer afløste de ældre, og 
murstensgulvet fornyedes. 190616 blev der i østmuren hugget ud for en dør, 
mens større vedligeholdelsesarbejder gennemførtes 1930—33 og 1962—63.

Tagrytteren. Bindingsværkskirkens tagrytter, der 17069 omtales som forfal
den, var muligvis identisk med det 166210 omtalte tårn, hvorfra en klokke var 
nedfalden (sml. †klokketårn p. 1156). Efter reparationer på tømmer og kryds
værk samt udskiftning af skifertaget med bly og egespån blev klokkerne påny 
ophængt i rytteren 1718 (sml. †vindfløj). Det fremgår tydeligt, at spiret også 
den gang var et lanternespir, men i hovedsagen har det vel fået sin nuværende 
form i forbindelse med de meget udstrakte fornyelser 1741; de blymalede 
spån udskiftedes med bly 17869, og 17996 fulgte efter bygningsinspektør F. Ma
gens’ indstilling en ny istandsættelse af rytteren, som da hvilede på de ovenfor 
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Fig. 3. Gilleleje. Ydre, set fra sydvest.

omtalte to stolper, hvis nedre ender var forrådnede og nu ønskedes opstillet 
på kampesten (sml. p. 1158, 1164).

Våbenhuset har siden 1741 været indrettet i vestenden af kirken, udskilt 
med bræddevægge og rødmalet med hvide lister; det flankeres i nord af et 
sandhus17 med muret kalkkule18, i syd af en trappe til pulpituret.

Et †våbenhus, hørende til bindingsværkskirken (p. 1156), blev nedrevet 17419; 
at dømme efter nedrivningsmaterialet har det været en selvstændig bygning 
foran en af kirkens døre.

N. E.1955



1160 HOLBO HERRED

Fig. 4. Gilleleje. Indre, set mod øst.

En solskive er anbragt på tagrytterens sydvestside (sml. fig. 3).
Vindfløj, 1864, med årstallet udstanset i fanen; på tagrytteren. †Vindfløje. 

1718, forgyldt af Jakob Willumsøn, Helsingør, og opsat på tagrytteren. 1741 
omtales den lille fløj, der blev opslået på den vestre gavl, muligvis den fra 1718, 
og fløjstangen med knap og lilje over spiret9.

Tagværket er af fyr, hanebåndstype med langstol, samlinger i middelalderlig 
manér og gennemnummereret med øksehugne romertal i nord, stik i syd. Over 
korpolygonen ses de 1741 indlagte mellemspær.

Kirken står hvidkalket ude og inde, med rødt tegltag, blytækt tagrytter og 
rundbuede jernvinduer.

I N V E N T A R
Oversigt. Hovedparten af kirkens inventar hidrorer fra tiden efter den store ombyg

ning 1736—41 (vestpulpituret 1742, pengetavlerne 1744, alterkalk og urværk 1746, al
tertavlen 1834, stoleværket 1836 og fire kirkeskibe fra 18- og 1900’rne). Fra den bindings- 
værksbyggede forgænger findes endnu prædikestolen o. 1650 og de to alterstager. 
Den romanske fontekumme er først kommet til kirken i nyere tid. Blandt bevarede 
gravminder kan nævnes stenen over Peder Jensen Grove, kgl. Maj. »fyringsforvalter 
over Danmarks strømme«, † 1673.

N.E. 1955
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Fig. 5. Gilleleje. Indre, set mod sydvest.

Alterbord af glat panel, formentlig fra 1837, da der blev opsat et nyt bord og 
lagt nyt bræddegulv under knæfaldet; 1842 blev der anbragt to dore med be
slag for åbningen under alterbordet6. Ved ombygningen 1736—37 flyttedes 
alteret og en ny »alterdisk« opmuredes9.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldkors.
* Alterklæde 1807, af rødt fløjl, guldbroderet med Frederik VI.s kronede navne

træk over årstallet. I Gilleleje museum.
†Alterklæder. 1647 nævnes et rødt, engelsk4, 1701—06 et af forgyldt læder. 

1726 forærede Det islandske kompagni, skipper Eskild Pedersen, skipper Lau
ritz Pedersen, Søren Terkelsen, Jens Klav og inspektør Schrøder »af sædvanlig 
genereusité« en ny messehagel af rødt fløjl med guldgaloner samt et alterklæde 
af rødt kamelhårs plys med guldgaloner over hver som i samlingen og rundt 
om kanten, midt på med guld broderet en sol, I H S samt 1726 og en ny alter
dug . . .9. Dette alterklæde og det af forgyldt læder nævnes også 1764, da det 
»forslidte« af læder hang under det fra 172619.

Altertavlen er et maleri, Kvinderne ved graven, olie på lærred, signeret: »I. L. 
Lund 1834« i samtidig, spidsbuet (noget ændret) ramme20, der flankeres af 
smalle sidestykker med 1916 fornyede dobbeltsøjler, som bærer en gesims med

N. E. 1955



1162 HOLBO HERRED

spidsbue. Et tidligere topkors er nu erstattet af en lille tretårnet kirkefront, 
krabbebladene langs buesiderne er fornyet, og sidestykkernes små koglespir er 
erstattet af to store, basunblæsende engle. Den nuværende staffering, brunt 
med forgyldning, hidrører fra 1916, mens den oprindelige af restaurator21 be
skrives som »Metalkarakter af gammelt Messing«. I postamentfeltet citat fra 
Matth. 28,6. Bag på tavlen forgyldte versaler på sort: »Ave crux spes unica 
salutis« (»hil korset, det eneste håb om frelse«).

†Altertavler. 1) 1732 blev »den gamle papistiske altertavle« nedbrudt og af
løst af følgende.

2) I stedet for nr. 1 opsattes en altertavle fra Tikøb kirke (der for nogle år 
siden var blevet nedtaget), efter at den var omarbejdet og forbedret af sned
ker Hendrik Jørgensen, Helsingør9 (jfr. p. 698).

Altersølv. Kalk (fig. 6), underdelen fra 1662, svarende til Frederikssund 
1676 (p. 660), bægeret fra 1746. I M. Smiths beretning til Hofmans fundatio- 
ner omtales to kalke, hvoraf den ene, forgyldte, var givet af generalmajor Ejler 
Holck, »befalingsmand til Cronborg amt« 166222. Fod, skaft og knop stammer 
altså fra Ejler Holcks gave, mens bægeret, der bærer Frederik V.s kronede 
spejlmonogram er fra 1746, da guldsmed Christian (fejl for Christoffer?) John
sen, København, gjorde kirkens kalk og disk større. Det oprindelige bæger bar 
ifølge inventariet 1701 Ejler Holcks og Lisbeth Høgs våben og navne9. 22,5 
cm høj. Disk, samtidig med kalkens bæger, glat, forgyldt, 14 cm i tvm., med 
graveret cirkelkors og Frederik V.s kronede spejlmonogram på randen. Under 
bunden to udslidte stempler.

Oblatæske 1863, nøje svarende til Søborg (p. 1131), 9,7 cm i tvm. Under bun
den og låget samt på siderne tre ens stempler: Københavns bymærke 1863, 
mestermærke S med båndslyng i oval for Conrad Chr. Fr. Schrøder og søn 
(Bøje p. 133) og guardeinmærke for Simon Groth.

Vinkande, stemplet P. Hertz, skænket 1954.
†Altersølv. Kalk skænket 1597 af hr. Ditlev Holck, »høvidtsmand på Cron

borg slot«22. 1647 nævnes en kalk og en disk af tin4; 176419 var kalken solgt.
Berettelsessæt 1927, anskaffet 1930 i stedet for det tidligere, der gik til grunde 

ved ildebrand 1929.
Alterstager. 1) (Fig. 7), af gotisk form, noget forskellige både i gods og profi

ler, den ene sandsynligvis fra o. 1575, den anden ifølge indskrift skænket 1614. 
På den sidstnævntes fod læses med graverede versaler: »Denne lysestage gaf 
erlig och welagt mand Peder Andersen Randvlf radmand vdi Kiøbenhafven 
til kirkens brvg paa Gildeleie anno 1614« samt to skjolde med sammenskrevne 
initialer, det ene med R V — kan med lidt god vilje læses P A R V — for råd
manden, det andet med A B for hans anden hustru (efter 1607, † 1622) Anne 
Baltzersdatter23. Forskellen mellem de to stager skal da sikkert forklares så- 
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N.E. 1955 N.E. 1955

Fig. 6. Gilleleje. Alterkalk med bæger 1746 og                      Fig. 7. Gilleleje. Alterstage, kopi 1614 efter den 
underdel 1662 (p. 1162). anden stage fra o. 1575 (p. 1162).

ledes, at den ene af kirkens (ældre) alterstager er gået i stykker, hvorefter den 
københavnske rådmand 1614 har ladet en kopi udføre. 44 cm høje.

2) 1800’rne, af tin. Ude af brug.
†Messehagler. 1647 nævnes en gammel, blomstret damaskes4, 1701—06 en 

rød plyses9. 1725, se under †alterklæder p. 1161.
Alterskranke, nyere, tresidet, enkelt tremmeværk af træ. 1721 forærede skip

per Lars Pedersen, København, en »skammel omkring alterfoden« og et smukt 
jernrækværk med messingknopper24; 1742 blev skranken marmoreret af Hans 
Nielsen, Ganløse9; den nævnes endnu 183425, men afløstes 1836 af en ny, der 
ligeledes var af jern6.

Døbefont (fig. 8), romansk, af granit, først kommet til kirken, uvist hvorfra, 
o. 1900. Kummen, 68 cm i tvm., af grovkornet, rødlig, foden af grå granit.

*Døbefonte. Kirkens oprindelige granitfont, hvis kumme siden 1908 har be
fundet sig i Asminderød (p. 776)26, kasseredes 18366 til fordel for en træfont, 
en 94 cm høj og ca. 46 cm bred, kvadratisk kasse af fyr (nu i Gilleleje museum) 
med hul til fadet. 1870 blev den opmalet med stenfarve, og 1875 »udbankedes« 
den, fordybedes og poleredes7. Om den gamle granitfont meddeler regnskaberne 
1736—37, at den, der da stod »nederst i kirken«, efter ombygningen flyttedes
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op i koret. 1718 var den blevet an
strøget med oliefarve, og 1742 marmo
reret sammen med sit dæksel, mens 
»kronen« stafferedes med line kulører9.

Dåbsfad, nyere, af messing, med 
dobbelt rundbuefrise på kanten og i 
bunden tre fisk lagt over hinanden, 
udført af M. Andersen, Helsinge27.

*Dåbsfad, 1780, af tin, 35 cm i tvm., 
ret dybt, med profileret kant. Under 
bunden stemplet med Københavns tre 
tårne over bånd med udslidt skrift og 
herunder årstallet. I Gilleleje museum.

†Dåbs fade. Et nævnt i inventariet 
16474, stort, af messing. Ifølge M. 
Smiths indberetning til Hofman22 
meddelte en indskrift på fadet, at det 
var givet af fyrforvalter Peder Jensen 
Growe på Nellerup (jfr. gravsten nr.
1). 1843 blev det solgt sammen med 
et andet messingfad (nævnt 1706)9 
og fire messingknapper fra alter

skranken28. Et tinfad anskaffedes sammen med fonten 18366.
†Korgitre. 1) Til korgitteret i bindingsværkskirken anskaffedes 1718 fire 

stabler til døren og jern til ankre; det blev nedbrudt af Jens Christensen 1741 
»med sine dukker«; de to stakitdøre anvendtes i det nye pulpitur, en i hvert 
vindue9.

2) 1741. Ved kirkens ombygning blev der gjort et stykke nyt panel »mellem 
stolene og koret«, halvanden alen langt, to alen højt mod syd og fem alen langt 
og to alen højt mod nord. I kordøren blev der gjort en bue af tømmer og bræd
der; der ovenpå blev et †krucifiks hæftet og begge piller ved kordøren blev 
beklædt med »syler« (d.v.s. som søjler). Hele gitteret maledes og marmore
redes af Hans Nielsen, Ganløse9, jfr. i øvrigt p. 1159.

Prædikestol (fig. 9—11), o. 1650, overført fra den ældre kirke. Stolen, der 
er på fire fag, præges både i opbygning og i udsmykning af barokken. I stor
felterne med de fire evangelister er den tidlige renæssancetypes muslingeskal
nicher genoptaget, men med større liv og perspektiv. Mens frisefeltet, der er 
gennemløbende, er bevaret, er postamentfelterne veget for en stærkt udladende 
undergesims, og de ældre stoles hjørnehermer er erstattet af barokke ornamen
ter fra hvis midte der springer et englehoved frem. Også den øvrige ornamentik 

N.E.1955

Fig. 8. Gilleleje. Døbefont, først kommet til kirken 
o. 1900 (p. 1163).
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Fig. 9—10. Gilleleje. Prædikestolsfelter med Lukas og Johannes (p. 1164)

på undergesimsen og i skriftkartoucherne med evangelisternes navne er barok; 
buerækkerne på den smalle hængeliste under postamentfremspringet og på 
kronlisten er yndlingsdekoration o. 1650 og fremover. De rutineret skårne 
evangelistfigurer er udfort efter gængse forlæg, med tidens sans for fyldigt 
draperi og livlig bevægelse. Ved overflytningen til den »nye« kirke blev †him- 
mel og stol repareret, fik ny trappe (1866 atter fornyet7) og bund; samtidig 
anskaffedes en ny †bogstol og et †brædt til timeglasset9; bæresøjlen fornyedes 
18366, mens det nuværende opgangspanel er fra nyeste tid.

Stolen har nu en partiel staffering med megen forgyldning samt lidt rødt, 
grønt, blåt og gråt på evangelisternes kapper; bærestolpen har et enkelt sort 
liniemønster, opgangen står i lys eg. 1742—43 maledes og marmoreredes sto
lens nye dele af Hans Nielsen, Ganløse9, og 1867—68 restaureredes den »i sin 
oprindelige stil«7. På sydvæggen vis-à-vis døbefonten.

Timeglas, formentlig fra begyndelsen af 1700’rne, på fire fag, svarende til 
f.eks. Søborgs (p. 1134). Stativet er af eg med drejede balustre af samme 
materiale bortset fra de to yderste. Over prædikestolen.

N.E. 1955 N.E. 1955
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Stolestader (jfr. fig. 4), nygotiske fra 18366, da det gamle stoleværk blev 
solgt på auktion25, svarende til bl.a. Karlebo (p. 897) og Mårum (p. 1209). 
Moderne maling med to nuancer gråt. 1742—43 blev 28 †stoledøre »med 
deres bistøder« malet og dørene nummereret; desuden maledes de to »lukte 
stole« under pulpituret9.

Præste- og degnestolene fornyedes 18366.
†Kirkekiste til kirkens kar og klæder nævnes i inventariet 1701—069 og 

endnu i 1830’rne14.
Lås, fra 1700’rne, af vanlig type, aflang, med rundt hoved og afslutning som 

opstanderen på den som fig. 14 afbildede pengetavle. På dørfløj fra orgelpulpi
tur op til loftet.

Orgelpulpitur fra 1836 med tre flade bossefyldinger på hver side af den ind
skudte orgelfaçade; profilgesims og glat hængebrædt. Staffering som stolevær
ket. Også den tidligere kirke havde et †pulpitur, på hvilket der flikkedes 1708. 
1718 gjorde snedkeren to gallerier med gesims og »al sin behør«, hvorefter ma
leren malede dem. Efter kirkens ombygning malede Hans Nielsen 1742 det 
nye, dobbelte pulpitur med dets to trapper, rabatterne blå og fyldingerne mar
morerede, mens listerne blev cinoberrøde9.

Orgel, 1969, bygget af Frobenius og Co.; 11 stemmer fordelt på to manualer 
og pedal. Ældre façade tilpasset det nye orgel af arkitekt Rolf Graae (jfr. 
nedenfor). Det tidligere †orgel var bygget 1887 af Frederik Nielsen, Århus, 
og anskaffet ved frivillige bidrag7. Det var mekanisk med fire stemmer i et 
manual på fire oktaver. Dette orgel ombyggedes 1931 af Froberg og Schie- 
berle, Odense, med nogen ændring af det gamle hus; det fik ti stemmer for
delt på to manualer og pedal; pneumatisk35. 1965 blev andet manual og pedal
stemmen sat ud af funktion. Façadens midterste del med pibefeltet i spidsbuen 
og de flankerende pilastre, gesimsen med kløverblade samt undergesimsen med 
de to konsoller er hele den oprindelige og uændrede østfaçade fra 1887.

Pengeblok, formentlig anskaffet ved eller kort efter ændringen 1741—42, af 
eg, kun jernbundet foroven med glatte og profilerede bånd. Lavt, pyramide- 
formet jernlåg med pengeslidse flankeret af rokokoagtige ornamenter. Nyere 
jernbånd forneden. Højde 93 cm. 1814 opgravedes blokken og flyttedes hen i 
våbenhuset29; nu i det afskilrede indgangsrum.

†Bliksparebøsse bekostet 1728 ifølge inventarium 176419.
Pengetavler (fig. 12—13) 1744, to næsten ens, primitive, udført af Jens Chri

stensen for 1 rdl. 32 sk. og malet af Hans Nielsen med forsølvede lister. Nu 
blåmalede, indvendig røde, med røde eller forgyldte kanter; på sargen blå
hvide rocailleornamenter, på opstanderens forside englehoved og blomsterguir
lander, på bagsiden basunblæsende engel. På den enes forside hvid skrive
skrift: »Gud velsigne Eder alle«. Ved orglet.
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Fig. 11. Gilleleje. Prædikestol, overført fra den ældre kirke (p. 1164).

Lysekrone, 1730, af messing, ottearmet, med otte vistnok nyere prydarme; 
de S-svungne lysearme har midtpå et delfinhoved, fra hvis mund den lysebæ- 
rende arm udgår. Kort skaft med midtdelt hængekugle og tværrillet hænge- 
knop. Topfiguren er en flakt ørn. På kuglen graverede versaler: »Ikke os Herre, 
ikke os, men giv dit navn ære psal. CXV. I C Møller KPD E« (de sidste ini
tialer formentlig hustruens). Kronen hænger i en snoet jernstang med to æg
formede, forgyldte trækugler. I skibets midtgang. — Fire nyere messingkroner. 
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Salmenummer tavler, tre fra o. 1900 og en nyere kopi, alle med profilramme 
og gennembrudt, symmetrisk voluttopstykke. Ny staffering, hvid ramme, 
gyldne topstykker. — 1879 anskaffedes to †salmenummertavler med indskuds- 
numre til afløsning af tavler til at skrive på (med kridt)7.

Kirkeskibe. 1) 1829—30. »Anna«, brig, 70 cm. Bygget og skænket af styr
mand, senere lods Hendrik Larsen, Gilleleje, da han lå indefrosset i S. Peters
borg. Ophængt 30. febr. 183030. I midtgangen, tredie skib fra øst.

2) Før 1870. »Argus«, skonnert, 65 cm. Model af krydstoldvæsenets »Argus« 
(I), bygget 1854. Bygget og skænket af Svend Esmann, Gilleleje. Ophængt o. 
187030. I midtgangen, længst mod vest.

3) O. 1870. »Ferdinand Larsens Minde« (oprindelig »Laura« efter bygmeste
rens datter), tremastet fuldskib (oprindelig barkrigget), 65 cm. Bygget og skæn
ket af sømand, senere sejlmager Ferdinand Larsen. Ophængt o. 187030. I midt
gangen, længst mod øst.

4) O. 1924. »Henry«, bark, 75 cm. Bygget og skænket af fisker og tømrer 
Niels Clausen, Gilleleje, til minde om en søn. Ophængt 192 4 30. I midtgangen, 
andet fag fra øst.

Sejerværk, forfærdiget 1746 af Ingvard Hansen, Ballerup, der fik 85 dl. for 
»et tårnur, som står i kirken og tårnet, med to forgyldte og malede viserskiver 
og en skål-metalklokke i kirken«9. Døgnværk med timeslagværk anbragt i hin
andens forlængelse i smedejernsramme samlet med kiler, 95 cm høj, 106 lang 
og 59 bred. De lodrette stivere ender foroven i brede, oprullede blade, de vand
rette i profiler. På værkrammen er med kursiv indhugget: »Ingvard Hansen 
Ballerop Ao 1747«; desuden findes et ikke identificeret jernstempel. Det ca. 
230 cm lange, oprindelige pendul med linse er bevaret, den oprindelige hage
gang erstattet med stiftgang, hvis ganghjul er signeret P. Chr. Louv 1869. 
Formodentlig samtidig blev skivernes oprindelige stive visere erstattet med 
time- og minutvisere. Lodder af kampesten. På en messingplade på værket 
oplyses, at uret er »Restaureret af Urmager Kern-Hansen, Hillerød Aar 1915«. 
Værket er atter 1968 nænsomt restaureret af Aage Ingemann Sørensen, Hol
bæk. Drevenes stokke, lejebøsninger, spærhager og snoretrisser blev da forny
ede tilligemed værkets ormeangrebne træstol. De udskiftede dele opbevares i 
urkammeret. De to skiver på tagrytteren fornyedes også som kopier af de æl
dre og bærer årstallet 1747. Værket står i et velbevaret, sandsynligvis oprinde
ligt urhus, hævet over loftet, forskudt lidt mod vest i forhold til tagrytteren31.

1833 anskaffedes en ny kohherurskive. Hvornår skiven i kirken fjernedes, 
vides ikke. Den nævnes med sikkerhed 17919, da Søren Rasmussen forfærdi
gede en urskive inde i kirken.

Klokker. 1) Mellem 1588 og 1613, støbt af Borchard Quellichmeyer. Fejlfuld 
indskrift med versaler mellem værkstedets vanlige friser af grenfyldte buer, 
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Fig. 12—13. Gilleleje. Pengetavler, udført 1744 af Jens Christensen, Farum (p. 1166).

der ender i duskede treblade: »Borchard [G]elgether me fecit. Twigge Lavr- 
nizsen. Verbvm domini manet in æternvm« (»B. Gel[b]geter gjorde mig. T. L. 
Herrens ord bliver i evighed«), Twigge Lauritsen(?) er formentlig navnet på 
kirkeværgen. Tm. 65 cm. I tagrytteren med vuggebom af 1700-talstype32.

2) 1719. Versaler: »Anno 1719 den 27. may hafver sal. Anne Peder Iensens 
i Gillelie mølle ladet denne kloche omstøbe«. Tvm. 47 cm32.

3) 1921. Versaler: »Omstøbt 1719 og 1921«. På loftet. Formodentlig har det 
været meningen, at denne klokke skulle have været støbt af metallet fra nr. 232.
— 1662 er der en udgift for at hænge en klokke fast i tårnet, og 1663 reparerede 
Hans Reinicke, rotgeter i Helsingør, den ene klokke, der var faldet ned10. 
Ifølge inventariet 1701—06 hang den store og den lille klokke på kirkegården, 
1718 blev de hængt ind i »tårnet«9 (sml, p. 1158). 1799 fornyedes klokkestolen 
delvis8.

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1) O. 1673, over Peder Iensen Grove, »kongl. may. fyringe forval
ter ofver Danmarcks strømme, som boede og døde på Nellerop« 3. juni 1673, 
58 år gammel, og hustru Anne Lumborg samt en datter Mechtele Grove. Sort 
kalksten, 161 X 106 cm, med fordybede (nu forgyldte) versaler og spinkel bølge- 
bort langs kanten. I cirkelfelt forneden et symmetrisk skjold, hvori et kors 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt
74

N. E.1955
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dannet af fire liljer og, i stedet for hjelmtegn, 
et dødningehoved med aks og initialerne PIG 
(sml. p. 242). Stenen, der oprindelig lå i koret, 
fjernedes ved bygningens ændring og lå herefter 
i kirkens material- og kulrum, hvorfra den for- 
langtes fjernet 1901 og opstillet på et passende 
sted33. Nu på skibets nordvæg.

2) O. 1703, over »kongl. may. fordvm biercke- 
foget til Kronborig amptes Biercketing Rasmvs 
Lavrsen Arendrvp paa Nellervp ... nedsat 12. 
okt. 1703«. Under gravskriften: »Dit lif, din død, 
din dom / skal vinde at du varst / from«. Sort, 
af brudstykker sammenmuret kalksten, 112x73 
cm, med fordybede (nu forgyldte) versaler, der 
dækker største parten af fladen. Genfandtes 
samme sted som nr. 1. Nu på skibets sydvæg.

Kirkegårdsmonnmenter. 1—2) O. 1849. Orna
menteret støbejernsplade med reliefversaler over 
Hans Jacob Johnsen, født 27. jan. 1780, † 16. 
jan. 1849, og hustru Maren J., født 2. nov. 1783, 
† 21. dec. 1848. På skibets nordvæg under nr. 2) 
skriftløst støbejernskors.

3) (Fig. 14). O.1850, af smedejern, 205x74 
cm, nu uden skrift, men ifølge graver Aage Jørgensen udført af smed Olsen i 
Gilleleje, som gravminde over ham selv. Nu i skibet.

*4) O. 1852. Støbejernskors over Peder Pedersen, Store Carlsminde, omkom
met ved orkanen natten imellem 2. og 3. okt. 1852. I Gilleleje museum34.

5—6) Et par marmorgravsten (Birgitte Mentz født Thrane, † 1862, og ægte
fælle, † 1874, samt lærer Peder Olsen, † 1915) er indsat i forhallens vægge.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Arkivsager afgivne fra Frederiksborg amtstues arkiv 1898. Gilleleje regnskabsbog 
1701/06—1779/80. — Kgl. bygningsinspektører, afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og 
præstegårde, nr. 116. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Museumsindberetninger ved J. B. Loffler 1885 Harald Munk 1916 (altertavle). I. 
Arthur-Nielsen 1966 og Rolf Graae 1967 (orgler). — Undersøgelse og beskrivelse ved 
Elna Møller 1963 og 1968, samt Vibeke Michelsen og Marie-Louise Jørgensen 1955 og 
Erik Moltke 1968.

Litteratur. Thomas B. Bang: Bidrag til Gillelejes Historie, ÅrbFrborg. 1917, p. 56—65.
— H. C. Terslin: Gilleleje Kirke, i Fra det gamle Gilleleje, 1933, p. 45—57. — B. Fabri- 
cius: Dansk Kirkebyggeri belyst ved Gilleleje og Omegns Kirker, i Fra det gamle Gille
leje, 1937, p. 40—47.

N.E. 1955

Fig. 14. Gilleleje. Gravminde af sme
dejern (p. 1170).
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1 KancBrevb. 1559, 6. okt. — En kun i afskrift 
overleveret fortegnelse over sjællandske provster 1545 
nævner provsten i Holbo hrd. som hjemmehørende i 
Gilleleje; efterretningen lader sig ikke efterprøve men 
synes efter det i øvrigt foreliggende mindre sandsyn
lig, NyKirkehistSaml. V, 141 f., jfr. Gunnar Olsen: 
Kronborg Vestre Birk, 1961, p. 37. 2 KancBrevb. 
1577, 5. maj og 1579, 20. april. 3 KancBrevb. 1578,
1. febr. 4 LA. Bispearkivet. Alm. sager: 1647(— 
1708). Holbo herreds bog. 5 LA. Kgl. bygnings
inspektører: Meldahl. Domænekirkerne pk. XXII. 
6 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. 1782—1848. 
7 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø 
herreders provsti 1864—99. Synsprot. for kirker og 
præstegårde. 8 LA. Amter. Frederiksborg—Kron
borg amter. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler 
1788—1800. 9 LA. Arkivsager afgivne fra Frederiks
borg amtstues arkiv 1898. Gilleleje rgsk.bog 1701—80. 
10 RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 31. 1661—72. 
Kronborg amts kirkergsk. Gilleleje. 11 Ved langvæggenes ombygning 1741 udfyldtes 
bjælkernes taphuller, hvori kopbåndene havde siddet, med nye stykker træ, jfr. note 9.
12 Omtalt i forbindelse med istandsættelse 1804, jfr. note 6. 13 Jfr. †messehagel. 
14 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Kronborg amtstue. Kirkergsk. 15 RA. Rtk. 245— 
416. Beregninger og overslag over bygningsarbejde 1821—27. 16 LA. Kgl. bygnings
inspektører afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde pk. 116. 17 Nævnt 
1863, jfr. note 7. 18 H. C. Terslin: Gilleleje Kirke, p. 54. 19 LA. Sjællands stifts
øvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers inventarier. 20 1836 betaltes 940 rdl. for et alter
billede med ramme, jfr. RA. Bygningsadministrationens journal. 21 Harald Munk 
22 LA. Sjællands bispearkiv. 23 Om P.A.R., byfoged, rådmand og borgmester i Ko
benhavn, se O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse III, 205f. 1609 skænkede 
han en døbefont til Helligåndskirken i København, jfr. DK. Kbh. By I, 685. 24 Jfr. 
RA. Bygningsadministrationens kopibog 1841—50, året 1843. 25 RA. Bygnings
administrationens journal. 26 Ifølge Terslin p. 50 blev fonten »for nogle år siden« 
fundet som vandtrug på en gård i omegnen og blev da erhvervet til Asminderød. 
27 Terslin p. 50. 28 RA. Bygningsadministrationens kopibog 1841—50. 29 LA. 
Kronborg amtstue. 1805—45 kirkergsk. 30 Henningsen: Kirkeskibe i Frborg. amt, i 
ÅrbFrborg. 1952, p. 98, jfr. note 14; 1830 ophængtes to nye skibe foræret af beboerne.
31 Ifølge kirkens regnskabsbog 1746—47 (note 9) havde Asiatisk kompagni i Koben
havn dette år skænket kirken 100 rdl. til uret; men da det formodedes at være for lidt, 
ønskede man, at supercargoen på et af de skibe, der gik til Kina, skulle tage pengene 
med og forøge dem ved handel. 32 E. Gribso, i ÅrbFrborg. 1934, p. 74f. — En med
delelse i pastor Gardes optegnelser (i LA. Topografisk samling), at kirkens klokker var 
fra 1514 og 1649, må bero på en misforståelse. 33 RA. Kultusministeriets 1. dep. 
Journalsager 1848—1916. 34 Afbildet i, Fra det gamle Gilleleje, 1952, p. 23. 35 Spille
bordet og de tilbyggede stemmer var af kasseret materiale fra orglet i en kirke på 
Søndre Boulevard, Odense.

Fig. 15. Gilleleje. Landsbyplan.
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Fig. 1. Græsted. Ydre, set fra sydvest.

G R Æ S T E D  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

En sognepræst er nævnt 1299, 1339 og 13761. 1567 var der 48 tiendeydere2. 30. marts 
1624 udgik befaling til lensmanden på Kronborg, at lenets kirker skulle yde hjælp 

til tårnets istandsættelse3. 1688 henlagdes kirketienden, hvoraf der årligt svaredes en del 
til præsten i Græse, til konrektoren ved Roskilde skole tilligemed kirkens landgilde, 
men 30. nov. 1753 fik konrektor tilladelse til at overdrage kirken til stiftsskriveren 
mod en afgift fra kirken4.

Kirken var en stiftslandsbykirke5, indtil den 1. april 1950 overgik til selveje. 1849 
hjemsøgtes kirkens østende af en brand6.

Sydligt i det langstrakte sogn, der når Kattegats kyst på et kort stykke vest 
for Gilbjerg hoved, og nær de tidligere så skovrige egne i syd ligger Græsted by 
med kirken på en banke i nordvest. Om kirkegårdens ældste del er der i syd, 

E. M. 1962
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Fig. 2. Græsted. Plan. 1:300. Målt af M. Brahde 1957. Tegnet af H. Reitzel Jensen 1969.

sydøst og en strækning i nord hvidkalkede kampe- og teglstensdiger, der at 
dømme efter munkestensmurværket i syd kan rumme en middelalderlig kerne 
og være identisk med den 16457 omtalte, brøstfældige mur, som 16928 var 
dækket med hulsten; nu har muren røde vingetegl. I nordvest er et uregelmæs
sigt murforløb udlignet med en kløv- og teglstensmur, der rejstes i forbindelse 
med en stor kirkegårdsudvidelse mod vest 18679. Den ældste vestmur stod kun 
få meter fra tårnet. En anden vestudvidelse fulgte omkring 191210, en tredie 
ved århundredets midte.

Indgange. I sydmuren, omtrent ud for korets gavl, er der en senere indhug
get, fladbuet og falset låge med kamtakker, der kan have erstattet en indgang, 
som tilmuredes 16958.

En østre indgang, nævnt 16628, er antagelig identisk med den nuværende 
østportal med rundbuet køreport og fodgængerlåge (mod nord); portens rund
bue og den vandrette overdækning stammer dog fra dette århundrede11. En 
vestre †låge, omtalt 17408, forsvandt ved udvidelsen 1867, og i den nye mur 
lindes en stor, rundbuet køreport med kamtakker.

†Kirkerist i øst nævnt 1662 og i syd 16958.
†Kalkhus. 1681 betaltes en tømmermand for at nedbryde og opsætte et kalk

hus, der 17608 og 18266 omtales som liggende ved kirkegårdsmuren. Senere 
benyttedes nordre våbenhus til kalk- og materialhus, således 186212 og 187113, 
inden det omdannedes til ligkapel 188913.

Kirken består af kor og skib fra 1100’rne, en eller to vestforlængelser samt 
fire tilbygninger: et tårn fra 1400’rne, et sakristi på korets nordside og to vå- 
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Fig. 3. Græsted. Ydre, set fra nordost.

benhuse (det nordre nu ligkapel), der alle kan være fra 1500-tallet. Kirken 
har nogen afvigelse til syd.

Bygningens ældste del står på en plan syld af ret små kampesten, og murene 
består overvejende af rå, kløvede kampesten med kvadre på hjørnerne; såvidt 
det kan afgøres gennem hvidtelagene, er vinduer og døre af kridtkvadre. Korets 
oprindelige højde målt (mellem syld og falsgesims) i sydøst er 465 cm, skibets 
ca. 480 cm (nu 520 cm). Af detaljer ses korets vinduer i øst og nord, det første 
er tilmuret, det sidste står som indvendig blænding siden 1954, men er blevet 
noget afkortet forneden ved indhugning af døren til sakristiet (p. 1177); nord
vinduet skiller sig ud fra korets østvindue og skibets vinduer såvel ved karme
nes stærke smig som lysningens placering yderligt i muren (ca. 90 cm regnet 
fra indersiden), og det kan derfor tænkes, at vinduets form skyldes en ændring 
o. 1200—50. To af skibets vinduer ses i midterste hvælvfag, det nordre tilmu
ret, det søndre som indre blænding (sålen er hævet 310 cm over gulv, højden 
er 110 cm). I samme fag findes dørene, af hvilke den søndre er i brug, men ud
videt 185412, den nordre tilmuret; sidstnævnte er rundbuet udvendig og vand
ret afdækket med planker indvendig.

H.M. 1914
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E.M. 1963 E. M. 1963

Fig. 4. Græsted. Hoved i hvælvkappe (p. 1175). Fig. 5. Græsted. Ribbe med konsol (p. 1175).

Dørstedernes placering nær langmurenes midte er så usædvanlig, at den må 
formodes at indicere en særpræget indretning af skibets vestende med tårn 
som i Søborg (p. 1113), podium som i Blistrup14 eller en meget tidlig vestfor
længelse, hvis sammenføjning med det ældre skib ikke lader sig fastslå, dels 
på grund af de indbyggede hvælv, dels fordi tykke hvidtelag dækker de even
tuelle mursammenstøds yderside. — Ingen taggavle er bevaret.

Ændringer og tilføjelser. Hvælvene i kor og skib stammer antagelig fra 
1300’rne; de hviler på falsede piller, af hvilke gjordbuernes har afrundet midt
led; skibets vægpiller har kvartrundt kragbånd af eet skiftes højde, mens 
hjørnepillerne kun har et tilbagespring i vederlagshøjde. Korets kvartstens- 
ribber udgår fra konsoller, dannet af en afrundet sten på højkant under et kun 
fire centimeter højt, afrundet led. Skibets ribber udspringer lige over pillernes 
kragbånd, vokser til kvartstens bredde og senere ret brat til halvstens bredde, 
men lidt forinden brydes de af en art konsol, således at der fremkaldes en 
dværgsøjlelignende virkning; konsollerne er snart afrundede som en halsring, 
snart kapitælagtige og snart maskeprydede (sml. fig. 5). I midthvælvets nord
kappe er der indmuret et (kridtstens?)hoved, hvis fremstående øjne, lange næse 
og mærkelige mundparti (fig. 4) giver det stor lighed med en del konsoller i 
nogle 1300-tals hvælv i Københavns amt (f. eks. Osted p. 787). Korhvælvet er 
kun svagt indskåret på oversiden, skibets noget mere og forsynet med top- 
kvadrater. I den søndre svikkel af skibets vestligste kapper er der en tilmuret 
lem. 187912 blev hvælvenes overside udkradset og udgydt med cement.

Vestf orlængelse(r). Ovenfor er der gjort opmærksom på, at skibets døre sidder
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usædvanlig langt fra vestgavlen, og 
blandt de muligheder, der er nævnt 
til forklaring heraf, er også den, at 
skibets vestende eventuelt kan være 
en tidlig forlængelse. Men bortset 
fra hvordan dette måtte forholde 
sig, så er kirken langt senere, for
mentlig efter indbygning af de tre, 
p. 1175 omtalte hvælvfag, blevet 
udvidet mod vest med endnu eet 
hvælvfag. Murene, der ligesom i 
skibet er af rå kamp, har ikke ud
sparede forlæg for hvælvingen, men 
alligevel synes denne at være rum
mets ældste overdækning, thi af
tryk i gavlmuren efter en 20 cm 
høj bjælke, der har ligget ned i mur
kronen, antyder ikke, at rummet 

først har stået med bjælkeloft, idet en ankerbjælke på dette sted er ganske 
naturlig i forbindelse med hvælv. De falsede hjørnepiller har kragbånd af et 
udkragende skifte og ribberne er halvstens i hele forløbet, men ellers minder 
hvælvingen meget om skibets hvælv. Ved forlængelsens opførelse fjernede man 
mod sædvane ikke skibets vestmur, men gennembrød den med en uregelmæs
sig arkade, som blev forsynet med kragbånd; dette forhold har givet anledning 
til, at forlængelsen er blevet opfattet som underdel til et tårn.

Det smukt murede tårn fra o. 1500 er på tre stokværk, hvoraf de to nederste 
ved opførelsen fik forlæg for hvælv, men mellemstokværkets blev aldrig ud
nyttet (fig. 7). Tårnet står på en syld af store, rejste kampesten og er i øvrigt 
af munkesten i munkeskifte med mange sortbrændte kopper, der tilsyneladende 
ikke danner noget regelmæssigt mønster, hvilket dog kan skyldes en delvis 
skalmuring 1875. Tårnrummet, som er sat i forbindelse med vestforlængelsen 
ved en spidsbuet arkade, dækkes af en ret lavt siddende krydshvælving med 
halvstensribber; det får lys gennem nyere, fladbuede vinduer, som 187212 
flyttedes hertil fra skibet. Den samtidige trappe i nord fører mod sædvane helt 
til klokkestokværket; den har fladbuet underdør, løbermuret skakt, rund spin
del vekslende i lyse og mørke sten og loft af fladbuede, udkragende binderstik 
(fig. 6); trinene, der 16808 blev belagt med træ, fører forbi den fladbuede dør 
til mellemstokværket og ender i en højde, der er afpasset efter den hvælving, 
som aldrig blev muret; herfra er der en trætrappe til klokkestokværkets gulv. 
Det smukt murede mellemstokværk med skråt skårne fuger har i vest og syd

E. M. 1963

Fig. 6. Græsted. Tårnets spindeltrappe, set opad 
(p. 1176).
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spærstikafdækkede lysglugger i flad- 
buede nicher, der udvendig omslut
tes af en blænding med tvedelte 
spærstik over konsol; gennem øst- 
muren blev der 185315 brudt en dør 
til skibets loft. Det høje klokkestok- 
værk har to fladbuede glamhuller 
i øst-vest og tre i nord-syd; 18316 
blev de 16 store lemme strøget med 
tjære og kønrøg. De øst-vest-vendte 
gavle har over en række bomhuller 
ensartede blændingsdekorationer, 
der slutter sig noje til Helsingør 
S. Olai og Tikøb sakristi fra 1517 
(p. 75, 693); de tre midterste høj
blændinger er falsede, med stav- 
værksagtig bund (cirkel over tve
delte spærstik) og forneden i de to 
er der en fladbuet åbning; de fleste af de resterende højblændinger har i mod
sætning til Helsingør-Tikøb vandret, falset overdækning; en del kamtakker er 
ommuret. — Endnu 186212 tjente tårnet som dåbskapel.

Våbenhusene foran skibets syd- og norddør er muligvis ligesom sakristiet 
opført efter reformationen. Begge har kampestensmurværk forneden og der
over store teglsten, som i alt fald i nord synes at ligge i krydsforbandt. De 
tynde mure er indvendig styrket med piller, hvorimellem der er spændt llad- 
buer; over disse ses i det søndre våbenhus murremmene fra det ældste loft, 
som 1835 afløstes af et nyt, der ligger en del højere og hviler på bjælker, som 
stammer fra et †pulpitur (p. 1189); også tagværket blev fornyet6. 186212 fjer
nedes en muret bænk i øst og nord, og den spidsbuede dørs stik blev forhøjet 
en snes centimeter; 190610 fik doren sin nuværende udformning i forbindelse 
med en skalmuring af hele gavlen, der står i blank mur med tre lysglugger til 
loftet. Vinduet i øst stammer fra 187912, men tidligere har der været flere lys
åbninger, lukket af trælemme, hvoraf fem omtales 18316. Nordre våbenhus, 
der en tid tjente som materialhus (p. 1173) og 1890 indrettedes til ligkapel, er 
muligvis også forhøjet; det står med en meget lille tagrejsning, glat gavl med 
kamme og en bred, nyere dor med karm i blank mur.

Sakristiet, der brændte 184915, er præget af den følgende istandsættelse, da 
bjælkeloft, tagværk og vistnok også gavlen med spidsbuede blændinger og 
kamtakker fornyedes. 18476 rummede bygningen en åben begravelse, og 
186212 omtales den som skriftestue16.

E.M. 1963

Fig. 7. Græsted. Tårnets mellemstokværk med hvælv
forlæg (p. 1176).
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Fig. 8. Græsted. Ydre, set fra sydøst.

På kirkens nordside, ud for tårnets trappehus er der rejst en toiletbygning 
i gotisk stil.

Tagværket over tårnet er af eg, formentlig oprindeligt, men noget fornyet. 
De øvrige er af fyr og fra 1800-tallet, over kor og skib fra 185317.

Kirken er hvidkalket bortset fra vindues- og dørindfatninger, der ligesom 
søndre våbenhusgavl og hele tårnet står i blank mur. I kirkerummet fik vin
duerne, som udvidedes lidt efter lidt (16638, 18336 og 186612), deres nuværende 
form 187212. Kor, skib og tårn har blytag, resten tegl, som dog har afløst bly18. 
Såvel ved sidste restaurering 195419 (arkitekt V. Hardie-Fischer) som i 191410 
iagttog man et gulv af marksten udløbet med kalkmørtel, som syntes at være 
lagt på et 50—60 cm tykt afretningslag over den faste bund; kampestensgulvet 
skal ligge 20—25 cm under nuværende gulv. 17738 blev gulvniveauet hævet 
og 191410 påny sænket. Nu består gulvet af gule mursten.

† K A L K M A L E R I E R

I 1911 fandt man kalkmalerispor i skibets to østligste hvælv på buer og rib
ber. 1954 fremkom lignende fragmenter både i skibet og i koret. Disse deko- 

H.M. 1911
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Fig. 9. Græsted. Indre, set mod øst.

rationer, der var rent ornamentale, var udført i 1300-tallet. Vesthvælvet havde 
en meget primitiv figurdekoration fra 1400-tallet. Endelig fandtes spor af en 
1700-tals bemaling. Alle kalkmalerier er igen overkalkede.

1) 1300-tallet. Kalkmaleridekorationen omfattede både ribber og gjord
buer i skibets tre østlige fag samt på korets øst- og nordvæg omkring det ro
manske vindue. Ribberne var i alle hvælv dekoreret med sparremønster, mens 
skjoldbuerne og gjordbuernes sideflader havde kvadermaling. Den østligste 
gjordbue havde på undersiden et siksakmønster med treblade i trekantfelterne, 
den næstøstligste et trappemønster i vekslende grå og hvide flader med rød 
bund. Omkring korets romanske nordvindue var rester af et båndornament. 
Desuden fandt man tre indvielseskors, eet på skibets nordvæg og to (kun be
varet som indridsning i pudsen) på korets østvæg. Farverne, okker og sort, var 
overalt malet på hvidtekalk.

2) 1400-tallet. Det vestligste hvælvs dekoration bestod af nærmest stregteg- 
nede »krabber«: Smågrene og halvcirkulære blomster, samt topdekoration: Kvi
ste med slyngtrådsudløbere svarende til små planter i kappernes midte. Des
uden fandtes en meget primitiv fremstilling af en ræv, en stork foran en høj 

E. M.1962
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E. M. 1962

Fig. 10. Græsted. Dåbskander af tin, den til venstre anskaffet 1845, men sandsynligvis ældre, den 
anden udført 1871 af Hans Høy, København (p. 1184).

og smal krukke, samt et hanelignende dyr, formentlig Æsops fabel om 
ræven og storken. I en anden kappe fandtes et skjold med et bomærke og her
over en hjelm med eet vesselhorn.

3) 1756—58. Ifølge regnskaberne8 betaltes murmester Engel for at illumi
nere kirken indvendig under hvælvingen på samme måde som de kongelige 
kirker på amtet. Formentlig er det denne dekoration i rødt og gråt, som fand
tes ved afdækningen i 1911.

I N V E N T A R
Oversigt. Kirkens eneste inventarstykke fra romansk tid er granitdøbefonten, en af de 

få sjællandske med billedrelieffer. Gotikken er ikke repræsenteret, efter at klokken fra 
1425 er omstøbt: måske skyldes det, at der er kommet en energisk præst i slutningen af 
1500’rne, der har ryddet op og fornyet. I alt fald fik kirken i Jørgen Frantsens tid († o. 
1609) ny †altertavle (1572), ny klokke (1599), nyt dåbsfad, ny dørfløj samt ny prædikestol. 
Senrenæssancen tegner sig for et nu anonymt epitaf (1623), og fra o. 1625 er kirkens for
nemme smedejernslysekrone, der muligvis er udgået fra kunstsmeden Caspar Finckes 
værksted. Fra o. 1640 til 1660’erne sker der atter store fornyelser: et fint †korgitter med 
krucifiks og en fontehimmel, alt formentlig fra kgl. snedker Hans Barchmanns værksted, 
ny prædikestolshimmel og nye alterstager samt muligvis et †tårnur. Fra 1700’rne er al
terskranken og et præsteepitaf (pulpituret fra dette århundrede blev nedrevet 1835), alter
tavlen er fra 1857 og stolestaderne fra 1954.
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E. M. 1963 M.M. 1930

Fig. 11. Græsted. Sygekalk, udført 1724 af Jens Fig. 12. Græsted. Alterstage 1663
Christensen, København (p. 1182). (p. 1182).

Alterbord fra 1954.
†Alterklæder. Inventariet 164720 nævner et brunt alterklæde af taft, der 1657 

omtales som gammelt tillige med et nyt af fløjl. 1676 var anskaffet et nyt klæde 
af »blommens kaf« (glat på den ene side, låddent på den anden), med guld
knipling rundt om og canifas (lærred) til foer8. 1856 anskaffedes et alterklæde 
af rødt fløjl med ægte guldgaloner.

Altertavlen er et maleri forestillende nadveren, udført af Th. Wegener 1857, 
som året efter fik 600 rdl. for billedet. Nu i en glat, rundbuet egetræsramme 
fra 1950’erne. Den oprindelige †ramme, der havde snosøjler og springlister, var 
udført af H. H. Hildebrandt, Kbh., med maling og forgyldning for 150 rdl.12. 
En †altertavle omtales af Thurah22, men uden anden oplysning, end at den bar 
Frederik II.s navn, Ao 157223 og »Jørgen Frantsen pastor« (sml. klokke nr. 1, 
p. 1191). 1871 blev den gamle altertavle indpakket og ført til København12.

Altersølv. Kalk, anskaffet 1676 hos en guldsmed i Kbh.8, og ifølge indskrif
ten forbedret 1767. Den 20,6 cm høje kalk har sekstunget fod med flad fod
plade, muligvis fornyet 1767; sekskantet skaft med rund, fladtrykt knop, der
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på over- og undersiden har buetunger. Stort bæger med bundforstærkning, 
antagelig fra 1767. Under den svagt udadbuede mundingsrand graverede ver
saler: »Grested: Kirkis: Kalk: oc Disch. I. Holboherrid: Anno 1676: Forbed
ret: 1767:«. På to af fodens sider indridsede, men nu næsten bortpudsede ini
tialer, vistnok F I S .

Glat, forgyldt disk, 15,8 cm i tvm.; på randens overside graveret cirkelkors, 
på undersiden to ens, ovale stempler F over O W for Københavnerguldsmeden 
Ole Flores Wilcken (Bøje 349), der fik borgerskab 1725 og døde 1751.

Oblatæske, 1869, glat, cirkulær, 4 cm høj, 8,5 cm i tvm. med graverede, tvær- 
skraverede »majuskler«: »Græsted Kirke MDCCCLXIX« og på låget graveret 
kors i firpas. Under bunden Københavns bystempel (18)65, mestermærke D i 
oval for Emil Ferdinand Dahl (Bøje 1099) og guardeinmærke for Simon Groth; 
tilsvarende stempler inden i låget.

Vinkande, 1894, vaseformet, meget tynd i godset, med mesterstempel for 
P. Hertz (Bøje 1033) under foden. På korpus og hals graverede bælter med 
vikingetidsdyr og -hoveder, samt skriveskrift: »Gave til Græsteds Kirke fra 
Lærer Hansens Enke«, og i oval herover: »Emil Theodor Hansen 1870 — 7. maj
— 1895. Tak for trofast Arbejde ved Græsted Skole«.

Sygekalk (fig. 11), 1724, da den ifølge regnskaberne blev omstøbt af en ældre8. 
Den 13 cm høje kalk har cirkulær fodplade og fod med godronnering; ved over
gangen til skaftet en bladkrans; midtdelt knop ligeledes med godronnering, 
glat bæger, som hviler i bladkrans. Under foden fire stempler. Københavns 
bymærke 1724, guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke, skyttens 
tegn; mestermærket er en oval, hvori læses I C S over 1722 for Iens Christen
sen (Bøje p. 64). Kalken og dens stempel svarer til sygekalken i Tjæreby kirke 
(DK. Sorø p. 930). Alterkalke af samme udseende findes i Lillerød kirke (Lynge- 
Frederiksborg hrd.), samt Munkbjergby (DK. Sorø p. 374), Tybjerg (DK. 
Præstø p. 615) og Avnede (DK. Maribo p. 445); disse kalke er stemplet CIS 
for Christen Jensen (Bøje p. 53). Han var far til Jens Christensen, der må 
have overtaget og videreført faderens værksted. Samtidig disk med graveret 
cirkelkors, under kanten med kursiv: »Græst: K.—1725«. To ens stempler 
I C S 1722, som kalken.

Oblatæske af alpacca.
Alterstager (fig. 12), 1663, af messing. 46,5 cm høje, med rigt profilerede 

skafter. Stagerne købtes 1663. Mens de gamle stager, der toges i bytte, ve
jede 1 lispund, vejede de nye 2 lispund 4 pund8.

Bordstager af 1600-talstype. Skænket o. 1955. De 21 cm høje stager er af 
ret lyst messing, foden er klokkeformet med en glat, opadbuet krave, her
over et slankt, balusterformet skaft. I sakristiet på skrivebordet.

†Røgelsekar omtalt i inventariet 1687 som et jernildkar8.
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Fig. 13—14. Græsted. Relieffer på døbefonten (p. 1183).

Messehagler, to nyere begge af rødt fløjl med guldgalonerede kanter og kors. 
I sakristiet.

†Messehagler. 1647-inventariet20 nævner en gammel messehagel af sort fløjl, 
samt to messeskjorter, en gammel og en lidt bedre. 1687 fandtes en ny, violet 
fløjlsmessehagel. 1695 lod man hos en guldsmed gøre to sølvspænder med Kø
benhavns stempel til messehaglen. De vejede 4 lod 3 kvint og kostede 5 dl. 
1774 købtes en ny messehagel af karmoisinrødt fløjl med kors og kanter af 
guldgaloner (for 38 dl. 5 mk. 5 sk.)8. 1841 købtes en ny af karmoisinrødt fløjl6.

Alterskranke, 1701, af smedejern, af form som en styltet fladrundbue, bestå
ende af lodrette rundjern med profilerede, forgyldte midtled samt messingtop- 
kugler. De forreste seks er dog efter 1930 erstattet af andre, gamle. Det midter
ste felt har i fladjern et spejlmonogram for Frederik 4. med krone, samt laur- 
bærgrene. Forneden: »17 HL PLATE 01«; forgyldt med lidt rødt. Skranken 
blev udført år 1700 og betalt med 48 dl.8 (jfr. fig. 16).

Døbefont (fig. 13—14), romansk, af granit, hørende til samme gruppe som 
Esbønderup-fonten (p. 1027). Den store, firpasformede kumme er af en rødlig og 
mere finkornet granit end foden. Kummen er 90 cm høj, 97 cm i tvm. Foroven 
smykkes den af to kraftige, modvendte tovstave. Fire relieffer er hugget i ind
skæringerne på fonten. 1) Mand iført kjortel med langt hår rider på løve, som 
han fatter om halsen med højre hånd; i venstre holder han et opretstående sværd. 

E.M. 1962
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Fig. 15. Græsted. Fontehimmel fra 1640’rne (p. 1184).

2) Korthåret, stående mand som med lille, nedadvendt sværd dræber en slange
agtig drage med forben (Georg med dragen?). 3) Pagehåret kvinde siddende 
sidelæns på en lille hest. I venstre hånd har hun en stavlignende genstand. 4) 
Stående, frontal mand med pagehår, som i hænderne holder en bog. Den knæ
korte kjortel har brede folder. Foden har kraftig vulst over konisk led. I ski
bets nordøsthjørne, tidligere i vest, jfr. bygning p. 1177. (Mackeprang: Døbe
fonte p. 54, 61, 88f., 91).

Dåbsfad, slutningen af 1500-tallet, sydtysk arbejde, af messing, 64,5 cm i 
tvm. Hjort- og -hund-frise både på randen og i bunden omkring midtfeltets be- 
budelsesscene. Indstemplede ornamenter: stjerner og blade, samt på randen 
stemplet RS i rektangel24. Meget nedslidt.

Dåbskander (fig. 10). 1) Skænket 1845, sandsynligvis ældre, af tin. Den 23 cm 
høje kande har hulet fod, nærmest cylinderformet korpus over en lav, nedre 
midtdelt, udbuget del. Fladt låg med knap og bøjlehank. På den cylinderfor
mede del graveret skriveskrift: »Til Græsted Kirke 1845«. Ifølge regnskaberne 
blev den repareret 187112. I sakristiet. 2) 1871 ifølge regnskaberne leveret af 
kandestøber Hans Høy, København for 8 rdl.12. Af tin, 22,8 cm høj, chokolade- 
kandeformet med klokkeformet låg, hvirvelroset-lågknap og flad, skrå hank. 
I sakristiet.

Fontehimmel (fig. 15), mellem 1641 og 1645. Den sekskantede himmel afslut
tes foroven af en udskåret krone, som på et cylinderformet skaft hæves over 

Ældre fot. i NM.
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Fig. 16. Græsted. Ældre interiørbillede mod øst.

den hvælvede opbygning. Frisen har intarsia, kronlisten har på undersiden en 
række blade, på hjørnerne bøjler med englehoveder. Af de seks topstykker er 
to udskårne våbner, Gyldenløves og Grubbes (se (†)korskranke p. 1186), de fire 
resterende er bruskmasker. Mellem topstykkerne står på hjørnerne engleher- 
mer, på hermeskafterne er masker. På undersiden en sekskant, kranset af 
tungebort og omgivet af fladskæringer. Himlen står i træets farve med kun lidt 
forgyldning og enkelte detaljer i rødt og grønt; den er ophængt over fonten i 
en smedejernsstang, der midtpå har kugle med liljeagtige bøjler. Formentlig 
udført af snedker Hans Barchmann, jfr. †korskranke.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

M.M. 1906
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Korbuekrucifiks (sml. fig. 16), 1640'rne, formentlig samtidigt med †korskran- 
ke, ca. 110 cm højt. Den korte ligur med de lange arme og det store hoved 
med fuldskæg og langt, bølget hår hænger dybt i armene. Kraftig tornekrone 
af flettede vidjer med torne. Lændeklædet ligger foldet horisontalt over krop
pen; på figurens venstre side er det knyttet i en sløjfeagtig knude. Et bånd 
med reliefversaler I . N . R . I .  er anbragt på det fornyede korstræ. På muren 
over korbuen.

(†)Korskrarιke, ifølge forsvundne våben fra mellem 1641—45. Formentlig må 
korskranken af stilistiske og historiske grunde henføres til snedkeren på Kron
borg og Frederiksborg, Hans Barchmann. Tilbage er nu kun dele af kronlisten 
og en stor bruskmaske. Frisen har englehoveder omgivet af bladbøjler, afbrudt 
af knægte ligeledes med englehoveder. Den profilerede gesims har på det nedre 
rundled en række skårne portalfelter. På kronlistens underside er taphuller 
efter det forsvundne panelværk. Egetræsmalet med guld, rødt og grønt på 
engle og ornamentik. Ophængt på skibets vestvæg over tårnbuen. — Kor
skranken, der blev nedtaget 1954, kendes fra fotografier (fig. 16). Hele skibets 
østvæg var dækket af en panelering, som omkring triumfbuen havde dels ud
savede, dels udskårne slyng. Kun to rektangulære kartouchefyldinger på hver 
side af korbuen synes at have hørt til den gamle kordør. De er nu hvidmalede 
og ophængt i tårnrummet. Resten var formentlig tilføjelser fra 1700-tallet og 
senere. Det hele var egetræsmalet med moderne skriftsprog i kartoucheram- 
merne og detaljer malet i guld, rødt og grønt.

Foruden det bevarede topstykke med maske fandtes 1954 et tilsvarende, og 
omkring korbuekrucifikset (se ovenfor) var to våbner holdt af løver. Disse til
hørte Hans Henrik Gyldenløve og hustru Regitze Grubbe. Gyldenløve blev 
1641 lensmand på Kronborg og samme år gift med Regitze Grubbe. Han døde 
1645, og korskranken må derfor være udført i løbet af disse år. Mange af Barch- 
manns arbejder fra de tidligere år er udført for lensmanden på Kronborg Fr. 
Urne og bærer dennes våben25.

Ifølge Thurah22 stod over kordøren følgende disticha: »Mundanæ Summo 
Portæ Vos Pandite Regi / Intrabit Magno Clavus honore Deus / O! Pateat 
Christus Caiusvis [cujusvis] Janua Cordis / Ut Mundet, Foreat [foveat], Diri- 
gat, alq. [atque] beet.« (»I verdens porte luk jer op for den højeste konge, nøg
len, Gud, vil træde ind med stor ære. O lad Kristus åbne ethvert hjertes dør 
for at han kan rense, pleje, styre og lyksaliggøre.«).

Prædikestol (fig. 17—18), o. 160026. De fire udskårne fag er suppleret med et 
nyere, glat vægfag. Under det høje postament er den oprindelige, svejfede un
derbaldakin med ny hængekugle. Moderne opgang. De enkelte fag adskilles 
af vekslende mandlige og kvindelige hermer: 1) har diadembælte og holder 
armen på en kartoucheramme, 2) og 3) har krydsede arme, mens 4) mand med 
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Fig. 17. Græsted. Prædikestol (p. 1186). E. M. 1962

turban, holder hænderne foldet foran maven; 5) er en buste over bosse. De 
rektangulære felter er helt udfyldt med kartoucherelieffer omkring stående 
evangelister i højt relief. Masker, putti, fugle og guirlander i tæt vrimmel 
danner sammen med evangelistsymbolerne en slags prøvestykker på renæs
sancens formrigdom. Evangelisterne er fra øst »S: Matthevs, S: Lvcas, S: Marcvs, 
S: Johannes.« Deres navne står med små, hvidmalede versaler på de småkon- 
soller, som bærer figurerne. Postamentet har mellem de glatte hjørnefelter fyl- 
dingsfelter med profileret ramme, mens gesimsens hjørnefelter har kassette- og 
beslagværk, og frisen er glat. Kronliste med tandsnit og æggestavsliste under 
den glatte overligger.

Stafferingen, som er oprindelig, er partiel; på udskæringerne er grønt, rødt 
og lidt forgyldning. I frisen, der er blå med forgyldte versaler, som er skyggede 
på den blå grund: »Qvam dvlcia favcibvs meis eloqvia tva svper meliori meo. 
Psal. 119« (»hvor sødt er dit ord for min gane, sødere end honning for min mund 

75 *
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Psal. 119, 103«). I postamentfelterne: »Qvam speciosi pedes evangelizantivm 
evangelizantivm bona. D(omi)ne serva eos in veritate, sermo tvvs est veritas 
Johan. 17. sit nomen domini benedictvm« (»Hvor liflige er budbringernes fod
trin, budbringernes gode (tidender) — Es. 52,7 —. Herre bevar dem i sand
heden, din tale er sandhed. Joh. 17,17. Velsignet være Herrens navn«).

Himmel, 1665—68. Den regelmæssige, sekssidede polygon har smal frise med 
bøjler med englehoveder på hjørnerne, smalle, gennembrudte hængestykker og 
nedhængende vindrueklaser. Kartoucheagtige topstykker med bruskværk. Det 
største nordvestvendte har to relief-navnetræk: F 3 og SA sammenskrevne. 
Hjørnespir i hvis spidser er nedfældet flammesole. Under loftet koncentriske 
polygoner med profillister, tandsnit og perlestav. I midten Helligåndsdue. Staf
feringen fra 1666—67 er partiel; på frisens blå grund er malet forgyldte versa
ler: »Beati Qvi avdivnt verbvm domini et cvstodivnt illvd Lvc. V I I I .  Anno 
1667« (»Salige er de, som hører Herrens ord og bevarer det Lucas 8«). Him
lens indvendige frise har følgende indskrift: »ivstificantvr gratis eivs gratia per 
redemtionem factam in iesv christo Rom. 3. Olavs Lavrentii Holb: Anno 1667« 
(»de bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Jesus 
Kristus. Romerbrevet 3, 24. Olaf Lauritsen Holbech [sognepræst] år 1667«).

I topstykkernes felter er malede halvfigurbilleder af dyder. Fra sydøstsiden
1) Fromhed med kalk og kors flankeret af initialerne P. I. (pietas) 2) Retfærd 
med sværd og vægt samt I.T. (iustitia) 3) Kærlighed med to børn samt C.T. 
(caritas) 4) Konge- og dronninge-monogram 5) Håb med anker (spes) 6) Styrke 
med sojle samt F.T. (fortitudo). Under himmelens loft er hvidmalede mønstre 
på brun bund, indvendig på hængestykkerne ligeledes hvidmalet, stiliseret 
bladslyng.

Prædikestolens himmel kostede i snedkerarbejde 33 dl. efter fortingning i 
1665. Maleren, som skulle staffere »deckselen«, bekom på hånden 20 dl. 89 sk. 
i 1666/678. Det følgende år fik han for at male kronen item forgylde på alt det 
udskårne, såvel i fyldingerne som adskillige historier (dydebillederne?) 50 dl.27.

En smedejernsstang med kugler bærer himlen. 1666 blev den fastgjort i hvæl
vet af smeden ved hjælp af et kryds med et håndtag midt i, som stangen hæn
ger i, »hvilken stang er 3½ alen lang og neden i med en haand, som fatter i 
krampen, tre led på stangen og har hvert led en blomme, paa den øverste 
ende er en dobbelt split med et bredt »Blæch« (blik?) derunder27«.

Stolestader fra restaureringen 1954ff., glatte planker med trekantgavle, bej- 
sede, ryglænet med gråmalede kvadratfyldinger.

†Stolestader. 1662 leverede snedkeren seks nye stole og forbedrede de andre; 
der påsattes ialt 60 sorte, drejede knapper på alle stole. 1773 opsattes 24 kvinde
stole og en del mandsstole næsten af nyt opbygt8. 1827 repareredes stolene, 
seks fik aldeles ny sirater, 12 næsten alle sirater fornyet, 28 fik en del nye, alt 
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Fig. 18. Græsted. Prædikestol (p. 1186).

udført af snedker Lars Larsen, og 1829 malede F. C. Schon, Esbønderup, sto
lene. 1836 maledes 20 stole med stenkulør indvendigt. Endelig 1847 var stole
staderne så medtagne af svamp, at en stor reparation, blandt andet med en 
del nye nygotiske gavle, var nødvendig. Alle stoledøre blev samtidig fjernet. 
Arbejdet lededes af C. Holst, Roskilde6. 1914 fornyedes stolene af snedkermester 
Carl Petersen10. Ved den omfattende restaurering i 1950’erne borttoges disse 
stole og erstattedes af de nuværende.

†Skriftestol 1654(?). Ifølge Thurah22 stod på skriftestolen Christian IV. og 
Anno. 1654(!). †Degrιestol(?). 1843 ønskes to gamle stole (skriftestolen og 
degnestolen) fjernet, da de »står på hver side af alteret og tager næsten alt 
synet bort fra dette uden at yde den mindste nytte17«.

Dørfløj o. 1600. Bestående af tre sammenstødte planker, på bagsiden samlet 
af to vandrette, profilerede revler og med to gangjern endende i spydblade, 
hvis spids krummer opad. På forsiden pådyvlet et profileret, rektangulært ram

E.M. 1963
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meværk i korsform. Bag det hjerteformede låseblik sidder en låsekasse som 
ender i bladtunge. Døren er malet rødbrun. Nu op ad sakristiets vestvæg, op
rindelig mellem kor og sakristi.

†Pulpitur og hikkede †stole. 1789 omtales »det pulpitur, der skal opbygges«28, 
1835 nedtog man pulpituret og tilmurede hullerne i hvælvet, hvor det havde 
stået. 1829 reparerede F. C. Schou, Esbønderup, den »store, lukte stol6«.

Orgel. Det nuværende orgel er en ombygning af værket fra 1902, foretaget af 
Th. Frobenius og Co. 1955. Manual, seks stemmer. Moderne orgelfaçade med 
rektangulære dobbeltfløje. Træfarvet med tremmeværk foran piberne, lukke
lige fløje med blåt og forgyldning.

Salmenummertavler, moderne.
†Salmenummertavler, en enkelt med buet top og skydenumre ses på fotografi 

fra 1907, måske den, der købtes 187112.
Præsterækketavler, to ens nyere, sortmalede trætavler i profilerede rammer. 

I våbenhuset på hver side af døren til skibet.
†Præsterækketavle fandtes i den 1871 fjernede †altertavle (se p. 1181). Den 

begyndte med Jørgen Frantzen, Pastor 157420.
Lysekrone (fig. 19) o. 1625, af smedejern. Muligvis udført i Caspar Finckes 

værksted. Fra ophængningsstangen, som foroven er smykket med en smede- 
jernsroset med lladjerns udløbere (dyregab), udgår under en muslingeskalformet 
skål båndvolutter og herunder et profileret led, hvori de ti lysearme er fastgjort. 
Hver arm har to båndjernsslyng, mellem disse udgår en glat stang, som ender 
i en firkantet plade. Denne danner udgangspunkt for fire små udløbere, der 
hver ender i et agern, samt for en spiralsnoet stang, som holder lyseskålen, der 
har fligede, flade kanter. Under de profilerede led er en spiralvunden stang, 
som er indspændt i smedede bøjler og nederst samlet i en lille knop. Den meget 
usædvanlige smedejernskrone har mange lighedspunkter med de ophængnings- 
stænger, som findes i S. Olai i Helsingør, specielt nr. 1 (p. 214). Kronen er par
tielt forgyldt. Ophængt i skibets andet fag.

Tre nyere lysekroner af messing. 1888 siges, at den lille lysekrone, som fin
des i kirkens ene ende, ikke er tilstrækkelig, man ønsker en ny. 1891 oppudses 
den gamle krone, og året efter flyttes lysekronerne om efter anvisning13. In
ventaret 1882 nævner kun een lysekrone29.

Fane. »D. 1. Octobr. 1868. Danske Vaabenbrødre Græsted«. Fanen bærer rigs- 
våbnet. Ved skibets nordvæg, tredie fag fra øst.

Sejerværk30, døgnværk med timeslagværk anbragt side om side i jernramme, 
samlet med kiler, højde 97 cm, længde 93 cm, bredde 64 cm.

Værkrammen synes at være fra 17. eller 18. århundrede, men hjulværket er 
i øvrigt på et tidspunkt radikalt fornyet og har nu stiftgang. En del ældre tap
huller i værkrammen vidner om det oprindelige hjulværk. Bevaret er de for- 
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Fig. 19. Græsted. Lysekrone af smedejern (p. 1190).

modentlig oprindelige stenlodder. Værket står i nyere urhus op mod tårnets 
sydmur, uden på hvilken den kvadratiske skive med time- og minutvisere af 
form fra 19. århundredes slutning, er anbragt.

Et ur nævnes første gang 166127; 16818 leverer snedker Michel Meyer, Hel
singør, en ny »Solskive«, sandsynligvis en skive for tårnuret. Urskiven fornyes 
atter 17418, 18049 og 187512. 1912 males urskiven10, formodentlig den eksi
sterende.

Selve værket hovedrepareredes 188131; dets nuværende skikkelse har det 
sandsynligvis fået ved den lejlighed.

Klokker. 1) 1599, støbt af Borchardt Quellichmeyer. »Anno 1599 lod her Iør- 
gen Fransen och Laveriz Laverisen effter welbyrdig Diloff Holck hoffvidtzmand 
paa Kronigborg bevillige stobe denne kloke till Græsted kirke paa kirkens be
kostning. Bochard(us) Gellegether me fecit«. Tre skriftbånd med versaler mel
lem bueborter. På legemet våbner for Holck og Krabbe (Ditlev Holck og hu- 

E. M.1962
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Fig. 20. Græsted. Indre, set mod vest.

stru Margrete Krabbe). To ens medaljoner med pelikanen, der nærer sine un
ger med sit blod, i tovstavramme. På slagkanten flere profillinier. 95,5 cm i 
tvm. Jørgen Frantsen var præst for Græsted og Mårum, Laurits Lauritsen sik
kert kirkeværge. Nyere ophængning.

2) 1803, støbt af P. Petersen, København. »Gud alene Æren. Støbt af P. Pe- 
tersn(!) Kiøbenhavn Anno 1803«. 112,5 cm i tvm. Skriftbånd med versaler om 
halsen, herover bladranke, forneden palmetter. 1804 fik klokkestøber Petersen 
427 rdl. 3 mk. 14 sk. for omstøbningen af den gamle klokke, †nr. 1.

†Klokker. 1) Ifølge Thurah22 var på den store klokke følgende indskrift: 
»Ave Maria Gratia Plena Dominus tecum. Benedicta Tu inter Mulieres et 
benedictus Fructus Ventris tui, Jhesus Christus Amen« (»hil dig Maria, fuld 
af nåde. Du velsignede blandt kvinder og velsignet dit livs frugt, Jesus Kristus 
Amen«). Mellem hvert ord fandtes aftryk af »Nogle gamle trekantede Penge, 
smaae Mynt, og . . . en medaille, hvoromkring siunes at staae Universitas Haf- 
niensis«11. Desuden fandtes en medalje med en klokke på og herom en ulæselig 
inskription. Gribsø p. 76 antager, at medaljonen med klokken tilhørte klokke

E.M. 1962
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støberen Henrik Nielsen, som i 1425 støbte klokken med en tilsvarende bebu- 
delsestekst i Ferslev (Horns hrd.). Men også Olaf Henriksøn Kegge, der virkede 
omkring 1350—75, havde som støbermærke en klokke i medaljon med omskrift, 
og han benyttede ligeledes englens ord til Maria til indskriften (sml. klokken 
i Helsinge, Holbo hrd.).

2—3) Ved klokkeskatten 1602 modtog Kronborg kobbermølle to klokker 
fra »Grestedt«; de vejede 4 skippund 8 lispund32.

Klokkestol fra 185612.

GRAVMINDER

Epitaf. 1) (Fig. 21) o. 1623, idet der i slutningen af 1800'rne skal have stået 
årstallet 1623 samt bogstaverne PN33; nu uden personalia. Epitafiet består af 
storstykke med to frie sojler, storvinger og hængestykke, alt i ren renæssance
stil. Topstykket, der nu mangler sine vinger, virker med sine buttede hermer 
og skaldede englehoveder noget yngre end den øvrige tavle.

Stafferingen, der konserveredes 1956, er sekundær. Den står i svag grønt, let 
rødligt med lidt forgyldning. I hængestykkets kartouchefelt læses med gyldne 
versaler: »Tandem bona causa triumphat« (»til sidst sejrer den gode sag«). I 
postamentfeltet er den oprindelige skrift erstattet af en brunmarmorering. En 
ejendommelig detalje er de på det glatte rammeværk bag de frie søjler ma
lede to dyder: Kvinde med kalk (Troen) og kvinde med sværd (Retfærd), 
begge stående på en diamantbosse. Storfeltets maleri, olie på træ, viser to jom
fruer knælende på et rødt tæppe ved foden af den korsfæstede (efter Hans van 
Aachen, jfr. p. 527). Topstykkets himmelfarende Kristus har blåt lændeklæde 
og stærkrød kappe (muligvis efter samme forlæg som opstandelsesscenen på 
Homeisters epitafium i Helsingør S. Marie, p. 456). På skibets nordvæg.

2) O. 1728. Niels Olivarius, født 1685, † 1728 i sit alders 43. år. Havde været 
feltpræst i syv år og sognepræst i 12. Var i 12 år gift med Dorothea Bøgvad 
(fem sønner og lire døtre). Rødlig kalkstensplade, 163x107 cm, som på mid
ten har en lille, hvidmalet blomst i relief og i hvert af de fire hjørner et engle- 
hoved med naturlig karnation og hvide, grønne og forgyldte vinger, ligeledes i 
relief. Indskriften står med fordybede, gyldne versaler, navnene med store 
skønskriftsbogstaver. På stenens øverste halvdel et 12 linier langt gravvers 
underskrevet »I. Friis« for præsten og digteren Jørgen Pedersen Friis34. Pladen 
er indfældet i en kraftig profileret, forkrøbbet træramme, der er grønlig mar
moreret. Restaureret i 1956. På tårnets nordvæg. Tidligere (1800’rne) op imod 
koret på den nordre side (sakristiet?, sml. †begravelse p. 1177).

Gravsten. 1) O. 1623. Bleggrå kalksten, 198x109 cm, med fordybet kontur
linie, der i hjørnerne danner en svag æselrygsbue. Foroven på stenen store, for
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dybede versaler: »P N L« over »A N« (sammenskrevet) og årstallet »1623«35. I 
tårnets gulv.

2) O. 1600(?). Rødbrun kalksten, 178 x 103,5 cm, tilsyneladende uden udsmyk
ning. Indskriften bortslidt, kun enkelte bogstaver bevaret, samt nederste linies 
fordybede versaler: »Hos Gud æwindelig«. I skibets gulv, vest for prædikestolen.

3) O. 1701. Uregelmæssig, flad natursten, ca. 85 x 101 cm, af granit. Indskrift 
med fordybede, primitive versaler: »H: V: SAL« herunder: »O I S P« og her
under igen årstallet: »1701«. Som trinsten foran våbenhusdøren.

4) O. 1848. S. R. Weile, sognepræst til Maarum og Grested, født 28. aug. 
1767, † 19. nov. 1848, og hustru Karen, født Both, født 7. sept. 1772, † 23. 
dec. 1852. Glat, rektangulær, hvid marmorplade med fordybede versaler. Ved 
tårnets sydside.

Løs kisteplade. (†) 1711. »Her indenforre er nedlagt i fred til Hvile de Jordi
ske Levninger af Den Welædle og Mandhaffte Kjeld Hartmand Fordum Hans 
Kongl. Maytts til Danmarck oc Norge Welbestalter Capitain Ved det Øster 
Sædlandsche National Regimend Infanterie udi 10 Aar, Fød udi Lund i Skaane 
d. 8Febr. 1658. Intræde udi Egteskab paa Frebo. d. 27 Apr. 1704, døde Samme- 
stæds den 12 Marcÿ 1711, i sit Alders 53 Aar. I wisse Forsickring om Een Glæ
delig Opstandelse«. Nederst et flrlinjet gravvers. Messingplade med graveret 
skriveskrift; ophængt på skibets sydvæg, 3. fag.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Græsted kirkes regnskaber 1754—63, 1800—53. — 
Kirkeinspektionsarkivet. Græsted kirkes regnskabsbog 1657—1803 (regnskaber 1708—09, 
1722—23, 1747—48 og 1753—54 mangler).

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 3632. 4°. I—II, pastor P. C. Garde: Efterretninger om Græ
sted og Maarum sogne.

Ved embedet. Synsprotokol, ca. 1862—19(47). — Se i øvrigt arkivalier for Frederiks
borg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Hugo Matthiessen 1911 (kalkmalerier), M. Macke- 
prang 1930 (inventar), samt Ingolf Røjbæk 1954 (kalkmalerier) og 1956 (istandsættelse 
og undersøgelse af prædikestol, fontehimmel, renæssance- og stenepitafium samt korgit
ter). — Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen 1962, Elna Møller og Erik 
Moltke 1963, Ole J. Lefevre 1968 og Ulla Haastrup 1969.

Tegninger i NM. To blade forarbejder til Sjællands Stiftslandsbykirker, af A. Clem- 
mensen. — Femten blade med detaljer af bygning og inventar, usignerede. — Tre farve
lagte skitser af kalkmalerier, af Ingolf Røjbæk 1954. — Døbefont, af J. B. Løffler 1872.
— Kisteplade og -beslag, af P. Linde 1954. — Roskilde domkirkes arkiv: Opmålinger 
1914, portal med køreport, af Hans I. Holm. — Kunstakademiets samling af arkitektur
tegninger: Syv blade opmålinger fra 1938, af Ebbe Clemmensen, F. Gjessing, Nils Jakob 
Rasmussen og Knud Halbirk.

Notebøger i NM. V. Koch III, 36f. — Kornerup XVI, 51. — C. M. Smidt LXXII, 16. 
— C. G. Schultz LXIX, 23.
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Fig. 21. Græsted. Epitaf over to »anonyme« kvinder (p. 1193). Astrid Breindal 1961
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1 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. V nr. 40 og XII nr. 172, Repert. nr. 3081. Gunnar Olsen 
har fremsat den antagelse, at kirken har været under stormands indflydelse (Kronborg 
vestre birk, 1961, p. 41). Det skriftlige grundlag herfor, DiplDan. DaRigBr. 2. rk. V nr. 
40, hvor der i et testamente fra 1299 tales om »min egen kirke« er dog spinkelt. Udtryk
ket må vel snarest opfattes som »min sognekirke« jfr. senere i brevet: »Min sognepræst«.

Ifolge pastor P. C. Garde, Efterretninger om Græsted og Maarum sogne, (NyKglSaml. 
3632. 4°. I) stod der på et epitafium, der var præsterækketavle, nævnt to forreformato
riske præster. 2 Landebogen p. 170. 3 KancBrevb. anf. dato jfr. ibid. 1628, 28. 
sept. 4 Kronens Skøder II, 675 og V, 400f. 5 Som sådan bestyredes den af stifts- 
skriveren ved en af denne udnævnt kirkeværge under tilsyn af stiftsøvrigheden og kirke
ministeriet (H. Matzen og J. Timm: Haandbog i den danske Kirkeret p. 675). 6 LA. 
Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Græsted kirkes rgsk. 1754—63, 1800—53. 7 RA. 
DaKanc. Protokol over indlæg til registre og tegneiser samt henlagte sager 1481—1650, 
1645 juni-december. Læg: ad 1645. 8 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Græsted kirkes 
rgsk.bog 1657—1803. 9 LA. Kirkeinspektionsarkivet. 1855—71. Kirkesyn i domkir
ken og stiftskirkerne (jfr. note 12). 10 RA. Kultusministeriet. I. dep. 1848—1916. 
Journalsager. 11 På et fot. fra 1914 i NM. havde kun fodgængerlågen bevaret sin bue.
12 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1854—83. Stiftslandsbykirkernes fællesrgsk.
13 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsproto- 
koller for kirker og præstegårde (jfr. note 17). 14 Olaf Olsen: Rumindretning i roman
ske landsbykirker, KirkehistSaml. 7 rk. VI, 235—257. 15 LA. Kirkeinspektionsarki
vet. 1839—54. Stiftskirkerne. Beregninger og overslag over bygningsarbejde ved stifts
kirkerne. 16 I en brandtax. fra samme år er kirkens kor betegnet som sakristi (jfr. 
note 12). 17 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1820—1900. Kommune kopibøger.
18 1796, da hele kirken var blytækt, fremkom et forslag fra stiftsskriveren om salg af dette 
blytag til fordel for en større reparation af bygningen; et kgl. reskript af 11. november 
godkendte forslaget, men bønderne bad om at få lov til at beholde deres blytag, fordi et 
stentag ville forvolde dem flere pligtrejser. Bøndernes ønske blev efterkommet, idet 
stiftsøvrigheden 28. august 1797 udsatte salgstilladelsen, og derfor har kor, skib og tårn 
stadig blytag (jfr. LA. Topografisk samling. Saml. til Holbo hrd.s historie (ved pastor 
Garde, Søborg)). 19 NM. j. 105/54. 20 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 3632. 4°. I—II. Pa
stor P. C. Garde: Efterretninger om Græsted og Maarum sogne. 21 LA. Kirkeinspek
tionsarkivet. Stiftskirkerne. Gamle inventarielister m.m. Inventarium 1857. 22 Kgl. 
Bibl. Additamenta. 153, fol. L. L. Thurah: Samlinger til en Beskrivelse af Danmark.
23 Ifølge pastor Gardes efterretninger (note 20) fandtes endnu 1758 en gammel alter
tavle med årstal 1574. Desuden meddeler pastor Garde, at der på den gamle altertavle 
stod: Peder Nielsen L. 1623. 24 Sml. dåbsfadet i Maribo domkirke med samme BS 
stempel (DK. Maribo p. 65). 25 Sml. f.eks. altertavlen i Gerlev kirke, Horns hrd. fra 
1631, som, ifølge kirkens regnskaber, er udført af Hans Barchmann. 26 Sml. Birkerød, 
prædikestolstypen, kombineret med det rige kartoucheværk i Tikøb (p. 704), malet 1583, 
og Asminderød (p. 778). 27 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72 Kronborg amts 
kirkergsk. 28 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kommune sager 1733—1819.
29 Ved embedet. Synsprotokol ca. 1862—(1947). 30 Redigeret af Hans Stiesdal. 
31 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø herreders provsti: 1864—99. Synsprot. 
for kirker og præstegårde. 32 RA. Fæstningsrgsk. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, 
gethus og hammermølle. 33 Pastor Garde (note 20) hævder, at epitafiet må være over 
præsten Peder Nielsen, der var i embedet ca. 1609—34 og endnu levede 1647. Da der 
ikke i storfeltets maleri er afbildet nogen mandsperson, er det sandsynligere, at det 
er to ugifte damer, der har sat det. 34 Se H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon III, 
131. 35 Pastor Garde (note 20) tilskriver også denne sten præsten Peder Nielsen, men 
det ville være usædvanligt, om initialerne for dette navn skulle være P N L.



Fig. 1. Mårum. Ydre, set fra nordøst.

M Å R U M  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

Mårum nævnes i kongelevlisten i kong Valdemars jordebog. 1339 er en præst i Mårum 
nævnt1. Efter reformationen har kirken været anneks til Græsted indtil den ud

skiltes 1901. 1567 var der 27 tiendeydere2. Kirken, der 16473 omtales som kongens, af
hændedes 18734 til en del af tiendeyderne og overgik 1. april 1915 til selveje.

Møntfund. I forbindelse med restaureringsarbejderne 1960—61 fandtes i kirken 54 
mønter, hvoraf tre blev indlagt i den Kgl. Mønt- og Medaillesamling. Godt halvdelen 
er danske og hovedsagelig middelalderlige, den ældste fra Erik Klippings tid; resten 
er svenske og tyske (Hannover, Hamburg, Mecklenburg, Rostock, Greifswald).

Kirken ligger ret højt i landskabet i sognets nordøstre del, i den sydlige 
udkant af byen (sml. fig. 14). Kirkegården, som er udvidet betydeligt mod vest, 
hegnes for den ældre dels vedkommende af hvidtet kampe- og teglstensmur, 
dækket med to-tre rækker tagsten; om nordsidens østre del er der dog tjørne
hæk, som delvis har afløst en gårdlænge, der her dannede skel til 18755. Muren 
omkring kirkegårdens udvidelser, hvoraf een muligvis kan forbindes med opfø

N. E.1955
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relse af 45 m ny ringmur 18276, er af tegl med fladbuede spareblændinger ind
vendig. 17887 siges ringmuren at være 191 m i omkreds.

Kirkegårdsindgange. En rødstens køreport flankeret af fodgængerlåger og 
med jerngitterfløje er antagelig samtidig med tårnet og har afløst en snævrere 
indgang med trætremmefløje. Der er små låger i nordmuren og i nordost, mel
lem tjørnehæk og mur. 17887 var kirkegården forsynet med en port og tre lå
ger; den østre og den søndre indgang er omtalt henholdsvis 1733 og 17678 i 
forbindelse med fornyelse af bue, og ved dem begge muredes 17479 en stente. 
Den østre låge tilmuredes 180810, men alligevel omtales en låge her 186511 
sammen med en i nord. — Et fortov af »spaltede« sten blev lagt omkring hele 
kirkebygningen 184512.

Et ligkapel på kirkegårdens vestre del er fra 1908.
Et †halsjern med kæde og hængelås, anskaffet 17399, var forsvundet 176413.
Kirken består af apsis, kor og skib, som tidligst kan være fra 1100’rnes sid

ste fjerdedel, vestforlængelse og våbenhus i syd fra 1837 samt tårn i vest fra 
1924. Forsvundet 1742—43 er et tømret klokkehus ved kirkens vestgavl, men 
dog således at underdelen tjente som vestforlængelse indtil 1837, da den blev 
nedrevet sammen med et våbenhus i syd; en tagrytter fra 1739 over skibet 
fjernedes 1924. Kirken har afvigelse til syd.

Bygningens ældste dele, apsis, kor og skib har en 10—15 cm høj granitsokkel, 
der er retkantet under apsis, ret- og skråkantet under koret og vistnok ret- 
kantet under skibet; skiftet er dog så usselt tildannet, at det knap nok kan 
kaldes en profilsokkel; et byggeskel, der ses lige vest for triumfmuren, hidrører 
sandsynligvis fra en ombygning af skibets østgavl 183714 (p. 1199). Indvendig 
er apsidens plan hesteskoformet, og den store midterste trediedel optages af 
en art blænding, hvis sål ligger 25 cm over gulvet. Murhøjderne mellem sokkel 
og senmiddelalderlig gesims er på de tre afsnit henholdsvis 325, 405 og 475 cm.

Materiale. De 125—140 cm tykke mure er af ret små kampesten, indvendig 
rå og kløvede, udvendig derimod i udstrakt grad banede og firhugne; i det in
dre ses hist og her kridtkvadre. Detaljer som vinduer og apsisbue er af munke
sten, i skibets sydvindue riffelhugne (stenstørrelser: 12x6,5, 13x7,25x7 cm); 
i korets østre taggavl, der måske er oprindelig, er der blandt munkestenene 
en hel del munketagsten (jfr. p. 1200). Overvæggene står med bredt udstrøgne 
fuger og et tyndt, omtrent dækkende pudslag; udvendig skimtes kvaderfug
ning, som dog muligvis ikke er oprindelig.

Vinduer og døre. I »alterets udbygning«, som apsiden kaldes 17228, er der i 
øst et rundbuet, svagt smiget vindue (140 cm højt, sålen hævet 160 cm over 
soklen), som synes at være udvidet i lysningen, hvor der nu findes et trævin
due og jerngitter. Skibets langmure har haft to vinduer hver; af disse ses nord
sidens østre og sydsidens vestre i tilmuret stand, det sidste som nævnt med
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riffelhugne munkestenskarme indvendig. Den rundbuede norddør er tilmuret, 
syddøren i brug, men udvidet i lysningen.

I det indre er apsisbuen urørt; den har helstens stik af munkesten, som vist
nok går i eet med Kvartkuglehvælvingen, der synes at være af samme materiale; 
oversiden er utilgængelig. Kor og skib har haft bjælkelofter, i koret med bræd
der sømmet på undersiden af bjælkerne; at dømme efter sporene på een beva
ret bjælke har brædderne kun været 20 cm brede.

Mens korets østgavl måske er oprindelig, forsvandt begge skibets gavle ved 
ombygningen 183714, da også triumfbuen ombyggedes, men den har muligvis 
sin oprindelige bredde. Forekomsten af munketagsten i korets østgavl og søm

Fig. 2—3. Mårum. 2. Langsnit. 1:300. Målt af 
Søren Lemche 1923. 3. Plan: 1:300. Målt af C. 
G. Schultz 1930. Tegnet af Lars Klint 1969.
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spor efter taglægter på korets ældste spær (p. 1202) tyder på, at kirken fra 
første færd har haft munke- og nonnetag ligesom endnu 1739—40 (sml. tagryt
ter p. 1201), da syv fag blev lagt af nyt med »Huule- og Dekesten«9.

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen fik koret eet og skibet tre fag 
krydshvælv. De hviler på falsede hjørnepiller og retkantede vægpiller, spidse 
gjord- og skjoldbuer samt retkantede halvstensribber. Pillerne har ingen krag
bånd, og gjordbuerne udgår bindige fra (nyere?) hulkantede konsoller; ingen 
overribber. Et nedfaldent stykke af korhvælvingen blev genopsat 166215. Sam
tidig med hvælvene og tagværkernes delvise fornyelse er antagelig lang
murenes falsgesims, korgavlens kamtakker og gesimsen på apsiden, der ikke 
følger rundingen, men udgør seks sider af en polygon.

Vestforlængelsen fra 183714, der afløste en ældre forlængelse (sml. †klokke- 
tårn p. 1201), er opført i gotiserende form, af små, gule sten på en retkantet 
sokkel svarende til skibets16. Forlængelsen har to hvælv, der efterligner ski
bets og i syd to spidsbuede jernvinduer. En kamtakket blændingsgavl er næ
sten dækket af tårnet fra 1924.

Det ret høje våbenhus, der 1837 afløste et ældre (p. 1201), svarer i materiale 
og stil til vestforlængelsen. Den kamtakkede gavl har en korsformet blænding 
flankeret af to spidsbuede, og det indre har bjælkeloft. Den spidsbuede dør
åbning ændredes 1960—61 (arkitekt V. Hardie-Fischer), og samtidig indsattes 
det fladbuede vestvindue; fra samme tid stammer skabene, som flankerer dø
ren indvendig. Indtil denne istandsættelse var der i våbenhusets vestside 
en trappe til skibets loft.

Det slanke tårn fra 1924 (arkitekt Søren J. Lemche) er opført af røde sten 
i gotisk manér. Det er på tre stokværk og forsynet med blændingsgavle i øst
vest. Det fladloftede tårnrum, der har en trykket spidsbuet arkade til skibet, 
er i vest udstyret med en stor, mangefalset portal, der muligvis blev blændet 
allerede ved opførelsen og stadig er det, men 1960—61 blev blændingsmuren 
rykket ind i flugt med vestvæggen. Adgangen til de øvre stokværk skete gen
nem en trappe i nordøst og med adgang fra en åbning i skibets vestvæg, men 
1960—61, da tårnets østmur måtte forstærkes, ændredes trappen til en spin
deltrappe med adgang fra kirkegården. Fra mellemstokværket fører en dør 
fra 1722 til skibets tagrum.

Et tømret †klokketårn (ved skibets vestgavl) omtales 1645 som »ganske nær 
i fald og behøver stor hjælp«17. Det rettedes op 17228 af tømrer Jens Pedersen 
Exsted, København; tårnet hvilede da på kampestenssyld og var opbygget af 
fjælebeklædt tømmerværk; tillige fremgår det 17399, at taget var lagt med 
tegl. Samtidig med opretningen blev der brudt en dør i skibets vestgavl, således 
at tagrummet blev tilgængeligt fra tårnet i stedet for gennem en lem i hvælvet 
(sml. p. 1202). Døren blev tilmuret, da man 1738—39 havde besluttet at er- 
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Fig. 4. Mårum. Ydre, set fra sydøst. Tagrytteren fjernet 1924,

statte »klokkeskuret« med en tagrytter9, og august 17418 solgtes klokkehuset 
ved auktion. Underdelen må dog være blevet bevaret og være identisk med 
den 1788 omtalte †vestre titbygning7, der angives 560 cm lang, 670 cm bred og 
hvælvet, og ligeledes med et 180018 omtalt »formodentlig forfaldent tårn«, hvori 
der var »ti stole, hvor man hverken kan se eller høre«. 1800 og 180817 efterlyses 
en ny tilbygning, men tårnunderdelen forsvandt først 1837 (sml. vestforlæn
gelsen p. 1200), og de ubrugelige materialer, der solgtes året efter19, hidrørte 
utvivlsomt fra resterne af tårnet14.

Et †våbenhus på det nuværendes plads, omtales første gang 17399, da gulvet 
blev omlagt og nyt bly indkøbt til vandrende »i stedet for det, som tyvagtige 
mennesker tredie gang i foråret forhen havde bortstjålen«. Våbenhuset, der 
senest omtales 1837—183814, var 17887 ca. 470 cm langt og 440 cm bredt.

En †tagrytter over skibets midterste fag (fig. 4), leveredes 1739 af tømmer
mester Anders Hoff, som vinteren før afbandt den på sin plads i København8 
sammen med en lignende til Nødebo (p. 1069); den blev nedtaget ved opførel
sen af det nuværende tårn. Spirets samlede højde fra skibets kip til fløjstan
gens messingknop var 12,3 m20. På skibets loft ses endnu det tilhørende bjælke
underlag og de fire piller, der blev muret af murmester Christopher Hansen af 

Danmarks Kirker,  Frederiksborg amt 76

M.M. 1910
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Fig. 5. Mårum. Indre, set mod vest.

København til bæring af rytteren. Den firsidige (sidelængde fem alen) tømmer
konstruktion var beklædt med brædder, eet på to, med spidsbuede glam-åbnin
ger, og afdækket med fire—ottesidigt, spåntækket pyramidespir, hvis spids og 
grater inddækkedes med bly9. 1783 blev spåntaget strøget med oliemaling af 
blyfarve, og beklædningen malet brunrød21. 1800 omtales spiret som bly- 
hængt14. En trappe fra pulpituret og en åbning med ramme og lem i hvælvet 
gav adgang til skibets loft og spiret8. Om rytterens vindfløj, se p. 1203.

Tagværker. Koret og skibets østende har bevaret middelalderlige egetagvær
ker, i koret omsat af romanske spær med somspor efter taglægter (afstand 
21 cm). Skibets spinkle tagværk er af krydsbåndstype med to hanebånd og 
lodrette spærstivere. Tagrejsningen er ikke ændret.

Kirken står hvidkalket, tårnet dog i blank mur. Alle gavle har kamtakker, 
og tagene er af tegl, bortset fra apsidens, der er et kantet blytag. De spids
buede, gotiserende jernvinduer med sålbænk af sandsten er samtidige med 
vestforlængelsen14. I skibets og korets nordside iagttages to tilmurede, flad
rundbuede vinduesåbninger, der antagelig afløste »to små«, som forsvandt 
17298; på dette tidspunkt sad der allerede et stort vindue ved prædikestolen. 
En ny ramme blev indsat i apsidens vindue 1960—61.

E. M. 1963
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Fig. 6. Mårum. Indre, set mod øst.

Kirkens indre er hvidkalket, våbenhusets og tårnrummets træloft dog ma
let med gråhvide bjælker og blå brædder. Triumfmuren er ombygget 183714. 
Alle gulve blev 1960—61 lagt med gule sten, der i koret afløste fliser fra 189022, 
i skibet murstensgulv fra 183714 og bræddegulv i tårnrummet. I skibet blev der 
1960 iagttaget levn af pikstensgulv lagt i ler, og samtidig afdækkedes seks 
stolpehuller efter tilspidsede pæle.

†Solur. 1739—40 anskaffedes en egestolpe at sætte under solskiven9.
Vindfløj. Tagrytteren kronedes af en †fløj; stangen med løvværk, som lig

ger på loftet, er udført af kleinsmed Mickel Hobroe i København9; den tilhø
rende †kobberfane med Christian VI.s navnetræk og årstallet 17398 var smedet 
af Hans Wiedemand, og maler Muhle23 i København fik ni rigsdaler for »den 
fløj med ægte dobbeltslagen guld at forgylde, stangen at male sort og løbver- 
ket med guld og zinober udziiret«8.

†Kalkdekoration. 1751 blev buer og grater brunrødt marmoreret8.

I N V E N T A R
Oversigt. Kirken har undergået to store restaureringer: omkring 1840 og i 1960’erne. 

Ved den første istandsættelse erstattedes altertavlen med et maleri af Heinrich Eddelien 

N. E.1955

76 *
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Fig. 7. Mårum. Detalje fra altertavlens maleri 1843 af H. Eddelien (p. 1205).

i nygotisk ramme, og stolestaderne fornyedes ligeledes i nygotisk stil. Døbefonten af 
kunstsandsten blev også »gotisk«. Yed den anden istandsættelse blev de spidsbuede gavl- 
toppe skåret af stolene. Tilbage af det ældre inventar er en kalk og disk fra 1725 af kø
benhavnerguldsmeden Niels Jonsen, alterstager af sengotisk type, samt en provinsiel 
prædikestol fra o. 1600 med malede evangelister i felterne og udskårne hermer. Den 
mindste klokke er støbt 1698 af Stephan Scherrenbein.

Alterbordet består af glat træpanel med skab og boks i bagsiden. Formentlig 
fra 184412, da man anskaffede et nyt alterbord.

Alterldæde, nyt, af violet, hjemmevævet stof; det afløste et nyere af rødt 
fløjl med guldkors. Inventarierne 16473 og 166215 nævner et gammelt, brunt 
†alterklæde. 17248 købtes et karmoisinrødt kamelhårsplysses alterklæde kantet 
med sølvgaloner, det kgl. navn og krone broderet af massivt sølv. 179410 solg
tes ved auktion et gammelt alterklæde af rødt fløjl, muligvis det i 17399 nævnte 
meget gamle rødblomstrede. 1844 fik hofperlestikkerinde C. sal. Hjelm, Kø
benhavn, 26 rdl. for et alterklæde af karmoisin halvklæde 5 alen med 6 alen

E.M. 1963
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»demesin« guldtresser. Samtidig køb
tes en alterdug med kniplinger14.

Altertavle (fig. 7), maleri, Kristus 
med tre børn, sign. H[einr.] E[ddelien] 
Rom 1843. Olie på lærred. Den sam
tidige, nygotiske ramme (sml. Blovst
rød p. 910) med sidespir og krabbe- 
blade omkring spidsbuen har i posta- 
mentfeltet forgyldt fraktur på brun 
bund: »Lader smaa Børn komme til 
mig« etc. 184312 fik Eddelien et forskud 
på altertavlen, som han 1839 havde 
fremsendt en skitse af19. 1844 blev 
billedet sendt fra Rom12. Rammen 
leveredes af C. F. Weincke, Køben
havn og forgyldtes af C. P. Kongslev36.

†Altertavle (katekismustavle?). 1735 
renoverede maleren Lars Rosen berg 
altertavlen, »som var meget sort . . . 
og derpaa er med fine farver og ægte 
guld malet en del bibelske sprog og 
historier«, 20 rdl.8.

Altersølv. Kalk 1725, med sekstunget fod af almindelig baroktype, sekskan
tede, glatte skaftled, midtdelt, godronneret knop og let udsvejet bæger med 
Frederik IV.s kronede spejlmonogram indgraveret (sml. Fredensborg slots
kirke p. 827 fig. 26); indvendig forgyldt, bundforstærkning. 18 cm høj. På fod
pladen fire stempler: Københavns bymærke 1725, mestermærke N I 1725 i 
hjerte for Niels Jonsen24, guardeinmærke C.L.M.W. i oval for Conrad Ludolf 
og månedsmærke (vandmandens tegn). Glat disk med cirkelkors og Frederik 
IV.s kronede spejlmonogram på randen, forgyldt. Både kalk og disk købtes 
1726 hos guldsmed Niels Jonsen, København, med indgraveret kgl. navn og 
krone. Som betaling gaves den gamle, sønderbrudte †kalk og †disk på 23 lod 
3 kv. samt 14 rdl. 34 sk.8.

Oblatæske, 1863, svarende til Soborg (p. 1131). Under bunden og låget tre 
stempler: Københavns bystempel 1863, mestermærke i oval med båndslyng, 
hvorpå med fordybede versaler: Schrøder og søn (Bøje 965), guardeinmærke 
sammenskrevet P R H for Peter Reimer Hinnerup. Inventariet 1739 nævner 
en †tinæske til oblater skænket 17029; 1757 købtes en ny †tindåse til 48 sk.6.

Alterkande, nævnt i inventariet 184125. Kgl. porcelæn, sort med forgyldt 
kors. Skål fra Bing & Grøndahl, ligeledes sort med kors.

N.E. 1955

Fig. 8. Mårum. Alterstage (p. 1206).



1206 H O L B O  H E R R E D

Berettelsessæt fra 1900’rne. En liden †tinvinflaske med to skruer indeni, at 
bruge til de syge, nævnt 17399, blev borte ved præstegårdens brand 175413.

Alterstager (fig. 8), sengotiske, 40—40,5 cm høje med lille jernpig. Stagerne 
nævnes i inventariet fra 165 2 26. 1734 købtes en †messingly sesaks for 20 sk.8.

†Røgelsekar. »Et gammelt ildkar af metal« nævnt 17399.
†Messehagler. Kun røde hagler nævnes i inventarierne27.
Alterskranke, nyere, af smedejern med småvolutter. 1729 købtes et jernræk- 

værk omkring alteret af otte lispund jern, da den gamle alterfod kun havde 
plads til 5—6 personer. 1734 anskaffedes seks messingknapper dertil8. 184412 
kom et nyt knæfald med gelænder. Ændret 1961 med bibeholdelse af jern- 
balustrene.

Døbefont (jfr. fig. 9), 1838, kunstsandsten, udført hos P. Dantzers enke, 
København for 75 rdl.14.

*Døbefont, 1729, af træ. Kun den øverste del af den sekskantede kumme samt 
underpladen og eet udsavet ben bevaret. Overstykket har foroven udkragende 
profilliste, derunder tandsnitrække over den glatte frise. I underpladen, som 
har dannet bund i kummen, er indskåret: NBS 1729 IASS. Fonten kostede 
3 rdl. 32 sk. 1735 stafferede Lars Rosenberg den med de endnu bevarede farver: 
grønt, rødt og okker8. Nu i Nationalmuseets magasiner i Esrum.

†Døbefont. 1729 flyttedes den gamle, store stenfont ud på kirkegården og 
hullet, hvor den havde stået, eftermuredes; det skete for at skaffe mere plads8.

Dåbsfad, 1838, af tin. På randen af det glatte, ottekantede fad graveret 
skriveskrift: »Maarum Kirke Anno 1838«. Fadet til den nye font købtes hos 
G. Schöne og F. Szybrowsky for 12 rdl.14 (sml. Ramløse).

†Dåbsfad af messing, omtalt 166215 og 1739, på 1½ pund9; eksisterede 
endnu 183424.

Dåbskande (jfr. fig. 9), 1830, af tin, 30,5 cm høj. Med slangehank, på låget 
graveret skriveskrift: »Maarum Kirke 1830«. På korpus Frederik VI.s navne
træk. Indvendig i bunden stempel med rundbuet portalfelt med engel, her
under årstallet 1824, formentlig A. C. Dahlgreens stempel for engelsk tin (sml. 
Esbønderup p. 1028).

†Messingkedel, liden, til at hente vand i til fonten, omtalt 1647 i inventariet3; 
endnu 1805 nævnes malmvandkanden25.

†Fontelåg. 1833 reparerede man døbefontdækslet for 2 rbdl.25.
Prædikestol (fig. 11), o. 1625. Stolen har fire fag, på hjørnerne fem primitive 

kvindehermer, der på skafterne har frugtbundter ophængt under englehoveder. 
Hermerne forestiller 1) Tro, nu kun med bog, 2) Håb med fugl, 3) Kærlighed 
(fig. 10) med barn, 4) Retfærdighed med sværd og vægt, 5) Styrke med søjle. 
Hvert fag har profilindrammede fyldinger med hammerudvidelser foroven, 
indknebet frise, fremspringende trekantgavl og kartouchehængestykker om- 
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Fig. 9. Mårum. Døbefont 1838 (p. 1206).

kring glat midtbosse. I postament- og gesinisfrise er der buetungefyldinger, på 
gesimsfrisen flade, vinkelbøjede fremspring med 2x3 smalle, lodrette rund
stave. De glatte postamentfremspring er nyere. Smal, delvis fornyet kronliste 
over æggestav og tandsnit.

Sekskantet underbaldakin fra 1938, tegnet af arkitekt S. Lemche. Opgangen 
med drejede søjler er nyere. På loftet ligger resterne af den oprindelige, seks
kantede himmel med profileret underliste og gesims svarende til stolens.

Den nuværende staffering blev 193828 fremdraget under en hvidlakering med 
guld og bygger i det store og hele på næstældste lag; det oprindelige lag var 
en delvis staffering med sølv, guld og sort. Den fremkaldte staffering var af 
»renæssanceagtig karakter« med rød, grøn og blå farve, samt en del forgyld
ning og lidt sølvlasur. I storfelterne fremdroges malerier af stående evangelister 
på blå bund (fig. 11). De er iført hvide eller brune kjortler med hvide eller røde 
kapper. Ved restaureringen sattes ny indskrift med versaler i postamentfel- 
terne: »Salige ere de som hører« etc.

E.M. 1963
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E. M.1963

Fig. 10. Mårum. Prædikestolsherme, »Kærligheden« (p. 1206).

1722 fastslog snedker Oluf Olsen i Maarum tinghus »den løse hue« under præ
dikestolen og lavede en ny pille under underbaldakinen8. 1743—448 opstivede 
snedker Jens Christensen prædikestolen med nye stikbjælker og ved at lægge 
en stor, flad kampesten under den bærende pille. Trappen blev gjort som en 
ny italiensk trappe med repos og afstanden mellem trinene blev mindre. 1748 
malede Hans Nielsen, Ganløse, prædikestolen og himlen, forgyldte og forsy
nede delene med inskriptioner, samt malede »lehnværket« og pillerne9. 1948 
flyttedes stolen »fra sin nuværende plads i skibet« til sin oprindelige plads ved 
korbuen.

Prædikestolen hører i opbygning og hermefigurer sammen med de rigere stole 
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Fig. 11. Mårum. Prædikestol (p. 1206)

i Snostrup (Ølstykke hrd.) og Gørløse (Lynge-Frederiksborg hrd.), men mang
ler disses udskårne evangelister i felterne.

†Timeglas. 1734 blev et gammelt timeglas på ½ time formedeis 1 rdl. for
byttet til et bedre på lire glas8.

Stolestader, enkle, med spidsbuede gavle (fig. 9), svarende f.eks. til Gille
leje (p. 1166). 1838 leverede tømrer J. Steen, Helsingør, 44 stk. med egefod 
under forstykkerne af 2" fyrreplanker; desuden to dobbelte stader, således at 
der ialt blev 46 stole, for 460 rdl. inklusive vægpanel14. De gamle stader (der 
blev repareret 17328) solgtes samme år på auktion19.

†Præste- og degnestol. 1729 flyttedes og forandredes degnestolen og en anden

N.E. 1955
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stol i koret. 1735 blev præste- og degnestolen i koret malet af Lars Rosenberg8. 
Snedker J. Christensen gjorde skamler til †skriftestol 17449.

†Pulpiturer. 1) 1732 opsatte Chr. Jørgensen Smidt i Frederiksborg et nyt pul
pitur, 9 alen langt, 6 alen bredt. 1735 malede Lars Rosenberg det fortil, og 
1748 blev pulpiturets piller malet af Hans Nielsen, Ganløse.

2) 1761 gjorde Jens Christensen, Farum, et nyt pulpitur, 12 alen langt med 
forpanel og dobbelt loft og stole for 48 rdl. 48 sk. Lars Bendixen, Hillerød, 
malede det brunt, rød- og hvidmarmoreret for 18 rdl.8. Det ene af de to pulpi
turer stod over kvindestolene i nordsiden17, og begge blev fjernet 183714.

Orgel 1961, af Frobenius, på tre stemmer. Orgelhuset tegnet af arkitekt 
Hardie-Fischer. I tårnrummet. Det afløste et †orgel leveret 1906 af I. Starup, 
København.

Pengeblok (fig. 12) 1715, da der anskaffedes egetræ og jernbeslag29; den fik 
to hængelåse9. I skibet inden for syddøren.

†Penget avler. 1834 fandtes tre kollekttavler24; 1935 lå der på våbenhusloftet 
fem pengetavler, den ene med Christian VI.s monogram skåret i rygskjoldet.

Salmenummertavler fra 1960’erne. Glatte egeplader til metalcifre. De erstat
tede †nummertavler med bue foroven, de indskydelige tal gled i fire profilerede 
bånd. Muligvis var det de tavler, som inventariet 1821 omtaler25.

Fire nyere lysekroner i skibets midtgang, de to fra 1947, skænket af menig
heden, er kopier efter de andre.

Kirkeskib. »Herman af Kagerup«. Tremastet fuldrigger, ukendt type, byg
get af Herman Larsen i Kagerup. Ophængt o. 190830. I skibets midtgang.

Klokker. 1) (Fig. 13) 1698. Om halsen reliefversaler i tre linjer mellem ramme
streger: »Ao. 1698 har samptlige Maarvme sognemænd ladet denne klokke om
støbe da biscop D. Henr. Bornemann, provst H. Niels Spydstrvp i Helsing, 
sognepræst H. Christoph. Lvcæsøn, kirkeverge Niels Didricksøn«. Under ind
skriften stiliseret bladbort; midt på legemet Christian V.s initialer og på slag
ringen: »Stephan Scherrenbein me fecit« (»S. S. gjorde mig«). Tvm. 82 cm. Op
hængning ved August Nielsen, »Thubalca«, Roslev 194931.

2) 1805. Om halsen, under stiliseret bladbort, reliefversaler: »Støbt af I. C. 
Gamst Kiøbenhavn 1805«. Tre små profilringe over slagringen. Tvm. 86 cm. 
Klokkebom fra 1700’rne, formentlig 1739 (jfr. †klokke nr. 2).

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1602 afleveredes en klokke på 4 skippund, 
15 y2 lispund til Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle32.

2) 1739, støbt af »getmester, kaptajn Holtzmand, København«. Kirkens 
mindste klokke var revnet; ved omstøbning blev tillagt metal, således at den 
blev den største. 173933 blev klokkerne opvundet i det nye spir (se p. 1201). 
1746—47 blev den store klokke forkilet og fastskruet af snedker J. Christensen. 
Omstøbt 1805 (jfr. nr. 2)34.
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Fig. 13. Mårum. Klokke, støbt 1698 af Stephan Scher- 
renbein (p. 1210).

Fig. 12. Mårum. Pengeblok 1715 
(p. 1210).

G R A V M I N D E R

Mindetavle over faldne fra 1848, 49 og 50 samt 1864, sat af sognets beboere 
1914, signeret P. Bentsen Pedersen, Holte.

†Gravtræ. 1885 lå ifølge V. Boye35 et ligtræ i retning vest-øst på kirkegår
den, hvilende på en firkantet egeplanke. Det var af en ung eg, 51/6 alen langt, 
i rodende 9" og i topenden 7" i tvm. Ved rodenden stod en 11/4 alen høj, spids
buet plade med et gennembrudt halvmåneformet ornament. Af versalindskrif
ten kunne kun læses: »Herunder hviler stø. . . af . . .«. Det skulle stamme fra 
1830—40; i første halvdel af 1800’rne skulle sådanne ligtræer have været al
mindelige på stedet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. 244.69. Journal E. 1799—1803. 244.153. Kopi- 
regninger 1809—12. 244.149. Journalsager 1821—22.

LA. Maarum kirkes regnskabsbog 1738/39—1776/77.
Kgl. Bibl. NyKglSaml. 3632. 4°. I II, Pastor P. C. Garde: Efterretninger om Græ

sted og Mårum sogne. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.
Nationalmuseet. Museumsindberetninger af J. B. Løffler 1885, P. Kr. Andersen 1935 

N.E. 1955 N.E. 1955



1212 H O L B O  H E R R E D

Fig. 14. Landsbyplan 1813.

(inventar og prædikestol), 1936 og 1938 (prøveaf
dækning af prædikestol) og 1945 (altertavle, for
undersøgelse). — Undersøgelse og beskrivelse ved 
Marie-Louise Jørgensen 1955, Kjeld de Fine Licht, 
Elna Moller og Erik Moltke 1963 og 1969, Vibeke 
Michelsen 1966 og Ulla Haastrup 1969.

Tegninger i NM: 4 blade opmålinger og planer 
af Søren Lemche 1923.

1 DiplDan. DaRigBr. 2 rk. XII nr. 172. 2 Lande
bogen p. 171. 3 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 3632, 
4°, I. Pastor P. C. Garde: Efterretninger om Græ
sted og Mårum sogne. 4 LA. Kgl. Bygningsin
spektører. Meldahl: Domænekirkerne pk. XXII. 
5 RA. Kultusministeriet, I. dep. Journalsager 
1848—1916. 6 RA. Rtk. Bygningsadministra

tionen. Beregninger og overslag over bygningsarbejde 1821—1827. 7 LA. Frederiks- 
borg-Kronborg amter. Breve og dok. vedr. de kgl. kirker og skoler 1788—90. 8 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 9 LA. 
Maarum kirkes rgskbog 1738—39, 1776—77. 10 LA. Kronborg amtsstuearkiv nr. 523 
og 524, rgsk. for de kgl. kirker under Kronborg rytterdistrikt 1805—45. 11 LA. 
Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo-Strø hrd.s provsti: 1864—99. Synsprotokol for kir
ker og præstegårde. 12 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. 1841—50. Kopibog.
13 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier. 14 RA. Rtk. 
Bygningsadministrationens journaler 1782—1848. 15 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1661—72. Kronborg amts kirkergsk. 16 I Bygningsadministrationens journal (jfr. 
note 19) omtales disse arbejder fra 1837 som en reparation, jfr. Løffler indb., J. P. Myn- 
ster: Visitatsbøger II, 249. 17 RA. DaKanc. Protokol over indlæg til registre og teg- 
nelser samt henlagte sager. 1481—1650: 1645 juni-dec. Læg: ad 1645. VI. 18 LA. 
Topografisk saml. Frborg amt. Pastor P. C. Garde: Saml. til Holbo hrd.s historie, hefte 1.
19 RA. Rtk. Bygningsadministrationens journaler 1835—40. 20 Efter opmåling ved 
S. Lemche 1923. Mål angives 1739 (sml. note 8) og ved synsforretning 1783 (sml. note 21).
21 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97. Kronborg rytterdistrikts kirkergsk.
22 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo-Strø hrd.s provsti: 1864—99. Synsprotokol- 
ler for kirker og præstegårde. 23 Kobbersmeden Hans Wiedemand og maler Muhle, 
der sammen arbejdede på reparation 1735 af uret i Hersted-Øster kirke (DK. Kbh. Amt 
p. 484) udførte ligeledes vindfløjen på Nødebo kirke samme år som Mårums, sml. p. 1068.
24 Hos Bøje p. 62 f. fejlagtigt henført til Nicolai Junge. 25 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amts
rgsk. Kronborg amtsstue. 1797—1803, 1804 II—1805 II, 1816—27, 1828 I, 1829—30, 
1831 II, 1832—44. Kirkergsk. 26 LA. Bispearkivet. A. Alm. sager: 1647(—1708). 
Holbo hrd.s bog. 27 Jfr. noterne 3, 13, 21, året 1794 og 25, året 1831. 28 Ved P. Kr. 
Andersen. 29 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk.
30 Henningsen: Kirkeskibe p. 161, samme i ÅrbFrborg. 1952, p. 101. 31 Af slidspor 
fra kneblen ses, at klokken har været drejet fire gange. 32 RA. Fæstningsrgsk. 1600—19. 
Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle. Læg: 1600—07. Rgsk. for 
Kronborg gethus. 33 Detaljeret regnskab bevaret, jfr. note 9. 34 E. Gribsø i Årb
Frborg. 1934, p. 90. 35 Nationalmuseets 1. afd.s sognebeskrivelser. 36 RA. Rtk. 
Bygningsadm. 256. 102. Journalsager 1849.



Fig. 1. Helsinge. Ydre, set fra sydøst.

H E L S I N G E  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

I11170’erne var bispetienden af biskop Absalon overdraget Æbelholt kloster1. Kirken2 
er forholdsvis hyppigt omtalt i middelalderen, 1222 nævnes en »curator« (præst, for

valter, kirkeværge?) ved kirken3, og 1307 betænktes både kirke, præst og kirketjener4. 
Historikeren Peder Olsens beretning (på reformationstiden) om, at kirken 1342 afbrænd
tes af holstenerne, da mange bønder havde søgt tilflugt dér, nogle indebrændte, andre 
dræbtes og mange blev fanget5, er ikke bekræftet gennem bygningsundersøgelser (sml. 
p. 1215). 1493 havde kirken fælles præst med Valby6. 1567 var der 38 tiendeydere7. 
Sognepræsten i Søllerød var 1689—1754 beneficeret med kirken, således at han skulle 
vedligeholde den, svare til dens udgifter og gøre regnskab8. Kirken var indtil 1. jan. 1950 
en stiftslandsbykirke, men overgik nævnte dato til selveje.

Kirken ligger nordligt i den gamle landsby (sml. fig. 18), der efter anlæggel
sen af jernbanen fuldstændig har ændret karakter gennem betydelige udvidel
ser mod øst, syd og vest. Bygningen er placeret på en lav højning, der fra ski
bets østende falder til alle sider, mest dog mod syd. Kirkegården har fået store 
udvidelser, hvoraf den søndre allerede var planlagt 1813 (fig. 18), mens den

C. A. J. 1926
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første mod nord gennemførtes 18809 og den anden et godt stykke ind i 1900’rne. 
Disse udvidelser aftegner sig tydeligt i kirkegårdsindhegningen. I øst og vest, 
om kirkegårdens ældste del, findes mure af store kampesten og munkesten, 
som antagelig hidrører fra middelalderen, og som må være identiske med de 
mure, der 164510 omtales som forfaldne; disse mure er 2—2,5 meter høje ud
vendig, men mod kirkegården jorddækkede indtil en halv meter fra tagstens- 
afdækningen. En tilsvarende nordmur af munkesten blev fjernet 188011, men 
det er endnu muligt at fastslå, hvor kirkegårdens fire gamle hjørner har været. 
Muren om sydudvidelsen synes først rejst 184912 i forbindelse med en istand
sættelse af de ældre mure, mens teglstensmurene med udvendigt savskifte øst 
og vest for den ældste af de nordlige udvidelser formentlig er fra 1880; alle 
hvidtede og teglhængte. Den yngste nordudvidelse hegnes af ståltrådsnet.

Indgange. En præstelåge mellem to murede piller i vestmurens ældste del af
løste 185813 en gammel, muret portal, og i syd har tre piller, der er rykket lidt 
ind på kirkegården, omkring 20. århundredes midte afløst en indgang med 
fire murede piller fra 184512, og samtidig blev stakitlågerne erstattet af jern
låger. 178514 omtales en port og tre låger; een i vest blev tilmuret 185112.

†Kirkelade. 167115 betaltes en murmester for at nedbryde kirkeladen, som 
»til Vejby klokketårns høje brøstfældigheds reparation mesten er assigneret«. 
Laden kan vanskelig have haft nogen anden plads end ved den gamle sydmur. 
Af Vejbys regnskaber 1671 fremgår imidlertid, at ingen ville hjælpe med til 
at transportere stenene, og det er derfor muligt, at resterne af laden blev stå
ende og var identisk med det 1734 omtalte hus, der tilhørte degnen; det hvi
lede på ringmuren til stor skade og »sætter kirken i stor fare og stor våde ifald 
det skulle ved ildebrand forulykkes«, hvilket let kunne ske, da huset var uden 
skorsten og kun udstyret med et røghul ind over kirkegården lige for kirken.

Kirkens ældste del, det lille kor og det store østre parti af skibet, synes for
trinsvis at være af rå kamp med ret store hjørnekvadre, men der ses dog også 
i overvægge og gavle en del nærmest kvaderhugne sten af granit og jernahl16, 
og til et par vinduer er der benyttet monolit granitoverligger. I de østre gavle 
ses kvaderfugning, som formentlig er oprindelig ligesom den ret grove puds, der 
ses på overvæggene i koret; hele bygningens ydre er dækket af tykke puds- og 
hvidtelag, korets sydøsthjørne ommuret 184617 og en grov, kvaderagtig sokkel 
indhugget 187713. Den romanske murhøjde på kor og skib, målt i sydøst, er 
henholdsvis 3,9 og 4,5 m, og de oprindelige bjælker, hvis aftryk ses på begge 
sider af triumfgavlen, har ligget på murkronen. Visse forhold taler for, at ski
bets vestgavl har været påfaldende tyk; se herom p. 1216.

Vinduer og døre. Det 1952 genåbnede østvindue i koret er oprindeligt, og 
det spores svagt, at monolitoverliggeren er forsynet med en art geometrisk 
dekoration; vinduet måler udvendig 94,5x60 cm og indvendig 119x64 cm.
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Fig. 2. Helsinge. Plan. 1:300. Målt af M. Brahde 1957. Tegnet af Lars Klint 1969.

Hver af skibets langmure har formentlig haft to vinduer; skjult bag våben
husets østre tagflade ses eet, der tilsyneladende svarer til korets østre, mens 
skibets tilsvarende nordvindue med overligger af jernahl nu er skjult af nyere 
puds. Skibets nuværende syddør, der sidder på den oprindelige plads, er anta
gelig fra 1817. Af norddøren, der muligvis blev ødelagt 181414, var østkarmen 
af jernahlkvadre bevaret indtil 1923, da orglet anbragtes på pladsen.

Ændringer og tilføjelser. Ved midten af 1200'rne ændredes kirkens vinduer, 
og hertil benyttedes munkesten. Det gælder korets nordvindue, der er tilmu
ret mod sakristiloftet; det måler 104x70 cm og indvendig 142x91 cm, men 
højden er muligvis blevet lidt formindsket ved indhugning af sakristidøren; 
vinduet er rundbuet og med smige karme, ganske som de oprindelige, men 
noget større. Vinduesændringen spores også i skibet bag nordre våbenhus, hvor 
der endnu 1926 lidt øst for det omtalte oprindelige vindue sås spor af et større 
i munkesten (31—32—33x8 cm), der udvendig er 80 cm bredt, mere end 165 
cm højt og med en lysning på ca. 130 cm’s højde.

Kirkens overhvælvning og vestforlængelsen hører tilsyneladende hjemme i 
samme byggeperiode, omend der spores stop undervejs; manglen på detaljer 
udelukker en snævrere datering end til 1400’rne. Hverken i hvælv eller vest
forlængelse findes detaljer, der med Løffler (Stiftslandsbykirker) berettiger til 
en datering ved 1300-tallets midte og den derigennem mulige tilknytning af 
disse arbejder til en genopbygning efter den brand, som holstenerne ifolge 
Peder Olsen skal have afstedkommet i Helsinge18. Første etape i dette byggeri 
var korets ene og det romanske skibs tre hvælv, hvilket bedst fremgår af de 
samtidige tagværker (p. 1220); hvælvpillerne og gjordbuen mellem det roman
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ske skibs vestligste hvælv og forlængelsens østfag vidner tillige om, at de tre 
hvælvfag i det romanske skib er muret, inden dettes vestmur blev nedrevet i 
forbindelse med vestudvidelsen. Så vidt stemmer sporene sammen, men sam
menholder man den af piller og gjordbue angivne plads for vestmurens østside 
med sporene af det romanske skibs vesthjørner udvendig og over hvælv, bli
ver resultatet, at den gamle vestmur har været halvanden meter tyk, hvilket 
er usædvanligt; enten må det betragtes som indicium for en særpræget ud
formning af den forsvundne gavl, eller også skjuler der sig hér problemer i for
bindelse med udvidelsen, som antagelig kun lader sig løse gennem gravning og 
udhugning. Vestforlængelsens munkestensmure er tyndere end det gamle skibs 
mure, og i overvæggene er denne forskel i murtykkelse udjævnet så råt, at 
man fra første færd har regnet med hvælv i forlængelsen, og disse hvælv skil
ler sig i udformning og teknik ikke ud fra de tre fag i det gamle skib.

Korets og det romanske skibs hvælv har falsede piller, helstens skjold- og 
gjordbuer og halvstens ribber, der smalner til ned mod vederlaget, som ikke 
markeres af noget bånd. Fra samme tid som hvælvene er sikkert den nuvæ
rende spidse korbue.

Vestforlængelsen er bygget på stærkt hældende terræn, således at både den 
moderne granitsokkel og murværkets skifter falder op mod en halv meter vest
over. Munkestenene er lagt i almindeligt munkeskifte (26—27x11,5—12 x 
7,5—8 cm); hjørnerne står bevaret under det yngre tårn, ved hvis opførelse 
man også har sparet den nederste halve snes skifter af taggavlen; fra kirkens 
loft kan man i gavlpartiets nord- og sydside se to små, nu tilmurede lysglugger 
i bunden af en blænding med trappeformet afdækning. Midt i hver langmur 
ses spor efter østkarmen af et slankt vindue, det søndre med en tilspidset bue, 
det nordre med en høj fladbue; under disse er der spor efter smallere og mere 
lavtsiddende stik; som sporene fremtræder nu, må de opfattes som resultatet 
af en vinduesændring, men Løffler, der i sin tid foretog en udhugning, medde
ler de fulde mål og opfatter sporene som samhørende; et rundbuet vindue 
under et højt spejl. —De to hvælvfag svarer helt til de tre i skibets gamle 
del, og det med murene samtidige tagværk skiller sig også kun på et enkelt 
punkt ud fra østendens. Hele skibet fik ved udvidelse og hvælvslagning en lidt 
større rejsning end forhen, men langmurene synes ikke som vanligt at være 
blevet udstyret med falsgesims; en sådan muredes først 18729 på skibets nord
side til afløsning af et gesimsbrædt, og man må derfor regne med, at Helsinge 
indtil da stod med skråtstillede sugfjæle ligesom det endnu er tilfældet med 
Vejby kirke.

Af de to middelalderlige våbenhuse, der er placeret ud for det romanske 
skibs dørsteder, er det søndre uden tvivl ældst, men så stærkt ombygget, at 
nogen sikker aldersbestemmelse er udelukket. Søndre våbenhus, der 1877 fik
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indhugget en granitsokkel ligesom 
koret og det forlængde skib, er af rå 
kamp og munkesten; det sidste ma
teriale er dels benyttet til en forhøjelse 
af flankemurene på en halv snes skif
ter (omfattende et par cirkelblæn
dinger og savskiftegesimsen) og en 
tilsvarende forhøjelse af blændings- 
gavlen, dels til en omfattende skal
muring 185613, da murens ydre skal 
skød ud. Forhøjelsen kan muligvis 
være gennemført 176614, da bygningen 
omtales som det nye våbenhus, men 
det er troligt, at den er endnu ældre 
og samtidig med det senmiddelalder
lige tagværk, som, indtil bjælkerne 
hævedes 1855, stod med et lavt styrt- 
rum. Nedre del af den ældre taggavl 
med spor af fem tilmurede blændinger 
ses under den nuværende nymodens 
gavl med dens syv spærstikafdæk- 
kede blændinger og et tilsvarende antal brynede kamtakker. Den asymme
trisk anbragte dør kan sidde på oprindelig plads, men i så fald må der være 
hugget en fals bort sammen med stikkets ommuring; om mindepladen vest 
for døren se p. 1230. Vinduet i øst er indhugget før 186213, og det indre dækkes 
af et gråmalet bjælkeloft.

Nordre våbenhus (fig. 3)19, fra 176314 omtalt som kalkhus (eller materialhus) 
og nu ligkapel20, er antagelig opført o. 1500—25, af munkesten i munkeskifte 
(25—27x11,5—12,5x7—8,5 cm). Flankemurene har udkragende savskifte- 
gesims og synes oprindelig at have stået uden vinduer. Gavlen har en stor, 
spidsbuet dør, som har mistet en fals, og derover en anselig femtakket blæn- 
dingsgavl med bindigt savskifte i fodlinien og fem højblændinger, af hvilke 
den smalle midterste har spidsbuet afslutning og i bunden to mindre fladbuede 
blændinger over hinanden; de fire yderblændinger har tvedelt afslutning med 
spærstik over skaktavlmuret midtstav. Det indre, som 1926 stod med bjælke
loft, har nu gipsloft. Over bjælkerne er der et lavt styrtrum.

Tårnet er fra o. 1500 og slutter sig med hensyn til gavldekorationen nær til 
Græsted (p. 1176). Det er af munkesten i munkeskifte (26—27x13—14x9 
cm, 10 skifter = 106 cm) over en rå kampestenssyld; østmuren er bygget ind 
over vestforlængelsens gavl. Tårnrummet, der mod skibet har en spidsbuet 

C. A.J .1926

Fig. 3. Helsinge. Nordre våbenhus (p. 1217).

Danmarks Kirker,  Frederiksborg amt 77
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arkade med overgribende stik, dæk- 
kes af en samtidig hvælving med ve
derlag i murene og halvstens brede 
ribber, som er vandret afskårne for
neden; oversiden er utilgængelig. I 
syd er der et fladbuet, falset vindue, 
som udvendig har to rulskifter og et 
fladskifte; inderkarmene er glatpud- 
sede og nyere; et lignende vindue i 
vest blev tilmuret 1952. Adgangen 
til mellemstokværket sker gennem et 
samtidigt trappehus i nord; det blev 
i sidste halvdel af 1800’rne forsynet 
med granitsokkel (sml. p. 1214) og 
nymurede trappegavle over den op
rindelige savskiftegesims. Under- og 
overdør er fladbuede, skakten løber- 
muret, spindelen rund og loftet af 
fladbuede binderstik. Mellemstok- 
værkets eneste lysåbning, et spids

buet, dobbeltfalset nordvindue, stammer fra 186313; udvendig på østmuren er 
der muret en »taglinie« af udkragende bindere, som beskytter skibets vestligste 
spær mod nedsivning af regnvand.

Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne to store, spidsbuede, falsede 
glamhuller, af hvilke de nordre og søndre har prydskifte af løbere. Flankemu
rene krones af svagt udkragende savskifte og retkantgesims, mens gavlene har 
bindigt savskifte. Gavldekorationen med syv blændinger og et tilsvarende an
tal kamtakker er af sen Helsingør-type; de tre midtblændinger er falsede med 
cirkelblændinger i spejlet og en spidsbuet (næsten rund) afdækning; de øvrige 
har alle spærstik over en kort uprolileret hængestav.

Indtil 186213 benyttedes tårnrummet som dåbskapel.
Sakristiet på korets nordside, mod sædvane en fladloftet halvtagsbygning, 

fremtræder i en meget stærkt skalmuret form og med noget ændret, aftrappet 
halvgavl i øst. Bygningen, af røde munkesten, er muligvis rejst i 1500-tallet 
snarere end i begyndelsen af 1700’rne, da præsten Niels Spydstrup indrettede 
sin åbne, tøndehvælvede begravelse under gulvet i rummets store østre del 
(sml. p. 1234)22. 183717 hævedes de senere udskiftede loftbjælker, 186513 gen
nemførtes en stor, ydre skalmuring, hvorved nordmurens nedgang med trappe 
til begravelsen forsvandt, og 188113 indsattes den nuværende dør i vest; også 
de to vinduer i øst og nord er af nyere dato.

L. L. 1961

Fig. 4. Helsinge. Indre, set mod vest.
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Fig. 5. Helsinge. Indre, set mod øst.

C. A.Jensen 1926Fig. 6. Helsinge. Indre, set mod øst. Før sidste restaurering.

77*
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Tagværker. På triumfgavlens østside ses aftryk af korets oprindelige tag
værk, der havde eet hanebånd og to lange, skrå spærstivere samt en rille efter 
den ældste tagbeklædning, der muligvis bestod af spån. Det nuværende kor
tagværk, af eg og samtidigt med hvælvingen, er meget velbevaret; det har to 
lag hanebånd, lange krydsbånd og korte spærstivere. Også tagværket over det 
forlængede skib er opsat i forbindelse med hvælvslagningen; det er af samme 
type som korets, men knap så velbevaret. Der er et klart skel mellem det ro
manske skibs tre hvælvfag og den gotiske forlængelses to; de tre østfag har 
ikke som almindeligt i den slags tagværker en langstol, men derimod en længde
afstivning bestående af en T-formet bjælke, der er kæmmet ned over det un
derste lag hanebånd. Begge våbenhuses tagværker er ligeledes af eg og mid
delalderlige, mens tårnets er fornyet i fyr.

Tårnet står i blank mur med hvidtede blændinger, mens resten er hvidkal
ket ligesom 1814; 181714 var tårnet rødkalket med hvide blændinger. 166715 
synes alle bygningsafsnit at have været tækket med bly, men nu er dette ma
teriale kun bevaret på tårnet og resten dækkes af vingetegl. De store, rund
buede vinduesindfatninger af munkesten stammer fra 186611 og stod indtil 
1952 med blyindfattede, rhombeformede ruder; nævnte år restaureredes kir
ken (arkitekt V. Hardie-Fischer) og fik sine nuværende blyindfattede ruder og 
gulve af munkesten.

†Vindfløje. 1) 184512 anskaffedes en fløj til tårnet, som 18739 afløstes af 2), 
der havde årstallet stående i fanen; nu forsvundet.

Glasmalerier, sign. O. Trock-Madsen 1952, findes i korets østvindue (motiv: 
Helligåndsduen) og i skibets store østre nordvindue (motiv: den tronende 
Gudfader).

†Kalkmalet dekoration. 187414 købtes blå og gul farve til kirken indvendig; 
væggene hvidtedes, hvælvene farvedes blå og gjordbuerne formentlig gule.

I N V E N T A R
Oversigt. Af førreformatoriske inventargenstande har kirken bevaret den firkløverfor

mede, romanske granitfont, en klokke fra o. 1350—75 af Olaf Henriksøn Kegge, et lille 
trækrucifiks til processionsbrug fra o. 1350, samt et korbuekrucifiks fra o. 1500. Præ
dikestolen med udskårne hermer stammer fra tiden lige omkring 1600. Blandt gravste
nene er bevaret to med trærammer.

Alterbord, moderne, opmuret af små kvadre, med glat plade af skånsk sand
sten. †Alterbord, der var muret, blev 1854 erstattet af en fyrretræskasse.

Som alterprydelse tjener et lille trækors. Den tidligere altertavle (jfr. fig. 6), 
fra 1854, er et oliemaleri på lærred, 156x111 cm, Kristus i Gethsemane, ma
let af historiemaler Th. Wegener, som fik 430 rdl. for billedet og selv sørgede 
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Fig. 7. Helsinge. Dåbsfad (p. 1222). F'ig. 8. Helsinge. Alterstage (p. 1221).

for rammen13; den er rigt profileret, rundbuet og flankeret af to søjler med 
snoede skafter. Grå- og hvidmalet med forgyldte lister. På skibets nordvæg. — 
Om dens †forgænger vides kun, at den 1766—67 blev understøttet med sti
vere og 1827 malet af malermester T. C. Schou med forskellige farver14.

Altersølv. Kalk, 1865, 20 cm høj, på sekstunget fod og med gotiserende knop. 
På bægeret graveret: »Anskaffet til Helsinge Kirke Aaret 1865«. Under foden 
stemplet med Københavns bymærke 65 og F. Dahl (Bøje p. 148). Glat disk 
og oblatæske, cirkulær, med perlekant, begge med samme stempler som kalken23.

Vinkande m.m. 1865 købtes en porcelænskande fra den kgl. porcelænsfa- 
brik13; den opbevares nu i sakristiet sammen med en tilsvarende skål fra Bing 
og Grøndal og en lågdåse. En †alterkande af porcelæn nævnes allerede 1853.

†Oblatæske af træ nævnes som ny 185324.
†Tinflasker nævnes flere gange25, 175514 var der to.
Berettelsessæt, 1865. Kalk med indsat vinflaske og disk i samtidigt etui med 

rødt fløjl. Under foden og på bægeret stempler: F. Dahl og Københavns mærke 
med 1865. Kostede ialt 23 rdl. — 1821 modtog guldsmed H. Holm27 en gam
mel, uduelig kalk på 21 lod; den omstøbtes til et †berettelsessæt på 11½ lod.

Alterstager (fig. 8), fra slutningen af 1500’rne. Nye, cylinderformede lyse
holdere har afløst lysepiggene. 1872 loddede S. Nielsen den ene stage13.

Processionskrucifiks (fig 9) o. 1325—50. Den 48 cm høje figur hænger dybt 
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i de spinkle arme, knæene er bøjede, 
fødderne overlagte. Lændeklædet er 
knælangt, en lang flig hænger ned i 
venstre side. Korstræet ender i fir
kantede plader med glatte fyldinger, 
indrammet af hulkant. I korsskærin- 
gen en stor glorieskive med fordybet 
roset omgivet af »ædelstensgruber«. 
Korstræet, der forneden ender i en 
tap til nedstikning i en processions- 
stang, er 121 cm højt. Tyk, moderne 
staffering, figuren legemsfarvet med 
hvidt lændeklæde, brunt hår og sort 
tornekrone, korstræet egetræsmalet 
med blå felter og hvide bogstaver; ø- 
verst I N I K  (Jesus af Nazareth, jøder
nes konge), i de andre felter IHS. Nu 
i ligkapellet på væggen indtil kirken.

*Røgelsekar, romansk, af almindelig 
type, kugleformet på konisk fod og 
med korskirke på låget. Siden 1849 i 
Nationalmuseet (nr. 10926).

†Messehagler. 164725 fandtes en gammel messehagel af brunt fløjl; 1755 en 
rød14, og herefter er farven rød9.

Alterskranke, fra 1950’erne, af egetræ (arkitekt Hardie-Fischer).
Døbefont, romansk, af granit, på nyere fod. Den store, høje, firkløverformede 

kumme, 70—95 cm i tvm., er af type som Esbønderup, Græsted, Vejby (p. 
1027 og 1183) og Lille Lyngby (Strø hrd.), men uden reliefudsmykning på de 
næsten lodrette sider (Mackeprang: Døbefonte p. 88, 92). Foroven profileret 
kant og mellem firpasfremspringene lodrette, smalle stave. Forneden afsluttes 
kummen af en rundstav. Foden leveredes 1883 af stenhuggerne Hans og Jør
gen Larsen, København, efter arkitekt J. D. Herholdts tegning13. Fonten står 
på en stor, rektangulær, flad sten. Den er nævnt i inventariet 164725, men 
forsvandt senere fra kirken; 1881 kom den tilbage, skænket af proprietær Run- 
din, på hvis ejendom i Helsinge den havde stået en »lang årrække« før 185328. 
Efter rensning (og ophugning?) stilledes den først i våbenhuset og fra 1883 ved 
triumfmuren. Den ifølge Løffler simple †stenfont, der 186313 gjorde tjeneste i 
tårnrummet, er forsvunden.

†Fontehimmel. 1827 blev »Tronen« over døbefonten malet af T. C. Schou14.
Dåbsfad (fig. 7), sydtysk arbejde fra slutningen af 1500'rne. I bunden be-

L.L. 1961

Fig. 9. Helsinge. Processionskrucifiks (p. 1221).
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Fig. 10. Helsinge. Korbuekrucifiks (p. 1224).

budelsesscene omgivet af en næsten udslidt minuskelindskrift, herom og på 
randen frise med hjort og h u n d  i drevet arbejde. Fadet er nær beslægtet med 
Hersted-Øster (DK. Kbh. Amt p. 482, fig. 5). — Et †tinfad nævnes 186513.

L. L. 1961
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†Kedel af messing at hente vand i til dåben, omtalt 
I64725.

Dåbskande, fra 1800’rne, af messing, høj, slank med 
knækket hank.

Korbuekrucifiks (fig. 10) o. 1500. Den ca. 110 cm 
høje figur har meget lange lemmer, kroppen er smal, 
og hovedet — med proptrækkerkrøller i hår og skæg — 
er langstrakt. Den svære tornekrone er tovsnoet, 
lændeklædet stærkt foldet med undersnippen kastet 
op over øvre kant. Korstræet ender i glatte cirkel
plader, der ligesom korssiderne har konkave, halv
runde skiver. Et langt, svunget skriftbånd med op
rullede ender er anbragt på øvre korsarm. Endnu 1926 
var korset plantet i en glat †korbuebjælke. Figuren 
er nu legemsfarvet med mørkt hår, grøn tornekrone 
og forgyldt lændeklæde med hvidt foer. Korset er ege
træsmalet med grønblå endefelter hvori moderne gul 
fraktur: »Fredsens Fyrste Ez. 9. Verdens Frelsere. 
1. Joh. 4«29.

På den nu forsvundne korbuebjælke var på blå 
bund malet med gule versaler: »Jesus Christus dilexit 
nos, et lavit nos a peccatis nostris in sangvine suo 
et fecit nos reges et sacerdotes« (»Jesus Christus 
elskede os og afvaskede os vore synder i sit blod og 
gjorde os til konger og præster«). Denne indskrift, 
formentlig fra 185130, gentog en ældre med renæs
sanceversaler. Nu hænger krucifikset over indgangs
døren i syd.

†Korskranke(?). 1857 egetræsmalede malermester 
L. Sørensen »panelet ved indgangen til koret«13.

Prædikestol (fig. 12) o. 1600. Stolen er af eg og be
står af fire fag, som danner siderne i en regelmæssig 
polygon. Underbaldakinen (to sider nye) er svejet i 
to afsæt med kraftige kassetteornamenterede ribber. 
Ny hængekugle. Den moderne opgang fra 1950’erne 
er en svungen trappe uden panel.

Storfelterne indeholder en arkade med kannelerede pilastre omkring et rund
buet, glat felt, i buehjørnerne er englehoveder. Fem hjørnehermer (dydefigu- 
rer) bærer på indskudte, karrerede puder joniske kapitæler. Hermeskafterne 
har løvemasker, fra hvis mund der hænger frugtbundter i bånd. Hermerne 

L . L . 1 9 6 1

Fig. 11. Helsinge. Prædike- 
stolsherme (p. 1226).



H E L S I N G E  K I R K E 1225

Fig. 12. Helsinge. Prædikestol (p. 1224). L. L. 1961
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forestiller, ifølge de malede navne på 
postamentfremspringene, fra øst: 1) »[i]u- 
sticia«, Retfærdigheden, med sværd og 
skålvægt 2) »prvdencia«, Klogskaben, nu 
uden attribut 3) »sanctitas«, Fromheden, 
nu udstyret med nyere kalk 4) »fortitudo«, 
Styrken (fig. 11), bærer et kanneleret søjle
skaft med base 5) »spes«, Håbet, lægger fin
gerspidserne sammen i bøn. Figurerne er 
grove, bredskuldrede med krogede arme. 
De har lange, tykke halse med kraftig 
hulning mellem kravebenene. Hovederne 
er fremskudte, de langagtige ansigter har 
pluskæber og højt optrukne øjenbryn. Alle 
dyderne har dybt nedringede kjoler med 
højtsiddende bælte og oprullede korte ær
mer. Hermerne bærer en kraftig gesims 
med gennemgående frise over perlestav; 
kronlisten har tandsnit og æggestav. Posta- 
mentfelterne er glatte med hjørnebøjede 
fremspring, kronlisten har tandsnit.

Egetræet står blankt med partiel staffe
ring malet på grundlag af den oprindelige, 

muligvis fornyet første gang af malermester T. C. Schou 182714, dernæst i 1857 
af malermester L. Sørensen, som forsynede felterne med brunmalede plader13. 
Disse fjernede konservator Steffensen i 189831, hvorved de oprindelige skrift
felter med ægte forgyldning kom frem. 1952 istandsatte konservator I. Røj
bæk stolen32; ifølge hans beretning fornyedes skriften på frisen og på posta- 
menthjørnerne og nogle sorte 1800-tals mauresker blev fjernet. På underbalda
kinen findes tre sortmalede IHS-monogrammer, de øvrige felter er fornyede.

Storfelternes latinske skriftsprog er med forgyldte versaler på sortblå grund, 
fra øst 1) »Romano XI(!): Gloria et honor et pax omni operanti bonum« etc. 
(det citerede stykke er fra Romerbrevet 2,10: »Herlighed og ære og fred over 
hver den, som øver det gode« etc.), 2) »Ioha[nnes] X V I I :  Hæc est vita æterna« 
etc. (»Johs. 17,3: Dette er det evige liv« etc.), 3) »Matthei XI: Venite ad me 
omnes qvi fatigati estis« etc. (»Matthæus 11,28: Kom til mig alle I, som er 
trætte« etc.). Nederst: »Eseiæ XI« samt »Verbum Domini manet in æternum« 
(»Herrens ord bliver i evighed«), (d. e. Peter 1,25), 4) »Marci X V I :  Ite in 
mvndvm vniversvm prædicate« etc. (»Marcus 16,15: Gå ud i verden at præ
dike« etc.).

L . L . 1 9 6 1

Fig. 13. Helsinge. Ophængningsstang med 
smedejernsornamenter til lysekrone nr. 1 

(p. 1228).
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På frisen ligeledes med for
gyldte versaler (fornyet ind
skrift): »Beati omnes, qvi avdi- 
vnt, verbvm dei« etc. (»velsignet 
alle de, som hører Guds ord« etc.).

†Himmel af pommersk fyr, med 
smal, glat frise; undersiden var 
delt i to polygonale, fordybede 
felter, det inderste med en op
hængt due, som ifølge regnska
berne blev leveret af A. Korne
rup 1858 for 7 rdl.13. Himlen blev 
1827 malet sammen med stolen 
af T. C. Schou14. Den henlagdes 
1952 på loftet og er nu forsvundet.

† Timeglas, nævnt i inventariet 
under året 175514.

†Sæde på en jernfod stod i 
prædikestolen i 1717—18 »da præ
sten for svaghed ikke magter at 
staa«33.

Stolestader, 1856—57, oprinde
lig i nygotisk stil, men topstyk
kerne, der endte i en spidsbue med udsavet firpas (fig. 6), er nu fjernet (jfr. fig.
5). 24 rygpaneler fra 1500’rne er genanvendt i stolene. Gråmalede med rød
violette sæder; oprindelig var alt egetræsmalet. 1856 betaltes H. Sibbern, Ros
kilde, 5 rdl. for en arbejdstegning til stolene, og året efter forfærdigede sned
keren Peder Andersen, Helsinge, stolepanel og gulv for 339 rdl. 16 sk. Præstens 
og skolelærerens stole kostede 60 rdl.13.

†Stolestadegavl, fra midten af 1500’rne. Af C. A. Jensen sammenlignet med 
degnestol fra 1562 i den nærliggende Tibirke kirke. Over et foldeværksfelt med 
seks stave var der en halvrund top med en senere forskåret dobbeltroset. Ege
træsmalet. Gavlen stod 1926 i den trækasse, der da skjulte prædikestolens 
underbaldakin.

†Lænestol fra begyndelsen af 1700’rne. Drejet understel med højtsiddende 
stang mellem de forreste ben. Ryglænet omdannet med træbaluster mellem 
de lodrette stykker; indridset 1782. Nyere læderbetræk. Fandtes endnu 1926.

†Fyrrekiste med hængsel og låg til messeklæder omtalt i inventariet 164725. 
1770 betaltes 2 mk. 8 sk. for at flytte et †geværskab og for »adskillige smaa ind
retninger i sakristiet«14. 1865 fandtes et †skab med lås til altertøjet13.

L . L .  1 9 6 1

Fig. 14. Helsinge. Klokke, støbt af Olaf Henriksøn 
Kegge (p. 1229).
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Alle dørfløje er fra restaureringen i 1950’erne; på døren mellem sakristi og 
kor er genanvendt en stor, glat 1700-tals lås.

†Pulpitur, 1818, forfærdiget af snedker J. Bjørnsen14; nedbrudt 183517.
Orgel, 1953, af Th. Frobenius; i vest. Det afløste et †orgel fra 185513.
Nyere salmenummertavler med indskudsbrikker.
Et †maleri, der i 1700’rne hang ved prædikestolen, skildredes som »et origi

nal Stykke af vor Frelsere« hjembragt fra Vatikanet og foræret kirken af en 
munk »som overgik til den lutherske lære, giftede sig med en kvinde fra sog
net og blev præst i Sverige«34. Inventariet 1814 nævner et maleri af Kristus14.

Præst er ækketavle, nyere, bag orglet.
Lysekroner. 1) Skænket 1701. Ottearmet med to mindre kugleled på skaftet, 

der forneden ender i en stor hængekugle med vindrueklase i ring over nyere 
spiralornamenter. Lysarmene er påfaldende korte (jfr. nedenfor); otte pryd
arme med spir. Den oprindelige topdekoration er i nyere tid erstattet af mes
singornamenter.

På hængekuglens nedre del er der graveret fire linier versalindskrift: »Denne 
lyse krone er til Guds ære och denne kirckis ciræt foræret af herren Iacob Han
sen, consul af den fransche nation ved Øresund och hans kieriste Maria Buhrs 
anno 1701.« To våben herover, det mandlige har en vandret bjælke og på hjel
men vesselhorn, det kvindelige har en plante med tre blomster under tre 
stjerner, hjelmtegn: en høstmand med kornsegl i hånden, anbragt mellem to 
vesselhorn. Disse våbenmærker svarer til de i sandsten hugne på vinduet til 
det gravkammer, som tilhørte konsul Hansens familie i S. Olai kirke Helsingør 
(p. 264, note 347). I 1771—72 betaltes 13 rdl. 3 mk. for at lade omstøbe, lodde 
og sammenflikke den nedfaldne og ganske ituslagne lysekrone14. Stumper af 
lysekronen solgtes for 1 rdl. Dette forhold forklarer de mærkeligt korte lysarme.
— Kronen hang oprindelig og endnu 1926 i en stang med smukke smedejerns- 
ornamenter, nederst C-formede bøjler med valmueagtige blomster og øverst 
atter C-bøjler (fig. 6 og 13). I tårnets mellemstokværk.

2) Kopi af lysekrone nr. 1, skænket 1900 af Iohanne Elisabeth Dohn f. Lind- 
berg. I skibet.

†Ligbåre med jernlænker omtales i inventariet 185324.
Sejerværk, i klokkestokværket ved sydmuren. Døgnværk med timeslagværk. 

De to værker anbragt i forlængelse af hinanden i smedejernsramme, 112 cm 
lang, 65 cm bred og 93 cm høj. På værkrammen er indhugget M. I.S. og sam
menskrevet H L 1810, sandsynligvis en signatur for en reparation. Gangvær
kets hagegang er ved en af Bertram Larsen, Køge, (støbejernsnavneplade), 1872 
foretagen restaurering ombyttet med en stiftgang med kort pendul og bådfor
met linse. Fra samme tid synes viserværket, der sidder på selve værkrammen, 
og urværkets plankeunderbygning at være. Oprindelig har gangværket kun
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haft to aksler, en forvalse og valse- 
h j u l  og en f o r  ganghjulet, der regu
leredes af spindel med foliot. Spor 
af denne indretning ses i den lod
rette centralstiver. Da uret, uvist 
hvornår, indrettedes med pendul- 
reguleret hagegang, flyttedes valse
hjulet 12 cm ned i rammen, og der 
indførtes et mellemhjul. Slagværket 
har 6 hammerstifter med blindfælg, 
tosidig udløsningsmekanisme med 
tung, profileret ifaldsarm og stor 
hjerteskive med fire egre. Lodder 
af kampesten.

1964 restaureredes uret næn
somt af F. Bertram Larsen. Gang
værkets mellemhjul og enkelte 
andre dele fornyedes; de gamle 
dele opbevares i urkammeret. Ur
skiven med forgyldte romertal på 
sort bund og blåt midtfelt stammer 
fra restaureringen 187213, men vi
serne fornyedes som kopier i 1964.

Et urværk i kirken omtales første 
gang 166115 og intet modsiger, at 
det drejer sig om det endnu eksi
sterende værk. 1776—7714 fore
toges en reparation til 36 rdl. Urhuset af brædder er sandsynligvis udført i 
forbindelse med restaureringen 187244.

Klokker. 1) (Fig. 14), o. 1350—75. Støbt af Olaf Henriksøn Kegge, om halsne 
reliefmajuskler: »Ave maria gracia plena« (»hil dig Maria fuld af nåde«). Ved 
slutningen et r u n d t  signet med klokke og majuskelomskrift: »S[igillum] Oli 
Himric Kegii« (»Olaf Henriksøn Kegges segl«)35. Han virkede omkring 1350—75. 
96 cm i tvm.

2) 1845. Versalindskrift: »Støbt aar 1620 af Hans Kemmer omstøbt aar 1845 
paa Frederiksværk af V. Gamél« (se dog †klokke nr. 2). Grove empireornamen
ter. 105 cm i tvm.35.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1602 modtog Kronborg kobbermølle en 
klokke på 1 skippund 12 lispund36. 2) 1620. Den største klokke. Indskrift ifølge 
Thurah37: »Anno 1620 Jan. perii vero serenissimi ac potentissimi Regis D 

L . L . 1 9 6 1

Fig. 15. Helsinge. Epitaf over sognepræst Jørgen Friis 
m.fl. (p. 1230).
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Christiani eius nominis IV Daniæ, Norvegiæ, Vandalum[!], Gothorιιmq[ue]. 
Regis XXIV. Præfecto Regionis Cronborg et Fridericsborg, generoso et nobili 
viro, Christophoro Bassi, d[omi]no de .. . Pastore Ecclesiæ Helsingæ D: Jo
hanne Jani, Campana in usum prædictæ Ecclesiæ Helsingoræ est conflata a 
Morten Caspersens«38 (»år 1620 i januar dengang den højædle og stormægtige 
konges navn var Christian den IV., konge over Danmark, Norge, Vandalerne 
og Goterne, i kongens 24. år, da Kronborgs og Frederiksborgs lensmand var 
den gavmilde og ædle mand Christoffer Basse, herre af . . . ,  Helsinge kirkes 
præst var hr. Jens (el. Hans) Jensen, blev klokken til brug i nævnte Helsinge 
kirke støbt af Morten Caspersens38« (jfr. nedenfor og gravsten nr. 1.)).

I et missive til Christoffer Basse af 13. april 162339 skriver kongen, at »den 
Klocke som Helsinge Kircke haffver bekommit ere vi ogsaa naadigst tilfreds 
med smaa myndt dog god myndt maa betalis, och regnis 6 mark for hver da
ler, den er anslagen for«40. Bortset fra ukendskabet til klokkestøberen knytter 
der sig en vis mystik til denne †klokke, idet den 1845 omstøbte ifølge sin indskrift 
også skulle stamme fra 1620, men fra klokkestøberen Hans Kemmers værksted.

Gammel klokkestol af eg med forstærkninger af fyr, hovedrepareret 193817.

G R A V M I N D E R

Mindetavle over Christiern Pedersen, opsat 1895. »Mindetavle over kanniken 
fra Lund, Magister Christiern Pedersen forkæmper for Reformationen og høit 
fortient af fædrelandets Sprog, Litteratur og Historie. Frelste Saxos krønike 
fra undergang, fød ved Aar 1480, død i Helsinge 1554«. Tavle af sandsten med 
relieffraktur, tegnet af arkitekten Martin Rorch, hugget i stenhugger Nielsens 
værksted på Nørrebrogade i København og bekostet af digteren Thor Lange.
— På våbenhusets sydmur, vest for indgangsdøren.

Epitafier. 1) O. 1650 (fig. 16), oprindelig en gravsten, nu med udslidt skrift; 
rødligbrun kalksten, 113x85 cm; i hjørnerne medaljoner med siddende, kraf
tigt bevægede evangelister. De har bøger i hænderne og evangelisttegnene ses 
bag dem; Matthæusenglen er en stor, stående putto.

Sekundært anvendt til epitaf over magister Niels Spydstrup, præst til Hel
singe og »Waldbye« menigheder, provst i Holboe herred, født 1659 »af fornemme 
forældre«. Præst i 28 år, i 27 gift med den nu højt sørgende matrone Margrete 
Bloch [† 1715]. Den lange tværskrift med fordybede versaler dækker hele ste
nens glatte flade. Opsat på sakristiets nordvæg og fastholdt af jernkroge med 
muslingeskalhoveder. Se åben begravelse p. 1234.

2) O. 1740 (fig. 15). Digterpræsten Jørgen Pedersen Friis41. Stor, skjoldfor
met, glat trætavle, ca. 237x150 cm, sortmalet med gule kursivbogstaver og 
langs kanten grisaille-malede akantusranker.
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Fig. 16. Helsinge. Genbenyttet gravsten over sognepræst Niels Spydstrup, † 1715 (p. 1230).

». . . Hr. Iørgen Friis. Hvis Levnets Lys blev antændt i Thisted Anno 1684 
den 2. Janu[ar] Forældrene til et stort Glædes-Lys«. Faderen var tolder Peder 
Marcussen og moderen Ingeborg Bloch. ». . . Guds Forsiun og Forældres for
sorg Plantede denne unge Yen paa 12 Aar ind i Guds Forgaarde Hvor han i 
Skolerne paa 10de Aar vieste sig en flittig Discipel paa Academiet i 5 Aar som 
Alumnus og Decanus. Under en og anden stoer Calamitet Gav store Prover 
paa Lærdom Skickelighed og Dygtighed. I sær havde Gud givet ham saa stor 
en Poetisk Aand At Hand derved blev befordret til en Prophetisk Lærer — 
I Guds Viingaard og Helligdom Anno 1719 den 11 Febr . . .« Dette år blev
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han præst i Helsinge og Walbye, hvor han var til sin død 1740, 12. februar, 
»Efter at Hand havde skinnet Som en Lampe i Guds Huus Som en Lygte i 
Hver Mands Huus som en Ild i de Fattiges Huus«. Hans enke Iohanna Cathrina 
Høybierg »med 3de Dydens Børn I Mørckhed, Graad og Taarer dem Guds 
Aand og Haand aftører«. Nederst to gravvers. På tårnets nordvæg.

†Epitafier. Ifølge indberetning til Hoffmann fandtes på en lukket stol til 
præstens familie en ligtavle over den »unge præsts hustru«, Sara Hammer34, 
som døde 19. juni 1771 samt en over sammes 1767 afdøde søn. Den »unge præst« 
var Morten Nielsen Hammer, som blev præst i Helsinge 1765; han døde i em
bedet 31. januar 1809.

Gravsten. 1) O. 1600. Bodell Willums Dater, † 20. okt. 1624, efter at hun 
»herlige L I I I  aar haffde leffuit vdi ecteskab med sine trende hosbonder Iorgen 
C[h]r[i]s[t]ophersen, Niels Oels[e]n och Morthen Caspersen, i sin alders 
L X X I I I  aar«. Ortoceratitkalksten, 145,5x76 cm. Evangelisttegnene i hjørne
cirklerne minder om de evangelistsymboler, som findes på en stengruppe i 
S. Marie kirke, Helsingør (nr. 8, 9, 11, 12 og 15, se p. 470f.). En fordybet 
randlinie udbugtes omkring reliefferne. Tværskrift med fordybede versaler, 
nederst et fordybet bomærkeskjold, hvori M C (Morten Caspersen), se †klokke 
nr. 2. Nu op ad sakristiets nordvæg.

2) O. 1608. Hans Andersen, »præst ved denne kirke, som efter afslutningen 
af livets løbebane befalede den frelsende gud sin sjæl og vandrede fra dette 
kummerfulde liv til himmelen«, † 11. dec. 1608 i sin alders 74. og sit pastorats 
42. år. »Efter denne fulgte i kirke, ægteseng og grav den ærværdige herre, præst 
og provst Jens Jensen F. [Farum], f ø d t  i Farum og død her 1640, præst i 29 
år«. Mens datteren Gundilla blev efterladt til efterfølgeren [Hans Knudsen 
Laholm, 1640—68, jfr. nr. 3], blev datteren Cæcilia begravet 1686, 42 år gam
mel. 1668 blev Christoffer Mortensen Farum præst på stedet; han døde 1684, 
44 år gammel«. Lysgrå kalksten, 225x141 cm; latinsk tværskrift med fordy
bede versaler, nederste del af indskriften stærkt ødelagt. Omkring skriftfeltet 
kartoucheværk med fugle på siderne, i runde medaljoner evangelistsymbolerne 
med store skriftbånd. Øverst Kristi opstandelse, ved graven ligger tre soldater, 
og i baggrunden til venstre ses de tre kors. Forneden på stenen et bomærke
skjold med bogstaverne HAS (Hans Andersen). På skjoldets sider to duer, 
under skjoldet kranium med korslagte knogler, tre sammenslyngede slanger 
og et timeglas. Omkring midten af 1800-tallet fandtes stenen i midtgangen i 
skibet nærmest alteret42, nu på våbenhusets vestvæg.

3) 1677. Hans Knudsen. Af den mangelfuldt bevarede indskrift fremgår, at 
præsten (Jens Jensen Farums successor, jfr. nr. 2) var født 1608 og død 1668. 
Navnet Gundilla forekommer (jfr. nr. 2). Nederst står C.M.F. (Christoffer 
Mortensen Farum, efterfølgeren i embedet) 1677 og S.H.D. Rødlig kalksten, 
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Fig. 17. Helsinge. Gravsten over Niels Jensen Lind, † 1743, i oprindelig egetræsramme med senere
indskrift (p. 1234).

139,5x81 cm; tæt latinsk tværskrift med fordybede versaler, som næsten er 
bortslidte. I våbenhuset.

O. 1650, uden indskrift, sekundært anvendt som epitaf for Niels Spydstrup, se p. 1230.

4) O. 1688. Præsten K n u d  Hansen. ». . . fød her i Hersinge[!] præstegaard 
den 20. febr. anno 1. .2, præst i 18 år, gift med Giertrud Cortsdaater«; to børn, 
en søn Hans og en datter Gunelda. Han døde 1688, ?6 år og 6 måneder gam
mel. Gravvers, som slutter ». . . vær enchens verge, hør de unges sueh oc bøn«. 

Danmarks Kirker,  Frederiksborg amt 78
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Lysgrå kalksten, 186 x 107 cm, med fordybet, spinkel versaltværskrift. I vå
benhuset op ad skibets mur.

5) (Fig. 17). O. 1743. Niels Jensen Lind. »Her hviler sig min krop, min siel 
foer hiem til gud, jeg skal igien staae op, naar gud mig sender bud«. »Niels 
Iensen Lind som bode oc døde i Pive møle den 10. februari Ao. 1743 i hans al
ders 70 aar. Anna Ols Daater«. Kalksten, 173x96 cm, med stor, fordybet ver
saltværskrift. Stenen omgives af en egetræsramme med karvesnitrosetter i 
hjørnerne. Med en blanding af versaler og skriveskrift er skåret: »Her hviler 
til een glædelig opstandelse K. J. D. HauvnLøv fra Pibe Mølle. Fød 1740 og 
død 1800 d. 14. Januar«. I våbenhuset.

6) Samtidig med nr. 5. Glat kalksten, 157x73 cm, nu uden indskrift. Ege
træsramme, næsten identisk med den foregående. Den peripatetiske indskrift 
med versaler og skriveskrift muligvis sekundær: »Her hviler frue iustitsraad- 
inde Anna Margrete Kruekov, fød Lindeman, fød den 11. Januarii 1728, død 
den 9. Mai 1797«. I våbenhuset.

(†)Åben begravelse. O. 1715 for sognepræst og provst Niels Spydstrup34, se 
epitaf p. 1230 og sakristi p. 1218. 1892 (og 1952) fandt man ved udgravning i 
sakristiet en tilmuret gravhvælving, fem alen lang og fire alen bred. To lig var 
nedsat her. Efter overleveringen tog Spydstrup sig selv af dage, samme dag 
som hvælvet blev fuldført43.

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1838. »Herunder hviler Bagermester I. N. 
Bobertz født d. 9. Juni 1777, † d. 22. Octbr 1838«. Marmorplade i sandsten42.

2) O. 1847. »I[ens] C[hristian] Find, sognepræst til Helsinge og Valdbye, 
født d. 25. Februar 1790, † d. 27. Juni 1847«. Marmorplade42.

3) O. 1856. Distriktsprovst Joh. Peter Wedel, præst i Helsinge og Valdby, 
f ø d t  1768, † 1840 og hustru Margrete Cathrine, født Plum, født 1776, † 185642.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Helsinge kirkes regnskaber 1828—32, 1833—53, m. 
bilag. — Arkivalier afleverede fra Sjællands stiftsskrivers arkiv i 1897 og 1920 B. Helsinge 
kirkes regnskaber 1754—1837. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i alminde
lighed p. 30.

Ved embedet. Korrespondance og regnskab Helsinge kirke vedkommende. 1866—1897.
Nationalmuseet. Indberetning af V. Steffensen 1898 (prædikestol og krucifiks), Chr. 

Axel Jensen 1926 med tilføjelser af Elna Møller 1968 (bygning og inventar) samt Ingolf 
Røjbæk 1953 (istandsættelse af prædikestol). — Undersøgelse og beskrivelse ved Marie- 
Louise Jørgensen 1961, Elna Møller 1968 og Ulla Haastrup 1968 f.

Tegninger i NM. Ti blade, forarbejder til Stiftslandsbykirker af A. Clemmensen. — 
Et blad bygningstegninger af T. A. Colding, udateret.

1  S .R.D.  VI,  p .  134f . ,  j f r .  Roski ldebispens jordebog p.  143.  2  Hvorvidt  man af  den
omstændighed,  a t  en præst  ved kirken 1356 har  S.  Laurent ius  i  s i t  segl  (Repert .1356,
25.  jul i )  bør  s lut te ,   a t   k i rken  var  viet   denne,  turde være tvivlsomt.  3  DiplDan.  Da-
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RigBr. 1. rk. V, nr. 205, jfr. S.R.D. VI, 156. 4 Ibid. 
2. rk. VI, nr. 91. 5 Ann. Dan. ed. Ellen Jørgensen p. 
210. 6 Repert. 2. rk. 1493, 21. jan. 7 Landebogen 
p. 172. 8 Kronens Skøder III, 27 og V, 409. 9 LA. Sjæl
lands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrd.s provsti: 
1864—99. Synsprot. for kirker og præstegårde. 10 RA. 
DaKanc. Prot. over indlæg til registre og tegneiser samt 
henlagte sager. 1481—1650. 1645 juni-dec. Læg: ad 1645. 
VI. 11 Ved embedet. Korrespondance og rgsk. Helsinge 
kirke vedkommende. 1866—97. 12 LA. Kirkeinspek- 
tionsarkivet, 1839—54. Stiftskirkerne. Beregninger og 
overslag over bygningsarbejde ved stiftskirkerne. 13 LA. 
Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1854—83. Stiftslands- 
bykirkernes fællesrgsk. 14 LA. Helsinge kirkes rgsk. 
1754—1838. 15 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661—72. Kronborg amts kirkergsk. 
16 Ifølge Løffler: Stiftslandsbykirker, p. 40 og planche 3—4, skal der i en mose på matr. 
nr. 3 af Ammendrup by være et ret righoldigt leje. 17 LA. Sjællands stiftsøvrigheds 
arkiv. Helsinge kirkes rgsk. 1828—32, 1833—53, med bilag. 18 Det må tilføjes, at der 
ikke er fastslået spor efter en sådan brand, hverken på overvægge eller de to østre tag
gavle, og det er derfor muligt, at den i efterretningen omtalte kirke snarest var Kirke- 
Helsinge i Holbæk amt. 19 Ukendt af hvilken grund er det af J. Løffler i Stiftslandsby
kirker kaldet et kapel. 20 1888 (jfr. note 21) fremsattes ønsket om at få bygget et lig
kapel, men i stedet blev det gamle kalkhus indrettet til formålet. 21 LA. Sjællands 
stiftsøvrigheds arkiv. 1820—1900. Kommune kopibøger. 22 Se Løffler: Stiftslandsby
kirker, p. 40, sp. 2. 23 Hofjuvelér E. F. Dahl fik for kalk og disk på 391/4 lod 66 rdl., 
for oblatdåse på 95/8 lod 14 rdl., samt for indskriften 2 rdl. 3 mk. (jfr. note 13). 24 LA. 
Kirkeinspektionsarkivet. 1853. De 11 stiftslandsbykirker. Gamle inventarielister m.m.
25 LA. Bispearkivet. A. Alm. Sager: 1647(—1708). Holbo hrd.s bog (jfr. note 26).
26 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytter
distrikterne. 27 Muligvis Hans Holm, København (Bøje 838), død 1810, forretningen 
videreført af enken. 28 RA. Kultusministeriet. I. dep.: 1848—1916. Journalsager (jfr. 
note 13). 29 Krucifikset blev restaureret 1898 af konservator Steffensen. 30 Maler 
J. Rasmussen malede og forgyldte krucifikset, »indskriften med romerlatin malet gul« 
(jfr. note 17). 31 1900 fik Steffensen 515 kr. af stiftets midler for restaureringen af 
prædikestolen. 32 Rojbæk konstaterede to ældre stafferinger under de nuværende 
farvelag, begge formentlig fra 1700-tallet. 33 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1713—19. Sjæl
lands stifts kirkergsk. 34 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kir- 
ckers og Sogners samt Herregaardenis Beskrivelse af Sogne Præsterne og andre 1755—73. 
Tom. 1. 35 Gribsø: Kirkeklokker, i ÅrbFrborg. 1934, p. 78 og Uldall p. 61. 36 RA. 
Fæstningsrgsk. V. B. I. 1600—19. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og hammer- 
mølle. Læg: 1600—07. Rgsk. for Kronborg gethus. 37 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, 
fol. L. L. Thurah: Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I. 38 Morten Caspersen 
kendes ikke af Nyrop. KirkehistSaml. 3. rk. IV, 157ff. 1882. 39 Kgl. Bibl. Sjællandske 
Tegneiser 22, 224 K. 40 Netop i disse år var dalerens devaluering et problem, jfr. F. 
Galster: Mønt, 1965, p. 31f. 41 Se Wiberg: Præstehistorie I, 581. 42 Kgl. Bibl. 
NyKglSaml. Fr. Algreen Ussing: Gravskrifter og andre monumentale optegnelser. Sam
lede på fodvandringer. 1—2. 1856—64. 43 LA. Topografisk samling. Samlinger til 
Holbo hrd.s historie, hefte 10 (ved pastor Garde, Søborg). 44 Undersøgelse og be
skrivelse ved Hans Stiesdal.

Fig. 18. Landsbyplan 1813.
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Fig. 1. Valby. Ydre, set fra sydvest.

VALBY K I R K E
H O L B O  H E R R E D

Kirken havde 1299, 1376 og 1400 egen sognepræst1, men havde 1493 fælles præst med 
Helsinge2 og har siden været anneks til denne; bispetienden var 1389 blevet henlagt 

til S. Laurentii kapel ved Roskilde domkirke3. 1567 var der 25 tiendeydere4. Under kri
gen i 1660’erne var kirken som så mange andre udsat for overgreb (jfr. altersølv); 1661 
måtte man af med 8 dl. for at indløse »Kirkestolen« (d.e. regnskabsbogen) fra de sven
ske5. 18736 afhændede staten kirken til nogle tiendeydere, og 1. okt. 1915 overgik den 
til selveje.

Monter. I forbindelse med restaureringen 1968f. fandtes i gulvet 17 mønter, den æld
ste Christopher II. (Roskilde); blandt de øvrige en Visby sterling fra ca. 1420—40 (Mønt
samlingens fundprotokol nr. 3021).

Kirken ligger på et ret jævnt terræn sydvestligt i byen (fig. 22) og i sognets 
vestlige del. Kirkegården, der formentlig har samme udstrækning som i 17887, 
er ligesom da hegnet med hvidtede, teglhængte mure af kampesten og tegl, 
men vest-, syd- og den søndre del af østmuren er fornyet i 1800’rne, blandt 
andet 18218, hvor afdækningen på et langt stykke bestod af græstørv. Resten 

N.E. 1960
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Fig. 2—3. Valby. 2. Langsnit, set mod nord. 1:300. Målt af H. Hoppe, H.Nannestad og H. Ibbo 1942.
3. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1930. Suppleret af El. M. Tegnet af Lars Klint 1969.

af øst- og nordmuren, der er omkring halvanden meter høj udvendig, består 
af ældre kampestens- og teglmure; 16109 hentedes sten til kirkegårdsmuren i 
Esrum kloster. 17887 omtales en port og fire låger; nu lindes der en lille låge i 
nord og to køreporte i øst, hvoraf den nordligste har hvidtede piller muligvis 
fra 183810, den sydligste yngre rødstenspiller lige som nordlågen; alle indgange 
har fløje af trætremmer. — Jordsmonnet omkring kirken, der lå meget over 
gulvet, blev afgravet 186611, og langs murene anbragtes et brolagt fortov.

†Kirkelade. 1653 istandsattes kirkeladen, hvor det var fornødent, og 16699 
blev den nedrevet til brug for tårnets reparation (sml. p. 1246). Af regnskaberne 
fremgår, at der har været tale om en grundmuret bygning med hul- og dæk- 
sten på taget.
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Fig. 4. Valby. Ydre, set fra nordøst.

Kirken består af romansk kor og skib, vestforlængelse fra o. 1275—1300, to 
våbenhuse, hvoraf det nordre muligvis er fra 1200’rne, det søndre fra o. 1400— 
50, samt et endnu yngre tårn i vest. En †tagrytter over skibets 2. fag fra øst 
er nævnt 1715. Orienteringen har afvigelse til syd.

Såvel ved sit materiale, gullig-grønbrun skånsk sandsten, formentlig fra Häl- 
singborgegnen, som ved nogle enkeltheder i forbindelse med murteknik og åb
ninger, skiller kirkens romanske del, kor og skib, sig ud fra amtets øvrige kirker 
bortset fra nabokirken Vejby og den lidt fjernere liggende Esbønderup (p. 1012), 
hvor sandstenen dog kun er benyttet til det mærkværdigt korte kor. Allerede 
tidligt har man været opmærksom på, at ikke blot materialet, men muligvis 
også det direkte forbillede for disse nordsjællandske kirkers engelsk-norman- 
niske træk kan have været at finde i Skåne, nærmere betegnet i Lunds dom
kirke (sml. i øvrigt Vejby p. 1288). Opførelsestiden er af C. G. Schultz anslået 
til tidligt i 1100’rne12.

Bygningen står på en 15—25 cm høj, skråkantet sokkel, der er jorddækket 
de fleste steder; en sokkelprofil svarende til korbuekragbåndene er dog 196813 
iagttaget øst for nordre våbenhus, hvor den en lille meter fra våbenhuset af

M. M.1909
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løser den fra øst kommende skråkant. Murværket er så stærkt opfuget i 1800’rne 
(p. 1248), at kvadrenes karakter er ændret; men bag våbenhusene og især bag 
det søndre er de meget regelmæssige og fuldkantede, lagt med tynde fuger i 
skifter; der varierer fra 15—25 cm.s højde. Helt bemærkelsesværdigt er det, at 
indervæggene i hele koret og skibet op til vinduesunderkanten er udført af til
svarende store, regelmæssige sandstenskvadre, formuret i opus spicatum; den 
øvre del af skibets indervægge er derimod af rå og kløvet kamp, i korets østre 
taggavl ses opus spicatum med bredt udtværede fuger (fig. 9).

Bag våbenhusene er der rester af mange hvidtelag, men næppe af puds. Ind
vendig på overvæggene ses derimod et ret tykt, gulligt og især for skibets ved
kommende noget kornet pudslag, der efter overhvidtning er blevet ophugget 
for at modtage en meget glat, men næppe glittet kalkmaleripuds.

Kor og skib må betragtes som stort set samtidige, selv om der nok er tale 
om to etaper i byggeriet; en stående fortanding i skibets nordmur, lidt vest for 
triumfmuren, antyder en standsning, og forekomsten af sokkel på triumfmu
rens vestside taler måske i samme retning. En rille i østsiden af triumfmuren 
har aftryk efter korets ældste tagbrædder, hvilket viser, at bygningsafsnittet 

Fig. 5—8. Valby. 5. Korets østvindue (p. 1240). 
6. Norddør (p. 1241). 7. Vestforlængelsens sydvin
due (p. 1242). Alle 1:50. Målt af C. G. Schultz 
1930. 8. Profder. 1:10. Korbuekragbånd (p. 1242), 
ribbeprofd i kor (p. 1243) og skib (p. 1243). Målt 
af El. M. 1968.
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Fig. 9. Valby. Korets taggavl, set fra vest (p. 1239).

er kommet under tag, så snart det var muligt. Alle spor efter skibets vestgavl 
er udslettet i langmurene, men dens østside blev identificeret 196813. Korets 
romanske murhøjde er ca. 420 cm, skibets 510 cm.

Vinduer og døre. Karakteristisk for kirken her og den i Vejby, er den meget 
lave placering af vinduesåbningerne og deres form. Tværsnittet er ikke som 
vanligt af form som et timeglas; lysningen sidder ude i murflugten, og karmene 
er kun smiget indad; det her benyttede tværsnit og vinduets ydre opbygning 
synes mere i slægt med den angelsaksiske udformning af det enkeltsmigede 
vindue end med den normanniske (sml. Vejby kirke, p. 1286). Der er bevaret 
tre (helt eller delvis tilmurede) vinduer, eet i korets østgavl (fig. 4, 5) og eet 
i nordmuren på kor og skib. De har alle monolit-overligger, korets østre med 
cirkulær yderside, korets nordre med nærmest tresidet og skibets med affladet 
yderside. De to korvinduer har ens mål (udv. ca. 70x38 cm, indv. bredde ca. 

E. M.1963
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Fig. 10. Valby. Skibets østgavl med tilmuret cirkelglug (p. 1242).

85 cm); det østre sidder noget lavere end nordvinduet, hvis højde over sokkel- 
overkant er 265 cm. Skibets vindue, der trods en større murhøjde sidder i 
niveau med korets nordre, er udvendig ca. 80 cm højt og forholdsvis bredt, 
52 cm; den indvendige højde er 157 cm, bredden 134 cm.

Skibets indvendig blændede norddør har 17 cm høje kragbånd med skråkan- 
tet underside og stik af krumhugne kilesten14 (fig. 6); det østre kragbånd er 
på nord- og vestsiden mærket med lidt forskelligt formede kors, og da der i 
kvaderen umiddelbart under vestsidens kors var et tilsvarende, er der antage
lig tale om en stenhuggermærkning. De svagt smigede, indvendige karme er 
formentlig ligesom i syd dækket af en høj rundbue. Syddøren er i brug, men 
kun inderkarme15 med rundbue og de midterste stiksten i yderbuen er intakte; 
selve døranslaget er ommuret i nyere tid. Lysningshøjden over skråkantsoklen 
kan her måles til 228 cm.

E. M.1963
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Indre. Triumfmuren har skråkantet sokkel på vestsiden (sml. p. 1239), og 
den runde korbue med svagt overgribende stik af krumhugne kilesten har 17 
cm høje kragbånd14 af en skarpkantet profilering (fig. 8a), der nøje svarer til 
Vejby og er i slægt med Esbønderup; de er ført om hjørnerne, på østsiden frem 
til korets flankemure, på vestsiden nu henholdsvis 62 og 40 cm mod syd og 
nord. Aftryk af 20 cm høje bjælker på begge sider af triumfmuren viser, at 
korets har ligget på murkronen, skibets nedsænket i denne, men i begge til
fælde har det ældste †bræddeloft siddet på bjælkernes underside; det fremgår 
såvel af pudsrande som af kalkmalerispor (p. 1248).

Rester af et mørtelgulv, der antagelig er skibets ældste, blev 196813 iagttaget 
ved skibets gamle nordvesthjørne, 45 cm under hidtidigt gulv. Sammesteds 
fandtes rester af en oprindelig muret bænk, som antagelig har strakt sig både 
langs vestmuren og om på langmurenes vestre del. Ved norddøren fandtes et 
trin, der kun hævede sig tre—fire centimeter over gulvet. Murede bænke fand
tes også langs syd- og nordmuren i skibets østligste hvælvfag.

De østre taggavle i kor og skib står velbevarede både ude og inde (sml. fig. 
4, 9), begge med spor efter eller rester af bjælker og spærfag, samt huller fra 
stilladsbomme. Gavlen over triumfmuren har en retkantet, falset, oprindelig 
åbning dækket af egebrædder. I gavlspidsen ses udvendig en kvadratisk kva
der med en (tilmuret) cirkelformet glug (fig. 10), hvis inderside er næsten kva
dratisk, med kampestenssatte sidekarme og vandret overdækning af egebræd
der. C.M. 1891, der er hugget ind omkring den cirkulære åbning, refererer til 
en pudsafbankning (sml. p. 1248).

Ændringer og tilføjelser. Mens tårnet (p. 1245) uden tvivl må være det sidste 
af de middelalderlige byggearbejder, volder det vanskelighed at indpasse flere 
af de øvrige arbejder i en sikker kronologisk rækkefølge. Materialet i nordre 
våbenhus (p. 1243) antyder måske, at bygningen stammer fra 1200’rne, mens 
skibets vestforlængelse nogenlunde sikkert placerer sig omkring samme århun
dredes sidste fjerdedel og søndre våbenhus (p. 1244) i 1400’rnes første halv
del. Mellem de to sidste arbejder falder overhvælvning af koret og det vest
forlængelsen af skibet, idet det dog må bemærkes, at korhvælvet antagelig 
er ældre end skibets og opført endnu i 1200’rne.

Vestforlængelsen må ud fra sydvinduets detaljer henføres til o. 1275—1325; 
den er af rå kamp suppleret med sandstenskvadre, og det sidste materiale er 
enerådende i taggavlens vestside, hvor det fremtræder således, at der må være 
tale om en ret omhyggelig udflytning af det romanske skibs vestgavl. Det ret 
høje, spidsbuede og smigede vindue har ud- og indvendig fals (fig. 7) og lys
ning med trekløverformet afslutning; en blyramme har været fastgjort i en lille 
fals på ydersiden, hvor der også ses spor efter vindjern. De benyttede munke
sten er usædvanlig små: 23—25x11,5x9 cm. Forlængelsens stærkt reparerede
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overvægge har nu ikke noget egent
ligt pudslag, men at det indre har 
stået kalket, fremgår af hvidtelaget 
på vinduets teglsten.

Hvælv. Korets ene og det forlæn
gede skibs fire krydshvælv er som 
nævnt ovenfor næppe samtidige, selv 
om de set fra kirkerummet er ret 
ensartede. Korets har dog ingen piller 
og buer; den kubeformede hvælving 
hviler på vederlag hugget ind i de 
ældre sandstensvægge; de profilerede 
ribber (fig. 8b) træder frem fra en 
lille konsolagtig spids og vokser der
på til f u l d  bredde. Kapperne, der på 
oversiden kun markerer sig svagt, er 
helsten tykke (fortrinsvis bindere), og 
forløbet af de enkelte skifter er mere 
præget af sen 1200-tals teknik end af 
1300-tallets.

Det forlængede skibs hvælv hviler 
på slanke, falsede piller, helstens skjold- og gjordbuer samt trekløverprofilerede 
ribber (fig. 8c)16, der skiller sig noget ud fra korets. Vægpilleparret umiddelbart 
øst for dørene har en særpræget udformning (fig. 2), der skyldes hensynet til 
indgangene. Ingen af de fem hvælv har overribber. 1969 er de medtagne hvælv 
blevet sikret med en ophængning, der fremtræder som overribber, og forsynet 
med puds- og isoleringslag. — Samtidig med indbygning af hvælvene i skibet 
fik dette bygningsafsnit påmuret en gesims og et tagværk med stejlere rejsning, 
hvilket medførte den forhøjelse af østgavlen, som klart tegner sig endnu (fig.
4), hvorimod kamtakkerne såvel her som på korets gavl er en senere tilføjelse, 
der måske kan kædes sammen med tårnets opførelse; kammene er nævnt 
16259 og 166917 i forbindelse med reparationer.

Våbenhusene, der ligger ud for skibets døre, er begge middelalderlige og en 
del ombygget. Det nordre våbenhus, som 16685 og senere kaldes kalkhuset, er 
for de nederste par meters vedkommende af skånsk sandsten og derover af 
munkesten, med en 173718 fornyet taggavl. Der findes ingen daterende enkelt
heder, men brugen af sandsten kan være et fingerpeg om, at bygningen i sine 
ældste dele stammer fra senromansk tid; kirkens beliggenhed i forhold til den 
gamle by kunne gøre det naturligt at rejse et nordre våbenhus først. Den flad
buede dør er fra 182619, cirkelvinduet i øst endnu yngre; det indre, som nu 

N.E. 1960

Fig. 11. Valby. Søndre våbenhus (p. 1244).
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Fig. 12. Valby. Indre, set mod øst. (Under restaurering 1969). N.E. 1960

benyttes til ligkapel, har gulv af røde munkesten på fladen og bræddeloft på 
bjælkernes underside.

Søndre våbenhus må henføres til 1400’rnes første halvdel (fig. 11); det er over 
en ret flad syld (muligvis fra en ældre bygning) af kamp opført af munkesten 
og i nyere tid forhøjet tre—fire skifter med små, gule sten. Østmuren er fornyet 
176018 med tegl i krydsskifte og står nu uden dekoration, men vestmuren har 
en fire skifter høj trappefrise foroven. Sammen med forhøjelsen blev loftet hæ
vet og døren forsynet med et højere buestik; den flankeres af to lavtsiddende, 
svagt spidsbuede og falsede blændinger, mens selve taggavlen har savskifte og 
derover en blændingsgruppe med en korsformet blænding i midten og to små 
spidsbuede ved siderne; mellem korset og sideblændingerne er der aftrappede 
lysglugger. Bortset fra disse sidste er dekorationen nøje beslægtet med den på 
vestgavlene i Alsønderup og Melby (Strø hrd.). Gavlen slutter nu med fem flik
kede kamtakker, hvis talrige ommuringer (sidst 1969) antagelig har medført 
ændringer foroven i korsblændingen. Det indre har gråmalet bræddeloft over 
bjælkerne og gulv af gule mursten på kant fra 187011. Fire store kroge blev 
179920 banket ind i væggen til ophængning af ligbåren (p. 1253). — Et kedel
rum under gulvet er 1969 afløst af en ny bygning øst for kirkegården.
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Fig. 13. Valby. Indre, set mod vest.

Det tre stokværk høje tårn fra middelalderens senere tid er af munkesten i 
munkeskifte, men talrige gange skalmuret til stor dybde i syd, vest og til dels 
øst. Tårnrummet, der har en ret smal, falset arkade til skibet, dækkes af en 
samtidig krydshvælving med halvstensribber og diagonaldrejet topkvadrat; 

N. E. 1960
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Fig. 14. Valby. Kalkmalerier på korbuens underside (p. 1248).

lette overribber. Rummets nuværende vestvindue er fra 1800’rne. Det samti
dige trappehus i nord har fladbuet underdør (buestik fornyet 172218), rund 
spindel, skakt i munkeskifte, loft af fladbuede binderstik og en fladbuet over
dør med tredobbelt rulskifte under fladskifte. Fra mellemstokværket er der en 
16695 brudt, 172218 omdannet dør til skibets loft; over dette stokværk findes 
et senere indlagt bjælkelag, hvori noget genanvendt egetømmer, hvis udskæ
ringer måske henfører det til en †tagrytter (p. 1247). Den lange stige, som fø
rer til klokkestokværket er af fyr og så gammel, at det formentlig er den, der 
omtales i forbindelse med en reparation 16809. Klokkestokværket har to spids
buede, falsede glamhuller i øst—vest og tre i nord; også sydsiden havde tidligere 
tre, men den midterste er forsvundet, antagelig 183810, da stokværkets stærkt 
udadhældende mur fornyedes; hver gavl har ni spidsbuede, hvidtede høj blæn
dinger og et tilsvarende antal kamtakker.

Tårnets ældste kendte ydre reparation fandt sted 1620; 1639 blev der lagt 
bjælker og loft ind, og murmester Olle Nielsen, Helsingør, udførte murerarbej
det9. 1668 var tårnet imidlertid så forfaldent, at man lod det besigtige af en 
murmester fra Roskilde, formentlig den Jens Pedersen, der 1670 afsynede 
istandsættelsesarbejdet. Dette udførtes 1669—70 af Morten murmester fra 
Helsingør og omfattede sydmuren (med begge hjørner) fra jorden til midt i 
lydhullerne, nymuring af det midterste glamhul, forhøjelse af sålen i samtlige 
glamhuller med næsten een meter, »thi ellers forrådnes både klokkestokværk, 
loft og bjælker af regn og sne«; udmuringen skulle ske i to f u l d e  stens dybde, 
og materialet, der anvendtes, var dels 24 læs opgravede kampesten, dels ca. 
18.000 sten fra kirkeladen (p. 1237), og de sidstnævnte skulle benyttes således, 
at de sten, som sad yderst i laden og var de bedste, også skulle sidde yderst i 
tårnet. Taget over sydsiden, der var dækket med hul- og dæksten (nonne- og

N.E. 1960
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munketegl), var også brøstfældigt ligesom de 18 kamtakkers afdækning15. — 
176018 fulgte en skalmuring af syd- og vestsiden; senere blev tårnet kalket 
rødt, og dette er påny sket 1968.

Formentlig i eftermiddelalderlig tid er der i begge korbuens vanger blevet 
indhugget 24 cm dybe nicher, der strækker sig fra gulvet til en højde af 110 
cm under kragbåndene; anvendelsen er ukendt. Senere er de blevet ødelagt 
ved en udhuling af korbuevangernes vestre kant, der har h a f t  til formål at 
skaffe bedre adgang til koret13. Alle spor af disse indgreb i korbuens vanger 
er udslettet 1968 i forbindelse med sikring af korbuen. Ved en reparation 
171818 blev der sat kiler ind i korbuens stik.

†Tagrytter. 171521 er der omtalt reparation af et næsten forrådnet og brøst
fældigt klokketårn, som blev »omlagt og med nye brædder forbedret«. Ordet 
klokketårn benyttes jævnligt om en tagrytter, og da der i østkappen af ski
bets 2. hvælving fra øst findes et meget slidt klokkerebshul, må man formode, 
at der også her er tale om en tagrytter, og at den har hørt sammen med hvæl
vene og det gotiske tagværk. De genanvendte egebjælker22, som ved en repa
ration er indlagt over tårnets mellemstokværk (p. 1246), stammer måske fra 
den forsvundne tagrytter.

Tagværker. Korets østgavl har på 
indersiden (fig. 9) aftryk efter en 
bjælke og to skrå spærstivere fra det 
ældste tagværk, og på gavlens yder
side ses i rejsehøjde lange teglstens- 
tilmuringer, der udfylder pladsen for 
de bortrådnede spærfødder i gavl- 
spærfaget (sml. fig. 4). Ud over de p. 
1242 omtalte aftryk af 20 cm høje 
bjælker på begge sider af triumfmu- 
ren, findes i denne gavls østside, i 
højde med skibets †bjælkelag, en 
gennemgående bjælke (eller rem) af 8 
cm.s højde og 13 cm.s bredde, som 
har været bindbjælke i skibets østre 
gavlspærfag. Rillen efter det ældste 
kortags bræddebeklædning er nævnt 
p. 1239; det er vel troligt, at der har 
været bly over, ligesom tilfældet var 
med en del af kor og skib endnul72918, 
da andre dele havde munketag.

De nuværende tagværker er af fyr Fig. 15. Valby. Døbefont (p. 1250).
N. E.1960



1248 H O L B O  H E R R E D

og stærkt suppleret, sidst 1969, men de indeholder rester af gotiske tagværker. 
Der synes at have været tale om to typer, en med to hanebånd, som kan høre 
sammen med vestforlængelsen, og en anden med lange krydsbånd og hanebånd, 
der må være opsat i forbindelse med hvælvslagningen; dette tagværk har for 
skibets vedkommende haft tagryggen en lille meter højere end det nuværende.

Kor, skib og søndre våbenhus står i blank mur, den sidste med hvidtede 
blændinger ligesom tårnet, der i forbindelse med den igangværende restaure
ring (1968 f., arkitekt V. Hardie-Fischer) er blevet rødkalket påny (sml. p. 
1247); nordre våbenhus står hvidtet og alle tage har vingetegl. — 1821 om
tales kirken som afpudset og hvidtet, men 1889 ff.11 gennemførtes afskrabning 
og nyfugning (sml. indskrift i skibets østgavl p. 1242). De store, spidsbuede 
jernvinduer stammer antagelig fra en restaurering 1842—50 (J. P. Mynster, 
Visitatsdagbøger 1835—1853, II, 244). Hele kirken, der 1969 er blevet helt 
understøbt, skal i forbindelse med ny varmeinstallation have gulv af mursten 
på fladen.

K A L K M A L E R I E R

1) O. 1200, på korbuens underside. Tre medaljoner med brystbilleder af fi
gurer (jfr. fig. 14), måske dyder, der bærer kalot (jfr. Gundsømagle, Køben
havns amt p. 780) på baggrund af prismestavskors og spinkle firblade i kva
dratiske felter. Afdækket 1923, ødelagt ved overklistring, nyopmalet o. 193023; 
på overvæggene ses enkelte svage, okkerfarvede malerispor, som må høre sam
men med korbuens udsmykning.

2) †Kalkmalerier. 1707 blev kirken indvendig hvidtet og anstrøget med blå 
og sorte lister under hvælvingen »og andetsteds«9. 1741 malede Hans Nielsen, 
Ganløse, et »gardin« bag alteret med blå og anden limfarve, og 1744 dekore
rede Hans Engel, Farum, buer og grater med brunrød marmorering18. Deko
rationen, der ses på fig. 12—13, var fra 1922 og skyldtes en lokal maler. Over- 
kalket 1969.

I N V E N T A R
Oversigt. Kirken er for tiden (august 1969) under hovedreparation (påbegyndt 1968) 

og tømt for inventar. Den følgende redaktion hviler på en beskrivelse 1960 ved Marie- 
Louise Jørgensen og revision 1963 ved E. Moltke. Efter endt istandsættelse vil prædike
stolens nyere overmalinger være fjernet, orglet udskiftet og pulpituret taget ned. Far
verne (fra 1922) på stoleværk og pulpitur vil formentlig blive ændret. — Kirkens to æld
ste inventarstykker er den meget enkle romanske døbefont og Rasmus Møllers prædike
stol fra 1585 ; herefter følger i tid alterstagerne fra 1600—50, altersølv 1698, pengeblok
ken fra begyndelsen af 1700’rne, dåbsfad og -kande 1829. Det nygotiske stoleværk er 
fra sidste halvdel af 1800’rne, klokkerne fra henholdsvis 1614 og 1700.
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Alterbord, nyere, af glatte fyrre- 
brædder. 1692 fik Mogens murmester,
Hillerød, betaling for bl.a. at ned
bryde alteret, igen opsætte og »bedre 
at udflytte«9. 1725 blev det beklædt 
med glat panel18; 1845 fornyedes al
terbordet24.

†Alterklæder. 1588 indkøbtes dam
ask til et alterklæde9. Fra 1677 næv
nes kun alterklæder af rødt fløjl eller 
plys med sølvgaloner, 1724, 1745 og 
1770 med det kongelige navn, krone 
og årstal broderet25.

Altertavlen (fig. 16) 1846, er et ma
leri, Jesus hos Martha og Maria, af 
Constantin Hansen, der 1843 mod
tog et forskud24. Samtidig, spidsbuet, 
forgyldt ramme, udført af snedker
mester C. F. Weincke10, med krabbe
blade langs buens kant og kronet af 
kors. I spidsbuefeltet buerække og 
herunder frise med fed fraktur: »Eet 
er fornødent«. På baggrund af et vis
sengrønt forhæng i en muråbning 
sidder Jesus i rød kjortel og blå 
kappe; Martha står, iført brun kjole, mens Maria, der sidder ved mesterens 
fødder, har brunrød kjole, der næsten er dækket af et hvidt, folderigt slag. — 
1868 blev maleriet ferniseret og rammen restaureret11.

Om den tidligere †altertavle vides kun, at Hans Nielsen, Ganløse, malede og 
forgyldte den 1741, og at Jens Christensen 1756 nedtog den, samlede den og 
satte brædder på bagsiden for at holde den sammen, samt satte lister fast 
på den18.

Altersølv. Kalk (fig. 17), stemplet 1698, med renæssanceagtig sekspas-fod, 
der har fodplade og standkant med påloddet, spinkel bølgeliste. På en af fo
dens tunger et støbt påloddet og -nittet krucifiks, hvis lændeklæde har snipper 
til begge sider og er knyttet foran livet. Glatte sekskantede skaftled, barok 
knop, der dog har beholdt renæssanceformens rudebosser med konturversaler 
på tværskraveret bund: »Ihesvs«, i øvrigt fladtrykt med rundede tunger på 
over- og underside. Ret højt, bundforstærket bæger. 21,4 cm høj. På fodens 
overside graveret kursiv: »I Iesu Nafn Er Denne Kalck og Disk Bekostet Til 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

Fig. 16. Valby. Altermaleri 1846, af Constantin 
Hansen (p. 1249).

N. E.1960
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Waldby Kirke 1698«. Under fodpladen graveret: »46½ lod«. Under foden me
stermærke i symmetrisk skjold: H N over 97, muligvis for Hans Nielsen Wol- 
gast (Bøje p. 56). På bægeret samme mestermærke, guardein- og månedsmærke 
samt Københavns bystempel 1698.

Disk, samtidig, med graveret cirkelkors på kanten og vis-à-vis Gudslam i 
cirkelramme; på undersiden store skønskriftsbogstaver og kursiv: »Nicol. Spyd- 
strup Pastor loci et Præposit(us) Ao 1698« (sml. klokke nr. 2). Tvm. 15 cm.

Oblatæske 1870, flad, cylindrisk, med graveret tornekrone om kors; stemplet: 
E. Dahl og Københavns mærke [18]7011.

†Altersølv m.m. Kirkens nuværende kalk og disk fra 1698 blev ifølge regn
skaberne anskaffet i stedet for det sæt, som tyve for nogle og 30 år siden stjal26; 
formentlig er det taget som svensk krigsbytte. Allerede 1583 havde kirken en 
tinkalk med disk, et nyt sæt købtes 1680 hos kandestøberen i Helsingør9.

†Berettelsessæt. 1713 købtes en forgyldt sygekalk og -disk på 23 lod hos guld
smed J. Borris i København27; tidligere havde man haft et sæt af tin18.

Alterstager, fra første halvdel af 1600’rne, i skaftets profilering beslægtet med 
Esbønderup (p. 1026) og Søborg (p. 1131), men med hvælvet fodskål. 31—32 
cm høje. Inventariet fra 1583 nævner foruden to †messinglysestager tillige tre 
jernlysestager9. 1830 tales om olie til (de imiterede) alterlys19.

†Messehagler af rødt fløjl med guld- eller sølvkors og -galoner omtales bl.a. 
16989 og 174029.

Alterskranke, nyere, af smedejern, lodrette stænger med småvolutter foroven. 
1741 var alterskranken ligeledes af jern18.

Døbefont (fig. 15), romansk, af granit, stærkt medtaget. Den ret lave, bugede 
kumme har en svær rundstav (knap så uregelmæssig som på Kregme-fonten, 
Strø hrd.) et stykke under mundingsranden, 70 cm i tvm., og en spinkel, skarp- 
rygget stav ved overgangen til det cylindriske cement- eller cementdækkede 
skaft. Hvælvet, rund fod med rundstav ved overgangen til skaftet og forneden 
helt dækket af cement. I skibets nordøsthjørne. — 1765 maledes dåben18; ma
lingen fjernedes 1889 i henhold til ministerielt cirkulære11.

Dåbsfad 1829, af krontin, med støbermærke for A. C. Dahlgreen, svarende 
bl.a. til Esbønderup (p. 1028); tidligere har kirken haft både et messingfad og 
et rundt fad af krontin28.

Dåbskande, samtidig med og af samme mester som fadet, af den i amtet så 
almindelige slangehankstype (sml. f.eks. Esbønderup).

†Fontelåg og -himmel. Et »fontedækken« købtes 1629 for 12 dl. curant. 1652 
fik snedkeren »på« fontedækkenet 22 slettedaler og 3 dl. for jernstang og kæde9. 
1756 repareredes fontehimlen af Jens Christensen18.

Prædikestol (fig. 19) 1585, ifølge regnskaberne gjort og opsat af snedker Ras
mus Møller, der ligeledes har udført prædikestolen i Esbønderup (p. 1029). 1598 
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Fig. 17. Valby. Alterkalk 1698 (p. 1249).

fik snedkeren sidste del af sin betaling; maleren havde 1601 fået 50 mk., men 
endnu var stolen ikke malet; 1603 fik han betaling for at formale og staffere 
den9. Stolen består af fire fag samt et opgangsfag med kannelerede, joniske 
hjørnesøjler, hvis prydbælter er diamantbosserede. I storfelterne arkader med 
beslagværksfladsnit på de bossedelte pilasterskafter og kartoucher i buesvik- 
lerne, mens »slutstenen« er en konsol (fig. 18) med maske (to forsvundet). Po- 
stamentfelterne er indfattet i en bladramme, fremspringene imellem dem har 
symmetrisk fladsnit omkring en midtroset. Smal, glat frise med varierede ho
veder (eet englehoved, fig. 18) på fremspringene. Kronlisten har æggestav over 
tandsnit. Nyere opgang. Stolen hviler på en femkantet kasse hvorunder en 
firkantet pille.

Der er ikke mange lighedspunkter mellem denne enkle stol og Esbønderup- 
stolen; fælles er kartoucherne i storfelternes svikler og arrangementet af »slut
stenene« samt bladrammen i postamentfelterne. Noget fællesskab i skæringen 
ses derimod ikke, heller ikke mellem hovederne på de to stoles frisefremspring.

1700 blev prædikestolen, der var skilt ad i alle hjørner, nedtaget og igen op
sat af snedker Hans Jacobsen, Frederiksborg9; 1717 fik den ny trappe, 1756

79
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ny pille, bund og atter trappe, hvilket gen
tog sig 1776 ved Søren Jensen, Farum18.

Stolen, der er under restaurering (Einar
V. Jensen), var brunmalet med (et nyere) 
forgyldt, kronet monogram på rød bag
grund for Christian IV. og Anna Cathrine. 
Prøveafdækninger har vist sortmalede mau- 
resker i storfelterne inden for en bred, grøn 
ramme.

†Timeglas, firfaget, forgyldt, anskaffedes 
1741 hos sejlmager Westphal, og 1743 fik 
smeden i Mårum betaling for et veludar
bejdet sprinkelværk18. 1764 var det defekt29.

Stoleværk i nygotik, med spidsbuede gavle 
svarende til Mårum m.fl. Bænke og ramme
værk er grå, fyldingerne røde, fra 1929. — 
1629 indkøbte kirken træ til stolestader, og 
samme år fik snedkeren betaling for 49 
†stole. 1646 købtes to tylter deller til at 
»færdiggøre« stolene. 1700 lavede Hans Ja
cobsen 29 døre og panelværk i alle stolene 
samt rygstykker. 1707 blev der gjort 10 nye 
mandfolkestole under tårnet svarende til 
kirkens øvrige stoleværk; året efter malede 
Hans Madsen, Frederiksborg, 47 stole med 
rødt og hvidt9. 1753 og 1764 er der atter 
store reparationer og fornyelser18. — 1708 

gjorde Hans Jacobsen et nyt panel i våbenhuset og lukkede bænke i panel
værk til kirkegangskvinder [der efter fødsel skulle læses ind i kirken] og andre 
Guds børn9.

†Skriftestol. 1764 gjorde Jens Christensen en ny skriftestol bag alteret18. 
  †Dørfløje. Både i våbenhusdøren og i skibets syddør er der »flammerede« dør

fløje, den sidste ældst, bestående af to svære planker sammenholdt af to rev
ler på hvilke gangjernene er fæstet. Spor efter en retkantet lås.

†Orgel fra »Th. Frobenius og Co.« med seks stemmer. Façade fra sidste halv
del af 1800’rne (jfr. fig. 13); nyt orgel skal anskaffes.

†Orgelpulpitur i vest, nyere, med enkle fyldinger, hvilende på seks træpiller. 
Hvidmalet, med lyseblå fyldinger og forgyldte lister fra 1922. Fjernet 1968.

Pengeblok, svarende til Mårum 1715 (p. 1210) og Hornbæk (p. 741), med lod
rette jernbånd og foroven tre vandrette; på oversiden tre, hvortil hængsels- 

Fig. 18. Valby. Detaljer fra prædikestol 
1585 (p. 1251).
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Fig. 19. Valby. Prædikestol »gjort og opsat« 1595 af Rasmus Møller (p. 1250),

båndene er fastgjort. De oprindelige hængelåse nu borte. Mørkegrøn staffering. 
1960 opstillet i våbenhuset. — 1682 fik Jacob Olufsen betaling for de fattiges 
†»stok«, med to låse9.

To †pengetavler af eg anskaffedes 175329.
Nye salmenummertavler. I tårnrummet en fra slutningen af 1800’rne, sort- 

malet, med hvid fraktur: »Før Prædiken«, »Efter Prædiken«; profileret ramme, 
foroven volutter. — 1805 var der to sorte †tavler til at »optegne« numrene på, 
1821 kaldet »skrivertavler«19.

Tre lysekroner fra 1900’rne.
Ligbåre, 175329, med jernlænker mellem bærestængerne, nu kun med to ben 

(sml. våbenhus p. 1244). På våbenhusloftet.
Klokker. 1) (Fig. 20) 1614 af Hans Wolf. Toliniet versalindskrift mellem dob

belte profillinier: »Verbvm domini manet in æternvm. Gos mich Hans Wolf 
Endtfelder anno dom(i)ni MDCXIIII« (»Herrens ord bliver i evighed, mig støbte 

N. E. l960
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N.E. 1960
Fig. 20. Valby. Klokke, støbt 1614 af Hans Wolf Endtfelder (p. 1253).

H.W.E. i Herrens år 1614«). Tvm. 95 cm. 1614 fik Hans rotgeter i Helsingør 
betaling for den nye klokke samt tillagt kobber9.

2) Omstøbt 1700, svarende til Mårum og som denne af Stephan Scherrenbein. 
Indskrift med versaler, på legemet:»Rege F 4, Dioces. præfecto Otto Krabbe, 
Sæland. Episcopo doctr. Henric Bornemann, pastore et præposit. mag. Nicol. 
Spydstrvp« (»under kong Frederik IV., stiftamtmand Otto Krabbe, Sjælland, 
biskop Henrik Bornemann, præst og provst mag. Nicolai Spydstrup«). På slag
ringen: »Me fecit Stephan Scherrenbein anno 1700« (»mig gjorde« etc.). Kon
gens monogram står over indskriften på legemet; i frisen, mellem bladborter, 
den nedre med englehoveder, ses støberens initialer: »S S«. Tvm. 100 cm30.

Ved klokkeskatten 1602 betalte kirkeværgerne 432 mk. for 1½ skippund 6 
lispund kedelkobber, som leveredes til kgl. majestæts gethus »efter rotgieterens 
bevis lydelse«, til betaling for klokken, de bekom igen til kirken31.

Klokkestol (fig. 21), måske fra 1646, da der købtes træ til klokkestolen9, af 
fyr og genanvendt eg, til to klokker. Bindingsværk med dobbelte skråstivere, 
knægte og Andreaskryds. På det østligste skråbånd indskåret: 1782. Huljerns- 
nummerering.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.66—84. 1782—1826. Journaler. — 244.115—51.1782— 
1826. Journalsager. — 244.152—56. 1804—26. Kopiregninger.

LA. Kirkeinspektionsarkivet, Valby kirkes regnskabsbog 1583—1712, — Arkivsager 
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Fig. 21. Valby. Klokkestol 1646(?) (p. 1254).

afgivne fra Frederiksborg amtsstues arkiv 1898. Valby kirkes regnskabsbog 1712—80. — 
Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. B. Løffler 1885 (bygning og inventar), S. A. Claudi- 
Hansen 1912 (bygning), P. Kr. Andersen 1922 (prædikestol), Eigil Rothe 1923 (kalk
malerier), jfr. brev af 2. dec. 1930 fra Niels Termansen, M. Mackeprang 1930 (inventar), 
Aage Sørensen 1957 (prædikestol), Einar V.Jensen 1961 (prædikestol). Plan med udgrav- 
ningsresultater 1968 ved Elna Moller og Morten Aamann-Sørensen. — Undersøgelse og 
beskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen 1960, Elna Møller og Erik Moltke 1963, 1968 f.

Tegninger i NM. Opmåling 1942—43, syv blade udført af elever ved Kunstakademiet: 
H. Hoppe, H. Ibbo og H. Nannestad.

1  DiplDan. DaRigBr. 2.  rk.  V, nr.  40, jfr .  nr.  119, Repert .  nr.  3081 og 4375. 2  Be-
pert .   2.  rk.   nr.  7349f. ,   jfr .   Landebogen  p.  173.  3  Bepert .   nr.   3717.  4  Landebogen
p. 173.  5  BA.  Btk.  Bev.  rgsk. Kirkeregnskaber.  1661 72. Kronborg amts kirkergsk.
6  LA. Kgl.   Bygningsinspektører.   Meldahl.   1873—94. Domænekirkerne pk. XXII.
7  LA. Amter.  GI.  Frederiksborg-Kronborg amter.  1784 1800. Breve og dok. vedr.  de
kgl.  kirker og skoler.8  BA. Btk. 245—416. 1821—27.Bygningsadministrationen. Be
regninger og overslag over bygningsarbejder,  jfr .BA. Btk. 244.135 og 149.Bygnings
administrationen.  1782—1826.  Journalsager.   9  LA.  Kirkeinspektionsarkivet.  Valby
kirkes  rgsk. bog  1583—1712. 1 0  BA.  Btk.  Bygningsadministrationen.  1782—1848.
Journalsager.  1 1  LA. Sjællands stiftsprovstearkiv.  Holbo og Strø hrd.s provsti .  1864—
99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 1 2  M. Mackeprang: Skånsk indflydelse
på sjællandske landsbykirker, i ÅrbOldkHist. 1914, p. 162. — C. G. Schultz: Nogle tid- 
l i g - romanske  l andsbyk i rke r  . . .  i  ÅrbOldkHis t .  1934 ,  p .  195 .  — Sml .  E r ik  C in th io :
Lunds domkyrka under romansk tid p. 36 (Bonn, Lund 1957), hvor forfatteren gør op
mærksom på C. G. Schultz’ datering af Valby og Vejby i  forbindelse med nydateringen
af Lund domkirkes vestparti til begyndelsen af 1100’rne. 13 Under restaureringen er 
der ved Nationalmuseet foretaget mindre undersøgelser i kirken bl. a. 22. maj 1968 af 
Morten  Aamann-Sørensen samt  8 .  juni  s .  å .  og  august  1969 af  Elna  Møl ler .  1 4  Under
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den igangværende restaurering er såvel disse kragbånd som korbuens blevet mishandlet 
med slibemaskine, jfr. NM. J. 207/69. 15 Der er dog sket en mindre omsætning af 
østkarmen i forbindelse med hvælvslagningen. 16 Ribberne var indtil 1969 overpud
set til ukendelighed. 17 Jfr. noterne 9 og 5. 18 LA. Arkivsager afgivne fra Frederiks
borg amtstues arkiv 1898. Valby kirkes rgsk.bog 1712—80. 19 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Amtsregnskaber. Kronborg amtstue. 1797—1803, 1804 II—1805 II, 1816—27, 1831 II, 
1832—44. Kirkergsk. 20 RA. Rtk. 244.135 og 149. Bygningskontoret. 1782—1826. 
Journalsager. 21 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 
22 Lignende bjælker findes på samme plads i Esbønderup (p. 1016 og 1012), hvor de er 
henført til et tømret klokkehus: Muligvis hører også de til en tagrytter. 23 Nørlund- 
Lind: Kalkmalerier, p. 237. 24 RA. Rtk. 256.5—13. Bygningsadministrationen. 1841— 
50. Kopibog. 25 Jfr. noterne 9 og 18 samt LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. 
De kgl. kirkers inventarier i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 26 Jfr. 
note 9; 1692 måtte kirken leje Gilleleje kirkes kalk og disk for 2 mk., en udgift som af 
revisorerne fik følgende antegning: Denne udgift er sælsom og passerer ej. 27 Jfr. 
noterne 21 og 18 samt LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inven
tarier i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 28 Jfr. note 9, under året 
1620, samt note 18, årene 1712 og 1741. 29 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 
1764. De kgl. kirkers inventarier i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 
30 Jfr. note 9 samt ÅrbFrborg. 1934, p. 106f. Ifølge rgsk. 1699—1700 var det den mind
ste klokke, der blev omstøbt; den nye blev noget større. 31 Jfr. note 9 samt RA. Fæst- 
ningsregnskaber, V. R. 1. 1600—19. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og ham
mermølle. Læg: 1600—07. Rgsk. for Kronborg gethus.

Fig. 22. Valby. Landsbyplan 1813.



Fig. 1. Blistrup. Ydre, set fra nordøst.
N. E.1960

B L I S T R U P  K I R K E

H O L B O  H E R R E D

Kirken, der ifølge præsten N. J. Lachmanns optegnelser1 var indviet »St. Mariæ til 
ære«, er nævnt 1208—14, da Roskildebispen ved mageskifte overlod bispetienden til 

Æbelholt kloster2. Sognepræsten Niels Attesen testamenterede år 1300 kirken 10 mk. 
penge til dens istandsættelse3. 1530 fik skriver på Krogen Laurits Normand præsentats 
på kirken4, men det lader sig ikke sige, hvor langt tilbage i tiden kongen har disponeret 
over kirken. 1567 talte sognet 46 tiendeydere5. Afhændet af staten til nogle tiendeydere 
18726 og overgået til selveje 1. april 1957.

Mønter. 1966 blev der i kirkens gulve fundet 88 fortrinsvis yngre monter; blandt de 
middelalderlige, hvoraf en del nordtyske hulpennige fra 13—1400-tallet, er den ældste 
en Valdemar III., Ribe (Møntsamlingens fundprotokol nr. 2940).

Oldtidsminder. Lige uden for kirkegårdens sydmur lå ved 1700-tallets midte et dysse
kammer med randsten; det beskrives af Thurah7 som en kæmpehøj med seks store sten 
bærende en overligger, 14—15 alen i omkreds, een en kvart alen høj med 20 store sten 
omkring. — På kirkegården er der fundet en spidsnakket, flresidet grønstensøkse8.

Kirken og den store præstegård ligger isoleret, helt mod vest i bydannel
sen og ret højt på et terræn, der fra kirkegårdens gamle nordgrænse falder 
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mod syd, hvor der tidligere som ovenfor nævnt lå et dyssekammer. En nordre 
kirkegårdsudvidelse på mod nord faldende terræn gennemførtes 1905f.9. Kirke
gårdens sydmur og den søndre del af østmuren med port og låge er af kampesten 
og tegl, nu hvidtet og teglhængt; ved porten og andre steder ses enkelte meget 
store munkesten i munkeskifte; disse mure kan være middelalderlige i deres 
kerne, men må i øvrigt stamme fra en istandsættelse 178310; resten af den 
gamle østindhegning består af kampestensdige. Mod vest, hvor præstegårdens 
ladelænge dannede skel indtil 187411, findes kløvstensdiger, der fortsætter langs 
udvidelsen, som i øvrigt hegnes af pudsede teglmure.

Indgange. Lågen ved køreportens nordside har stadig fladbuet overdækning, 
mens selve porten mistede sin bue 176912. En låge helt mod vest i sydmuren 
har ligeledes fladbue og teglafdækning, lågen til præstegården er kun en åb
ning i diget. En †nordre låge, nævnt 176912, er afløst af en køreport i udvi
delsens mur.

†Kirkeriste. 1729, da man ikke kunne holde fred på kirkegården »for kvægs 
indløbs skyld«, blev der i tre låger lavet kampestenssatte gruber med jernstæn
ger i egerammer12.

Fig. 2—3. Blistrup. 2. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1930. Suppleret 1969. Tegnet af Lars Klint. 
3. Rekonstruktionsplan. 1:300. Tegnet af EL. M. 1969 (p. 1260).
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Fig. 4. Blistrup. Ydre, set fra sydøst.

Et †halsjern med kæde og hængelås, anskaffet 1730, er nævnt 174113.
Et ligkapel på kirkegårdens nordvestre del opførtes i begyndelsen af 1900'rne, 

og et ældre i sydvesthjørnet er omdannet til materialhus.
Kirken består af romansk kor og skib, jævnbredt, senromansk tårn, der er 

forhøjet i senmiddelalderen, fra hvilken tid sakristiet på korets nordside også 
stammer; våbenhuset i syd fremtræder som en 1800-tals bygning. Orienterin
gen er solret.

Bevaret af det romanske anlæg er langmurene i kor og skib samt triumf
muren i fuld højde, men triumfbuen må være udvidet i senromansk tid (sml. 
p. 1261); korets østmur stammer fra 183014, og der er ikke (jfr. p. 1265) noget 
sikkert bevis på, at kirken som nævnt i Trap har haft apsis15. Materialet er rå 
kamp, som kun i ringe udstrækning er kløvet eller tilhugget; norddørens yder
side er af kridtsten og samme materiale er benyttet til de muligvis oprindelige

E. M.1969
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korbuekragbånd. Det er sandsynligt, 
at kirken har været pudset og hvidtet 
lige fra begyndelsen; i hvert fald har 
korets nordmur, bag sakristiet, puds- 
og hvidtelag, som er gennembrudt ved 
en vinduesudvidelse i senromansk tid. 
På overvæggene i begge bygningsaf- 
snit lindes der et oprindeligt, hvidligt 
pudslag, som efter overhvidtning er 
blevet dækket af en hård, gullig og 
stærkt glittet kalkmaleripuds (sml. p. 
1262). Den romanske murhøjde, målt 
ved skibets sydøsthjørne, er fem meter 
over terræn.

Vinduer og døre. Kun eet oprinde
ligt vindue, det vestre, af skibets to 
nordre, er delvis bevaret i tilmuret 
stand; det sidder højt i muren og er 
kun ca. 55 cm bredt udvendigt; bue 
og karme er sat af svagt tildannede 
eller specielt udsøgte kampesten. Syd
døren er i brug, men dens yderkarme 

er ommuret 1942 og buestikket endnu tidligere16. Af den tilmurede og delvis 
ødelagte norddør ses kun yderkarmens østside (fig. 5); materialet, der som 
nævnt er kridtsten17, optræder for en del i lange, kun lidet forarbejdede 
kvadre, der ligesom i Asminderød (p. 760) snart er benyttet i liggende, snart 
i rejst stilling (»long-and-short-work«).

Indre. Undersøgelser 196618, i forbindelse med kirkens sidste restaurering, 
har i en usædvanlig grad klarlagt skibets ældste indretning (fig. 3). I østhjør
nerne har der været sidealtre (sml. p. 1268), i nord og syd 30—35 cm brede, 
40 cm høje murede bænke, der strækker sig fra altrene til lidt øst for dørene, 
hvor de viger for halvt så høje, 65—70 cm brede dørtrin; disse trin i syd (fig. 
6) og nord afsluttes ikke ved dørenes vestkarme, men løber tværtimod i en 
ret vinkel mod hinanden, således at der langs vestmuren skabes et knap to 
meter bredt trin; på denne forhøjning var der i sydvesthjørnet rester af en 
muret vægbænk. Alle forkanter af altre, bænke og trin er sat af kløvede eller 
groft banede kampesten, og op mod disse kanter har man lagt rummets for
holdsvis tynde mørtelgulv, der kun synes armeret med piksten på særligt ud
satte steder. Tilsvarende mørtellag danner overside af bænke og trin. — I ski
bets midtakse, umiddelbart øst for dørene, oven på selve mørtelgulvet, der her, 

Fig. 5. Blistrup. Norddørens østkarm (p. 1260).
N. E. 1960
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Olaf  Olsen 1966

takket være en kraftig iblanding af grus, har en næsten terrazzo-agtig karak
ter, fandtes rester af en ligeledes kampestenssat, ca. 22 cm høj, vistnok oval 
forhøjning, der er tydet som et fontepodium (p. 1270). Fra skibet til koret, i 
hvilket der også blev iagttaget et mørtelgulv, har der været et trin; højtlig
gende kampesten ved korbuens nuværende vanger viser, at buen er udvidet. 
Afsatser på begge sider af triumfmuren godtgør, at loftsbjælkerne over kor og 
skib har ligget på murkronen.

Ændringer og tilføjelser. I første halvdel af 1200’rne og forud for en større 
udsmykning med kalkmalerier (p. 1266) er der i kirken gennemført store bygge
arbejder omfattende en udvidelse af korbnen og indhugning af nye vinduer. Kor
buen fremtræder nu med smalle, hulkantede kragbånd, som kan have siddet i 
den mindre åbning, og svagt overgribende, rundbuet stik. Vinduerne har rela
tivt store lysninger, der i hvert fald for korets vedkommende ligger ret yder
ligt (23 cm fra ydre murflugt), men er i øvrigt af traditionel senromansk form. 
Materialet er munkesten, og lysningskanten er udført af løbere på enden og 
med den runde bue hugget ud i to sten; munkestensmurværket er pudset lige
som den omgivende ældre mur. Af dette vinduessæt, der i henseende til antal

Fig. 6. Blistrup. Skibets sydvestre hjørne med de 1966 afdækkede rester af den ældste rumindretning 
(p. 1260). I trinkanten til venstre i billedet ses den romanske gravsten (sml. fig. 18).
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og placering ikke afviger meget fra de ældste vinduer, er tre nogenlunde beva
ret i mere eller mindre tilmuret stand; korets nordre måler udvendig ca. 68 x 
150 cm, og skibets vestre par indvendig ca. 100x200 cm; de ydre spor af disse 
to vinduer er helt udslettet.

Væggenes nypudsning for den kalkmalede udsmykning er nævnt p. 1260, og 
kirkerummet synes tillige at være blevet forsynet med nyt gulv af munkesten 
i siksakmønster; rester af dette gulv blev afdækket 1966; det ligger ca. 22 cm 
over mørtelgulvet, omtrent i niveau med trinene, og stenene er udlagt således, 
at de overalt respekterer den ældre rumindretning.

Det med skibet jævnbrede tårn er beslægtet med det langt større Søborg 
tårn (p. 1110) og må antagelig som det dateres til o. 1275—1300, selv om visse 
detaljer som f.eks. udformningen af vinduesstik i underetagen kunne antyde 
en noget tidligere datering. Materialet er munkesten i munkeskifte over en 
flad syld af kampesten. Stenmålene varierer meget på grund af uensartet bræn
ding; udvendig er stenene hårdtbrændte indtil cintring og måler kun 24—24,5 x 
10,5—11,5x6,5—7 cm (20 skifter = 183 cm), mens størrelsen indvendig i mel- 
lemstokværket ligger omkring 26—26,5 x 13 x 7 cm. Fugen, mange steder stærkt 
glittet, er flad, svagt hulet og beskåret i begge sider.

På vesthjørnerne og hvor tårnet støder op mod skibets mure er det udstyret 
med lisener; en fejlberegning er antagelig årsag til, at de østre lisener ikke over 
skibets murkroner har kunnet omdannes til hjørnelisener og til de mærkelige 
»ufuldendte« blændinger østligt på tårnets syd- og nordmur. Tårnet har en 92 
cm høj omløbende sokkel, foroven afsluttet med skråkant over glat skifte og 
kvartrundt led. Blændingsfelterne på de tre frie sider har i højde med den op
rindelige murkrone en til soklen svarende profil, der dog her er sammensat af 
to kvartrunde led og et glat skifte; det øverste kvartrunde led er et rulskifte, 
og i niveau med dette kan man såvel på østmuren som hele vejen rundt ind
vendig i tårnet følge et skifte af kantrejste sten, der sammen med det overlig
gende almindelige munkeskifte danner afslutningen på tårnets ældste mur
værk (om den senmiddelalderlige forhøjelse se p. 1264).

De velbevarede lysåbninger i tårnets nordmur angiver, at det indre fra før
ste færd var delt i tre stokværk. Vinduet til tårnrummet (genåbnet 1967) har 
bueslag af to rulskifter, adskilt med et prydskifte af krumme løbere og med 
klar farveveksel i røde og sorte sten; tværsnittet, med lysningskant af løbere, 
svarer helt til kirkens sekundære vinduer (p. 1261). Tårnrummet, hvis nuvæ
rende arkade må være samtidig med skibets hvælv, dækkes af en helstens kryds
hvælving med trekløverprofilerede ribber, som i vesthjørnerne udgår fra kvart
runde (delvis borthuggede) led; teknikken i de fortrinsvis bindermurede kapper 
svarer helt til den, der er anvendt i Valby korhvælv (p. 1243); hvælvingens 
lommer er udmuret i ret stor højde.
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Fig. 7. Blistrup. Indre, set mod øst. For restaurering.

Trappen til mellemstokværket ligger i sydmuren, og der var oprindelig ad
gang til den gennem en spærstikafdækket dør i tårnrummet, som i nyere tid 
er afløst af en udvendig dør. Den ligeløbede trappe har loft af fladbuede binder
stik og udmunder vestligt i muren gennem en åbning, hvis ældre spærstik er 
underfanget af en yngre fladbue. Østmurens tykkelse, der i understokværket 
er ret lille, øges i mellemstokværket gennem seks udtrapninger umiddelbart 
over hvælvlommernes udmuring; til skibets loft er der en stor, oprindelig dør 
med spærstik. Nordmuren har en rundbuet lysglug og vestmuren en retkantet, 
falset, som begge synes oprindelige. To højere siddende lysåbninger i de samme 
mure hører til det øverste stokværk; i vestmuren (forneden i det nuværende 
klokkestokværk) ses umiddelbart oven på den formodede murkrone en bjælke
stump af eg, der synes efterladt ved tårnets forhøjelse; det kan være et levn 
af det oprindelige bjælkelag og i så fald må tårnet have haft sadeltag i syd-nord 
og muligvis taggavle som i Søborg.

Hvælvene i kor og skib er næppe samtidige, korets snarest fra o. 1300, ski
bets tre fag muligvis et århundrede yngre. Korhvælvingen har falsede helstens 
hjørnepiller, svagt tilspidsede skjoldbuer (den vestre går ned foran korbuen) 
og halvsten brede ribber med rygget trekløverprofil, udgående fra en lille, til

N. E. 1960
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spidset konsol; flade kapper. Skibets tre hvælv har falsede vægpiller, retkan- 
tede halvstensribber og som støtte for gjordbuerne en særpræget dværgsøjle, 
der vidner om nøje slægtskab med hvælvene i Ramløse og Tibirke (p. 1344, 
1319); forholdsvis svagt indskårne kapper. Skibets vægpiller er muret umid
delbart oven på de romanske murbænke.

I forbindelse med hvælvslagningen rejstes nye tagværker (p. 1265), og det 
er muligt, at også den nuværende falsgesims stammer fra denne tid ligesom 
den store arkade til tårnrummet.

Tårnets forhøjelse hører senmiddelalderen til og kan muligvis sættes i forbin
delse med anskaffelsen af en stor klokke 1491 (p. 1275). Forhøjelsen blev i 
hvert tilfælde indledt med at skaffe en solid underbygning for en klokkestol 
(sml. Søborg). Den består i en påforing af mellemstokværkets fire vægge med 
store, spidsbuede helstens arkader hvilende på hjørnepiller over den ældre 
hvælvings lommeudmuringer; forstærkningen standser lidt under den oprinde
lige murkrone. Hvis tårnafslutningen i sin ældste udformning var orienteret 
syd-nord, så blev den nu drejet i øst-vest. Her rejstes store gavlpartier med 
kamtakker og blændinger, som udgår fra den gamle murkrone. Dekorationen 
består af fem spidsbuede høj blændinger, som hver især omslutter sin lavere, 
ligeledes spidsbuede højblænding. To af disse brydes nederst af et fladbuet 
glamhul, der for de vestres vedkommende er ommuret. Syd- og nordmuren 
forhøjedes med en snes skifter, der øverst omfatter savskifte under en trappe- 
frisegesims, og fik hver et glamhul, som nu er rundbuet; forhøjelsen i syd er 
næsten helt ommuret i senere tid, og i samme forbindelse har man måske æn
dret glamhullernes form, der at dømme fra sporene indvendig i nord muligvis 
har været fladbuede som i øst-vest.

Sakristiet på korets nordside er af munkesten i munkeskifte og må ud fra 
sin blændingsgavl af vindueskrydstype dateres til o. 1500—50 (jfr. fig. 1 og 
Esbønderup p. 1016). Det indre, der dækkes af en samtidig krydshvælving19, 
har til koret en ligeledes samtidig dør, der har mistet sit karmanslag; østvin
duet og døren i nord er nyere. Under sakristiet indrettedes 1743 en åben be
gravelse (p. 1276).

Våbenhuset fremtræder som en 1800-tals rekonstruktion af en senmiddel
alderlig bygning med blændingsgavl som tårnets. Sin form har det muligvis 
fået 1866—68, da bjælkerne fornyedes og »kirkens uanstændige ydre« istand
sattes11. Middelalderligt munkestensmurværk er kun iagttaget indvendig i syd
muren. — En ommuring af vestmuren er omtalt 166420, af to gavlkamme 
176412 og af gavlen 180721, efter en nedstyrtning forårsaget af storm, et uheld, 
der (i korrespondancen vedrørende en eventuel tilbygning i nord, sml, p. 1265) 
af præsten omtales som »hele våbenhusets sammenstyrtning«, men reparatio
nen omfattede kun gavlen22. Bjælkeloftet er malet i gult og gråt.
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Kirsten Kyhl 1969Fig. 8. Blistrup. Indre, set mod vest. Efter restaureringen,

Korgavlens fornyelse med små sten 1830 havde antagelig sin oprindelse i 
den 166420 omtalte »revne på den østre ende«, og det kan også have været den, 
der har givet anledning til opførelsen af to støttepiller (»contreforcer« på kir
ken), som blev repareret på taget 180223, og som ikke omtales efter reparatio
nen 1830. Det var antagelig på samme tid, man ommurede skibets østhjørner 
og den synlige del af taggavlen.

Et 1806 og senere fremsat ønske om en udvidelse mod nord blev 183224, 
efter en ommøblering af kirkerummet erklæret for unødvendig. 1888 opsattes 
to kakkelovne i kirkens nordside11, sml. fig. 7.

De næsten helt fornyede fyrretræstagværker indeholder over kor og skib re
ster af spinkle egespær, der kan henføres til tagværk af krydsbåndstype, som 
må høre sammen med hvælvslagningen. Tagrummet er siden 1967 svært til
gængeligt på grund af varmesystemets ophængte kanaler.

Kirken omtales endnu 1862 som pudset og hvidtet11, men kort efter må den 
være blevet helt afrenset. Fra samme tid stammer uden tvivl de store rund
buede, udvendigt falsede vinduesåbninger af munkesten; vindueskarmene i 
nord er af træ, i syd af jern med blysprosser. Bræddebeklædning og bly over 
kor, skib og tårn er fornyet ved sidste restaurering (arkitekt V.Hardie-Fischer); 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 80
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våbenhus og sakristi har tegltag. Fra 1967 stammer også de nuværende gulve 
af røde sten på fladen.

†Glasmalerier. Blandt løsfundene fra gulvet 1966 var en del glasstumper, 
hvoraf to havde spor af bemaling.

KALKMALERIER

I koret, på korbuens underside, i skibet og i tårnbuen afdækkedes 1926 kalk
malerier, der i tid strækker sig fra senromansk tid til 1600’rne. De konservere
des, og 1929 restaureredes og suppleredes de mest velbevarede25. Ved hoved
restaureringen 1967—68 overhvidtedes udsmykningen i skibet, mens maleri
erne i kor og på korbue dæmpedes26. I sakristiet fremkom ved samme lejlig
hed en indskrift fra 1700’rne.

1) Formentlig o. 1250. På korbuens underside, indfattet i gul-hvidgrå ramme: 
Cirkelmedaljon i issepunktet og på nordvangen en arkade med figur (den til
svarende arkade i syd nu borte). I medaljonen, der har oprindelig rød-irgrøn 
ramme, var bevaret den højre, røde vinge, højre skulder og arm27 af en engel 
i brystbillede på blå baggrund. Partiet udenom og baggrunden i de flankerende 
arkader er blåt på sort undermaling. Arkaderne krones af tre småspir, de nor
dre kegleformede forneden og opad retvinklede med topkugle, de søndre løg- 
agtige(?), ligeledes med topkugle. I arkaden mod nord var bevaret resterne af 
en biskop (hovedet borte) med pallium og velsignende højre hånd. Formentlig 
har der i lighed med f.eks. korbuedekorationen i Ørsted (DK. Kbh. Amt p. 
1156) o.a. været en bispeskikkelse også i sydportalen28. Malerierne er udført 
på fint glittet pudslag, hvorunder ligger et hvidtelag på berapning.

På triumfvæggens nordparti konstateredes samtidige malerirester, dels en 
ornamentbræmme omkring korbuen, dels smårester af figurbilleder. Overkal- 
ket 1926 eller 1929.

På korets nordvæg, vest for det oprindelige vindue sporedes en 45,5 cm 
bred, vandret ornamentbræmme, hvori der sås rester af fantasidyr, hvert dyr 
under et buet, hvidt bånd. Herover har der været figurscener, men kun et par 
hesteben foran en tronstol og en sko af den heri siddende person var bevaret; 
foroven, ca. en halv meter under murkronen, skimtes dele af røde cirkelslag 
fra en frise, som har afsluttet scenerne. De i koret synlige dele blev overkalket 
1926 eller 1929.

2) Formentlig første halvdel af 1300’rne. Korhvælvet. Stor toproset og fire 
scener, een i hver kappe. I øst Skabelsen (af planterne?), i syd Syndefaldet, i 
vest Uddrivelsen af Paradis og i nord Kains og Abels ofring, mangelfuldt be
varet. I Skabelsen har Gud Fader (ikke ualmindeligt) korsglorie; stængler med 
økseformede blade ses nederst i de røde, sortstribede malerirester foran ham. 



BLISTRUP KIRKE 1267

I Syndefaldet (fig. 9) har trækronen 
meget forenklet form bag slangen, 
hvis hoved er malet som et stort, kro
net menneskehoved (jfr. Esbønderup 
p. 1022); de to små mennesker dæk
ker deres nøgenhed med storbladede 
kviste. Uddrivelsen var dårligst be
varet, mens Abel med lammet — 
til venstre — sikkert har været den 
bedst bevarede figur. Billedet af Kain 
er en nymaling. Toprosettens blade 
har endnu senromansk karakter, med 
ensidige, rundfligede treblade. Rib
berne har haft røde skrålinier. — De 
undersætsige figurer, der fylder dår
ligt i kappefladerne, synes malet, 
mens hvælvpudsen endnu var frisk.
De er overalt tegnet med sorte kon
turlinier; i øvrigt konstateredes der 
spor af rødt legemsfarve og grønt.

Alt nymaledes 1929 og suppleredes med forvansket stilkarakter, mens top
rosetten og Abelskikkelsen, (der stilmæssigt synes at stå f.eks. Stefanfiguren i 
Søborg kirke (p. 1122) nær), antyder en datering til 1300’rnes første halvdel 
som den naturligste.

†3) Bue- og ribbedekorationer, der var senere, malet oven på flere hvidtelag, 
fornyedes og normaliseredes 1929: Murstens- og kvadermønstre, sparrer, sik- 
sakbånd m.m. Nederst i tårnbuen konstateredes kvadermønster. Overkalket 
1967—68.

†4) 1600’rne. På ribber og buer fandtes på et af de yderste hvidtelag rester 
af en rankedekoration og på nordvæggen i skibets midtfag partier af et malet 
epitaf fra samme tid. Overkalket.

5) 1721 (?). I sakristiet, nu præsteværelse, afdækkedes 1967—68 følgende rød- 
malede indskrift i hvælvets nordkappe: »Chascun soit content de ses bien / 
Qvi n’a suffiçance n’a rien — F. Kühn Ao 1721 (?)«, dvs. enhver skal være til
freds med de goder, han har; den, der ikke har nok, har intet.

INVENTAR
Oversigt. 1966—68 gennemgik kirken en hovedrestaurering, hvor store dele af inven

taret fornyedes. Prædikestolen fra 1597 var allerede blevet istandsat og opmalet 1929; 
altertavlen med Eckersbergs maleri konserveredes, døbefonten fra 1831, af kunstsand

O. Søndergaard 1926

Fig. 9. Blistrup. Kalkmaleri, »Syndefaldet«, i kor
hvælvet (p. 1267).

80*
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sten, udskiftedes med en ny bastant granitblok, der opstilledes på den romanske fod, 
stolegavlene bibeholdtes med fornyelse af sæder og ryglæn, og nyt orgel anskaffedes. 
Kirken ejer desuden en smuk renæssancelysekrone samt en klokke fra 1491 af Oluf 
Kegge. — Ved gulvudgravningen 1966 fremkom bl.a. spor efter sidealterborde, væg
bænke, det oprindelige fontepodium, en lille, opstående gravsten, brudstykker af bog
spænder og af en lille stentøjskrukke.

Alterbordet består af nyere træpanel med fyldinger.
†Sidealterborde. 1966 afdækkedes i skibets to østhjørner nederste skifte af 

oprindelige sidealterborde, opført af kløvede granitsten, det nordlige ca. 135 x 
105 cm, det sydlige 130x100. En nedgravning syd for det nordlige alter 
viste, at alteret var uden fundament, sat direkte på kalkfri overflade uden 
ældre forekomster, og at det oprindelige mørtelgulv var lagt op mod alteret.

†Alterklæder. Kun røde alterforhæng omtales i regnskaberne, med guld- eller 
sølvgaloner. 1769, og vistnok ligeledes 1794, var det kongelige navn med krone 
og årstal broderet på klædet29.

Altertavlen (fig. 10) er et maleri, kvinderne ved graven, malet af C. W. Ec- 
kersberg, der 1831 modtog bestilling14 og 1832 forskud30. Maleriet måler 203 x 
124 cm inden for rammen, der er i nygotisk stil, spidsbuet, forgyldt og flankeret 
af smalle sidefelter, som krones af småkors, og sådanne er også anbragt langs 
buens kanter. I postamentfeltet malet, gylden fraktur: »St. Lucæ Ev. Han er 
ikke her« etc. »Cap. 24 v. 4«. Regnskaberne noterer adskillige reparationer både 
på maleri (allerede 1834) og ramme31. Bag på bagklædningen malet: »Rammen 
restaureret og Metallerne fornyet 1932«.

†Altertavle. Om den altertavle, der afløstes 1832, vides kun, at den 1745 blev 
nedtaget og opsat efter at være forsynet med en del nye lister12, og at den 1806 
var meget »opmusket« og trængte til at males32.

Altersølv. Kalk (fig. 12) fra 1650, men med ældre fod, idet dennes nedre 
halvdel snarest er fra o. 1600. Foden består af to dele, den nedre, sekstungede 
med hulkehlprofileret standkant og fodplade af almindelig renæssancetype, 
over hvilken er nittet en sekssidet pyramide, der foroven og forneden er gar
neret af bladrækker, som henviser til årene o. 1650. Om det på en af fodtun
gerne fastgjorte krucifiks er samtidigt med fodens under- eller overdel, lader 
sig næppe afgøre. Glatte, sekskantede skaftled mellem spinkle rundstave inde- 
slutter den store knop, hvis kvadrerede ruder har »ihesus« med graveret frak
tur, mens bladtungerne er udfyldt med kartoucheagtige mønstre. På det store 
bæger graveret 1650 under Frederik III.s kronede monogram. Helt forgyldt. 
19 cm høj. Disk, samtidig, med fraktur: »ihs« i dobbelt cirkelramme på randen.

Vinkande og skål, sorte, med guldkors, kanden fra den kongelige porcelæns- 
fabrik (omtalt i inventariet 1841)23, skålen fra Bing og Grøndahl.

†Altersølv. I regnskaberne for 172212 hedder det: Af denne kirkes gamle or- 
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Fig. 10. Blistrup. Altermaleri 1831 af C. W. Eckersberg (p. 1268).

namenter er i afdøde magister Kyhns tid en del på grund af ælde og andre 
tilfælde bortkommet, i hvis sted han har formået adskillige guds børn til at 
give andet . .., hvorfor enken ikke skal betale for det bortkomne undtagen 
for en gammel sølv forgyldt kalk og disk, som har vejet 32 lod, som hun bor 
betale med 21 rdl. 32 sk., efter guldsmeden Andreas Normands attest af 12. 
maj 1723 om sølvets værdi. — Om den noget vidtløftige præst, se p. 1279 med 
note 54. — I inventarierne 1662 ff. nævnes en trind †oblatæske (»brødæske«) af 
træ, ubrugelig og i stykker 176433.

Beretlelsessæt (fig. 11) 1725, ifølge regnskaberne12 udført hos guldsmed Niels 
Jonsen, København. Kalken er af værkstedets vanlige type med midtdelt, 
godronneret knop, vinflasken indpasset i bægeret, hvorpå graveret Frederik 
IV.s kronede spejlmonogram. Forgyldt indvendig og på mundingsranden. Un

Kirsten Kyhl 19R9
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der kalkens fod graveret: »N. 5 w 19 L 1 qt«. På fodpladen fire stempler: me
stermærke N I over 172? (Bøje 305), Københavns våben 1726 samt guardein- 
og månedsmærke (krebsen). 12 cm høj. Glat disk.

Alterstager, 1600—50, svarende til Søborgs (p. 1131), 41,5 cm høje, med se
nere lysepigge af zink. — 1832 var kirken som så mange andre i amtet blevet 
belemret med hvide, lakerede blikalterlys med olielamper23.

Krucifiks, nyere, af messing, 28 cm højt, på sortmalet kors. På søndre kor- 
buevange.

†Messehagler. 1662 var haglen af rød gyldenstykke med kors af guldknip
linger, 1741 ff. var den af »rød purpur fløjl«, og herefter stedse af rødt fløjl34.

†Bøger. Ved undersøgelserne 1966 fandtes i gulvfyld to små *bronzeøskener 
fra middelalderlige bogspænder. (Mus. nr. D 3502—03/1966, D 3750—51/1966).

Alterskranke, muligvis fra 183423, ændret 1967, af smedejern. Af en †alter
skranke fra 173035 af smedejern er bevaret en *dør, 56x69 cm, med Christian
VI.s kronede spejlmonogram. Døren, der kom til Nationalmuseet fra magasi
nerne i Frederiksborg slot, beror i museets 3. afdeling36.

Døbefont med romansk fod og kumme fra 1967 efter tegning af Gunnar Han
sen. Den gamle, keglestubformede granitfod lå 1950 i præstegårdshaven37, se
nere ved kirketårnet; kummen, ligeledes af granit, er høj, ottekantet, indadbu- 
ende forneden, forsynet med indhuggede symboler: Helligåndsdue, Gudslam 
m.m. Nordligt i korbuen. — 1966 fandtes øst for syd- og norddørene rester af 
en rundagtig forhøjning på det oprindelige mørtelgulv, formentlig levninger af 
et †fontepodium (sml. fig. 3). Bevaret var to råt kløvede granitsten lagt på en 
mørtelafretning over gulvet, samt spor efter flere sten. Form og beliggenhed 
synes at vise, at podiet ikke har været cirkelrundt som de tilsvarende i Vig og 
Højby (Holbæk amt), men ovalt38.

†Døbefont, 183114, af kunstsandsten, indkøbt for 66 rdl.30. Har formentlig 
afløst den romanske font og er selv afløst af den nuværende.

†Fontehimmel og -låg. 1717 »forbedredes« kronen over fonten og låget40. 1747 
blev font og himmel malet og forgyldt af Hans Nielsen, og jernstangen for
nyedes12. Endnu 1805 fandtes himlen23.

Dåbsfad, 1831, af tin, vanlig type, stemplet: A. C. Dahlgreen, Kiøbenhavn 
1824, alt på den brede rand; på modstående side graveret skriveskrift: »Blistrup 
Kirke 1831« og i bunden Frederik VI.s kronede monogram.

Dåbskande, 1829, fra samme værksted, af den i amtet vanlige slangehanks- 
type med »Blidstrup Kirke 1829« graveret på låget og Frederik VI.s kronede 
monogram på korpus. Mestermærket i bunden er forsvundet ved en lodning23.

Prædikestol (fig. 13—14), ifølge rødkridtsårstal på en af de gamle gulvplanker 
fra 159741, med opgang fra 1717 og evangelistfigurer i storfelterne fra 1930 
(skåret efter Slangerupstolen), nu uden himmel.
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Fig. 11—12. Blistrup. 11. Sygekalk med tilbehør, 
udført 1725 af Niels Jonsen, København (p. 1269). 
12. Alterkalk med overdel fra 1650 på ældre fod 
(p. 1268).

Blistrupstolen virker som en lidt plump kopi efter den line stol i Slangerup; 
men da denne (hvis man tør stole på, at årstallet på Blistrupstolen er læst rig
tigt) er en halv snes år yngre end Blistrup, må ligheden forklares ud fra fælles 
forlæg. De to stole er ganske ens i opbygning og i ornamenternes type; de har 
samme flade, svejede underbaldakin, hvis maskeprydede ribber ender i dyre
poter, som også for Blistrups vedkommende har hvilet på en stolpe (fornyet 
174612), der ved sidste restaurering erstattedes med en stor, ilad hængekugle. 
Også det høje postamentparti med hoveder på fremspringene, portal-kartou- 
cherne i storfelterne og den gennemløbende, smalle frise er fælles. De to stole 
har imidlertid også stærke berøringspunkter med prædikestolene i Tikøb fra 
1583, Karlebo fra 1584 og Asminderød (jfr. p. 704, 896 og 778), idet under- 
baldakinerne på disse tre stole svarer nøje til Blistrup-Slangerup og altså går 
tilbage på samme stikforlæg. — 1831 blev Blistrupstolen i forbindelse med en 
større inventar-reparation istandsat og opmalet14, og ved denne lejlighed er de 
oprindelige evangelistfigurer i storfelterne vel blevet fjernet. Stolen opmaledes 
med brunlig egetræslasur, rødt og hvidt på frugtklaserne, »kødfarve« på herme
kroppene og gule indskrifter på sort bund. I østfagets postamentfelt maledes 
Frederik VI.s kronede navnetræk og årstallet 1830, 100 år efter underkastedes

E. M. 1969 E. M. 1969
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stolen en hovedreparation: Evangelistfigurer og tre manglende hoveder på po- 
stamentfremspringene samt flere lister blev nyskåret42 efter Slangerupstolen, 
og nye farver påsattes25 efter mønster fra prædikestolen i Allerslev (DK. Kbh. 
Amt p. 811). Indskrifterne fra 1830 gentoges, i frisen: »Værer Ordets Gjørere 
... Jac. 1. cap. 22. v.«, i postamentfelterne: »Salige ere de ... Luc. 11. Cap. 
28. v.«. I østre postamentfelt afdækkedes våbner for lensmanden Frederik Urne 
og Karen Arenfeldt med initialer samt årstallet 1640. Til hver side for posta
mentfelterne maledes: »Anno 1597 — Restaureret 1830 og 1930«. — Foran 
skibets sydvindue.

Himlen faldt ned 171740, men opsattes igen samtidig med at trappen for
nyedes. Endnu 1805 omtales himlen23; måske er den først forsvundet 1830.

†Timeglas på fire kvarter, købt hos sejlmager Westphal, København, 1740, 
»som det Nürnberger timeglas, der er bekostet 1738, straks blev ubrugeligt«43.

Stolestader med spidsbuede, nygotiske gavlstykker, muligvis fra 1830, da det 
forlangtes, at staderne skulle have en hovedreparation og »forandring for at 
gøre gangen derimellem bredere«14; sæder og ryglæn fornyedes ved sidste re
staurering 1967—68. 1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, kirkens †stole, ialt 
38, røde. 1751 snedkrede Jens Christensen, Farum, en ny, »indelukket« stol til 
præstekonen, med fod og murpanel; den gamle, der ligeledes stod i koret, var 
da lille, gammel og ubrugelig12. 1865 foresloges dens opstandere fjernet11. — 
1776 gennemgik nogle af stolene en reparation ved snedkermester Kobiersky, 
København, og de øvrige blev efterset44.

†Bispe-, skrifte- og degnestole. 1725 gjorde snedker Boye Nielsen et panel i 
biskoppens stol, ændrede skriftestolen og forkortede degnestolen. 1745 opsattes 
en ny skriftestol på den nordre side af alteret, 2 alen bred og 5 kvarter dyb.
1746 malede og marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, de to skriftestole og 
degnestolen i koret samt biskoppens stol i korbuen12.

Dørfløje. Fra 1945, afhøvlet 1968, mellem våbenhus og skib. På den nye 
våbenhusdør er genanvendt gangjern (fra døren til skibet), forsynet med års
tallene 1139(!) og 1939. — 1776 gjorde Kobiersky, København, en ny †dør44.

†Pulpitur. 1746 afskrabede Hans Nielsen, Ganløse, de gamle farver på kridt
grund på pulpiturets panel (der efter denne oplysning må antages at have 
været fra renæssancetiden), malede og marmorerede det12. 1752 nævnes, at 
der stod 66 mennesker på pulpituret24. 1794 faldt det ned, men opsattes igen 
af tømrermester Bourgeois og maledes perleblåt45. 1830 flyttedes det fra skibets 
vestre fag hen i tårnpartiet46. 1935 ønskedes pulpituret fjernet og orglet an
bragt på gulvet ved nordre mur.

Orgel, 1967, fra Frobenius, Kgs. Lyngby, seks stemmer med manual og pe
dal. På gulvet i tårnrummet. Det afløste et orgel fra 191547, der atter havde 
afløst et fra 1840, som 1841 flyttedes fra »dets hidtidige plads neden for koret 
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Fig. 13. Blistrup. Prædikestol 1597, opgangspanel 1717 og evangelistrelieffer fra 1930 (p. 1270).
E. M.1969
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Fig. 14. Blistrup. Prædikestolshermer, sml. fig. 13.

til pulpituret«48. 1942 anbragtes det over våbenhusloftet, og der blev brudt en 
stor, spidsbuet †åbning i skibets sydmur over døren.

Pengeblok, ny, i våbenhuset. Herover tavle fra 182323, med hvid fraktur: 
»Tak Gud, som Hjalp dig i din Nød / Og deel med Armods Søn dit Brød« etc.

Tre salmenummertavler, nyere, til ophængning af metalnumre.
Tre †pengetavler nævnt i 174113 og følgende inventarier.
Maleri, Englen med barnet, efter Thorvaldsen, skænket 1945 af kgl. skue

spiller Adam Poulsen; opbevares midlertidig i præstegården49.
Lysekrone, o. 1600, svarende til kronen i Helsingør S. Maries kapitelsal (p. 

532); flere arme vist fornyet, bl.a. 1741, hvilket årstal er indslået to gange i 
kronen, der er 12-armet med rigt leddelt balusterskaft, som forneden afsluttes 
af et løvehoved med ring i flaben, mens topfiguren er en romersk kriger. I 
prædikestolsfaget. De øvrige lysekroner er nye. — 1741 havde kirken to lyse
kroner med 12 arme13; 1821 omtales begge som beskadigede23.

M.L. J. 1969
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Fig. 15. Blistrup. Kirkeskib, »Prinds Frederik Carl Christian« (p. 1275).

Kirkeskib (fig. 15), orlogskorvet »Prinds Frederik Carl Christian«, fra 1800’rnes 
første halvdel, 90 cm lang, 16 kanoner. Indskrift på stævnen: »Familie Erin
dring fra Helsingør«. Flere gange repareret, styrtede ned 1949, istandsattes. 
Ukendt bygmester og giver. Traditioner om votivgave50.

Klokker. 1) (Fig. 16) 1491, støbt af Oluf Kegge. Indskrift med minuskler i 
frise mellem dobbelte rammestreger: »[støbermærke] anno domini mcd lxxxxi 
cv(m)pletvm est h(oc) op(us) in esrom« (»i Herrens år 1491 fuldendtes dette 
arbejde i Esrum«); mellem completum og est to koncentriske ringe, måske af
tryk efter en hulpenning. Også på legemet ses støberens mærke (fig. 17). 92 
cm i tvm.51. Indskriften henviser til Esrum klosterkirke (p. 1052 ff.).

2) »Omstøbt paa Frederiksværk af V. Gamél 1840«. 98 cm i tvm.52.
Begge klokker har vuggebomme af eg, måske fra 173912.

Kirsten Kyhl 1969
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Fig. 16. Blistrup. Klokke, støbt 1491 af Oluf Kegge 
(p. 1275).

skillige dele synes at være genanvendt i den nuværende konstruktion.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1602 
afleveredes en klokke på 18 lispund til 
Kronborg kobbermølle53.

2—3) 1757 blev den ene klokke om
støbt »hos nu afgangne gjetmester og 
kaptaj n Holtzmann«; den gamle klokke 
vejede 3 skippund, 7 lispund, den nye 
3 skippund, 1 lispund, 9 pund12. Dens 
indskrift, der fandtes »øverst ... om
ringet med 2 Rader Zirat Figurer«, lød 
ifølge brev 1832 fra pastor H. C. Lyng- 
bye: »Me fecit Johan Barthold Holtz- 
man Hafniæ 1753. Soli Deo gloria« 
(»mig gjorde J. B. H. København 1753. 
Gud alene æren«). 1831 faldt den ene 
klokke ned30, formentlig nr. 2, og 1841 
blev »den store klokke« omstøbt48.

Klokkestol 183130, af fyr, med 3x2 
Andreaskors i hver langside flanke
rende midtstolpe; tømmeret har økse- 
huggede stregnumre. Den afløste en 
klokkestol fra 173912, af hvilken ad- 

GRAVMINDER

Gravsten. (Fig. 18) romansk, af hvid kalksten, 28xca. 22 cm, med trebladet 
»livstræ« og foroven til hver side, hvor romanske gravsten ofte har afbildnin
ger af sol og måne, to forskellige cirkelkors. Den lille sten, der er naturligt af
rundet foroven, afbrudt forneden, er måske en »gavlsten« fra en barnegrav. 
Fundet 1966 i jordfyld. Nu indmuret i nordre korbuevange over fonten.

†Gravsten. O.1721(?), over præsten og »den berømte satyriske poet« (Wi- 
berg) Kühn, med følgende, af ham selv forfattede7, vercificerede indskrift: 
»Inferri sacris manes qvia turpe putavi / Idcirco ante fores conditus hic jaceo« 
(»da jeg har ment, det var uret, at mit legeme skulle begraves i helligdommen, 
hviler jeg nu her jordet foran kirkedøren«)54. Ifølge Pontoppidan skal den have 
ligget foran kirkedøren.

Begravelse. 1743 indrettede sognepræsten Albert Snedsted en muret begra
velse for sig og sine i sakristiet12.

E.M. 1963
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. Rtk. Bygningskontoret 244.66—84. 

1782—1826. Journaler. — 244.115—51. 
1782—1826. Journalsager. — 244.152—56. 
1804 — 26. Kopiregninger.

LA. Blistrup sognelcaldsarkiv. 36 R. 1. 
Liber daticus 1738—1844. — 36 R. 2. Jour- 
nal over afsendte og modtagne breve 1892 
—1914. — Se i øvrigt arkivalier for Frede
riksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af H. P.
Wederkinch 1808 (sognebeskrivelse), H.
C. Lyngbye 1832 (præsteindberetning), J.
R. Løffler 1885 (bygning og inventar), Chr.
Axel Jensen 1926 (kalkmalerier), Ole Søn- 
dergaard 1929 (kalkmalerier) og 1931 
(restaurering af prædikestolen), Victor Her- 
mansen 1942 (ny-anbringelse af orglet og 
ommuring af skibets syddør), Ingolf Bøj- 
bæk 1960 (forslag til istandsættelse af al
tertavle og prædikestol) samt Olaf Olsen 
1966 (gulvundersøgelse) med supplerende 
tegninger af Elna Møller og Morten Aa- 
mann-Sørensen. — Undersøgelse og beskri
velse ved Elna Møller 1966 og 1969, Marie- 
Louise Jørgensen 1960 og 1969 samt Erik 
Moltke 1969.

Tegninger i NM. Seks blade tryk efter opmålinger ved V. Hardie-Fischer. — Kunst
akademiets samling af arkitekturtegninger: Otte blade af Fritz Winkel og Erik Clemme- 
sen 1929.

Notebøger i NM: G. G. Schultz LXVIII, 76f., LXIX, 38f.

1  Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Niels Jørgensen Lachmann († 1763): Ud
kastning til en fuldstændig Beskrivelse over Sæland p. 161. 2  DiplDan. DaRigBr. 1.
rk. IV, nr. 150—151—152, jfr. Roskildebispens jordebog p. 143. 3  DiplDan. DaRigBr.
2. rk. V, nr. 119, jfr. Gunnar Olsen, Kronborg vestre birk . .  . ,  1961, p. 40, med udførlig
drøftelse af testamentet. Ifølge forfatteren »er kirken tilsyneladende lagt ved en ene
gård«, og sognet har måske dannet sig om kirken; sognepræster kendes også 1376 (Re-
pert. 1376, 4. febr.), 1400 (ibid. 1400, 9. aug.) og 1446 (S.R.D. VI, 179). 4  Kong Fre
derik den Førstes danske Registranter p. 254. 5  Landebogen p. 169. 6  LA. Kongelige
bygningsinspektører. Meldahl. 1873—94. Domænekirkerne pk. XXII. 7  NM. 2. afd.
Håndskrifter. L. L. de Thurah: Udkast til Beskrivelsen over Sjælland og Fyen, suppl.
af Hans de Hoffman. 8  NM. 1. afd. Sognebeskrivelse. 9  LA. Rlistrup sognekalds-
arkiv. Journal over afsendte og modtagne breve 1892—1914. 10  RA. Rtk. Rev. rgsk.
Kirkeregnskaber. 1780—97. Kronborg distrikts kirkergsk. 11 LA. Sjællands stifts- 
provstearkiv. Flolbo og Strø hrdr.s provsti: 1864—99. Synsprotokoller for kirker og 
præstegårde. 12 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkeregnskaber. 1721—25, 1725—59, 1759—68, 
1768—77 og 1779—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. for København, Frede
riksborg og Kronborg distrikter. 13 LA. Rlistrup sognekaldsarkiv. Liber daticus 
1738—1844. 14 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. 1782—1848. Journalsager.
15 Traps oplysning hviler antagelig på en bemærkning af C. G. Schultz i lommebog nr. 
69 fra 1930: »Der siges at være fundet fundamentsten udfor østgavlen, der kunne tyde

Fig. 17. Oluf Kegges støbermærke (p. 1275).
L.L. 1969
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Fig. 18. Blistrup. Lille, romansk gravsten, fundet ved udgravningerne i kirken 1966 (p. 1276).

på en apsis«. 16 Indb. ved V. Hermansen 1942, journ. nr. 51/42 i NM.s 2. afd.s arkiv. 
17 H. Ødum (Danmarks geologiske undersøgelse) har oplyst, at den samme sten findes 
såvel i Karleby-Sangstrup klinter som i Stevns klint; brev af 3. maj 1938 i NM.s 2. afd.s 
arkiv. 18 Gennemført af NM.s 2. afd. og »Danmarks Kirker«; indb. ved Olaf Olsen 
1966, jfr. sammes artikel: Rumindretning i romanske landsbykirker, i KirkehistSaml. 
7. rk. VI, 235—257. 19 Alle fire kapper har i forbindelse med det nuværende luft
varmesystem fået indhugget ret store luftrør. 20 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkeregnskaber. 
1661—72. Kronborg amts kirkergsk. 21 LA. Amtstuer. Kronborg amtstue afd. D. 3: 
523. 1805—26. Kirkergsk. 524. 1821—45. Kirkergsk. 22 RA. Rtk. Bygningskontoret. 
1782—1826. Journal C. 1792—95, og Journal G. 1807—09. 23 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Amtsregnskaber. Kronborg amtstue. 1797—1803, 1804 II—1805 II, 1816—27, 1831 II, 
1832—44, Kirkergsk. 24 LA. Topografisk samling. Samlinger til Holbo hrd.s historie 
(ved pastor Garde, Søborg). 25 Af Ole Søndergaard. 26 Af O. Hellvik. 27 Jfr. Sø
strup, Holbæk amt, o. 1175. Nørlund-Lind p. 256. 28 Jfr. Nørlund-Lind p. 180. 
29 Jfr. noterne 12 og 10. 30 Ra. Rtk. Bygningsadministrationen. 1782—1840. Journal 
over indkomne breve. 31 Jfr. note 30, året 1834, og note 11, året 1874. 32 Jfr. no
terne 13 og 24. 33 Jfr. note 20 samt LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. 

E. M.1969



BLISTRUP KIRKE 1279

kirkers inventarier i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 34 Jfr. no
terne 20 og 13, LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier i 
Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter, samt note 10, året 1794. 35 I ar
bejde 1729, jfr. note 12. 36 I magasinet i Brede, løbenr. 120/1894, katalog F. 188. I en 
liste fra Frederiksborg slotsforvaltning over afleverede genstande til Nationalmuseet 
opgives desuden en anden smedejernsdør fra en alterskranke med Christian V.s kronede 
spejlmonogram og årstallet 1699 at være fra Blistrup; dette må dog bero på en misfor
ståelse. 37 Jfr. brev, 1950, til »Danmarks Kirker« fra museumsinspektør H. D. Schepe- 
lern. 38 Olaf Olsen: Rumindretning i romanske landsbykirker, KirkehistSaml. 7. rk. 
VI, 235—257. 39 Jfr. tegning i indberetning, 1885, om Blistrup kirkes bygning og 
inventar af J. B. Løffler. 40 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkeregnskaber. 1713—19. Sjæl
lands stifts kirkergsk. 41 Ved Ole Søndergaards restaurering 1930 fandt han på et af 
gulvbrædderne en optegnelse med rødkridt; efter hans kalke af den meget utydelige 
indskrift læste Chr. Axel Jensen: »1597 Her S o n e . . .  Hansen / met ... ger / lod op
(sette) d(enne) ... / ... Mogens Hendrichson / (Hel)singor??«, hvortil han føjer: »Læs
ningerne er for usikre til at kunne knæsættes.«. — Præsten i Blistrup hed 1597 Jakob 
Nielsen, og der kendes ingen Helsingør-snedker ved navn Mogens Henriksen. 42 Af 
Th. Pedersen, Odense. 43 Jfr. note 12 samt LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. 
De kgl. kirkers inventarier i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 44 RA. 
Rtk. Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. i Københavns, Fre
deriksborg og Cronborg distrikter. 45 Jfr. noterne 10 og 24. 46 Jfr. note 14. 1966 
fandtes i skibets vestende, umiddelbart under det yngste murstensgulv, fire firkantede 
fundamentklodser af tynde munkesten. 47 Skrivelse af 20. sept. 1935 fra kirkeværgen, 
journ. nr. 385/35 i NM.s 2. afd.s arkiv. 48 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. 1841— 
50. Kopibog. 49 Jfr. oplysning af 10/5 1969 fra pastor M. D. Andersen, der meddeler, 
at maleriet senere vil blive ophængt i våbenhus eller sakristi. 50 Henningsen: Kirke
skibe, p. 22, 153. Samme, i ÅrbFrborg 1952, p. 96f. 51 Uldall p. 201f., Gribsø, i Årb- 
Frborg 1934, p. 64. 52 Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 64. 53 RA. Fæstningsregnskaber. 
1600—19. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle. Læg: 1600—07. 
Rgsk. for Kronborg gethus. 54 E. Pontoppidan: Marmora Danica. I,201 og ÅrbFrborg. 
1922, p. 148, hvor Niels Stenfeldt fortæller en græsselig historie om præstens synde
fulde liv.

Fig. 19. Blistrup. Landsbyplan 1809.



Fig. 1. Vejby. Ydre, set fra sydøst. Ole Woldbve 1961

VEJBY KIRKE
H O L B O  H E R R E D

D
e skriftlige meddelelser om Vejby kirke står ved deres sparsomhed i et mærkeligt 
misforhold til den rige og ejendommelige kirkebygning. O. 1210 erhvervede Æbel- 

holt kloster bispetienden ved et mageskifte med Roskildebispen1. At kirken havde egen 
sognepræst ses af optegnelser 1376, 1400 og 14932. Kirkens meget store senmiddelalder
lige østudvidelse skal antagelig som Tibirkes ses på baggrund af kildedyrkelsen omkring 
Helenes kapel (p. 1337). 1567 havde sognet ikke mindre end 60 tiendeydere3. På grund 
af sandflugten var Tibirke kirke og sogn 1612 så forarmet, at kirken annekteredes Vejby4, 
der 1632 med kongens tilladelse ydede hjælp til den brøstfældige kirke5. Om Laurids 
Sørensens kaldsbrev — da kaldsretten lå hos sognefolkene og bispen — se p. 1313, 
note 46. I Vejby kirkes inventarium fra 1647 hedder det, at kirken er kongens, og at 
der hverken findes adelige begravelser eller gravsten6. Præstegården brændte 18717. Kir
ken overgik til selveje 1. oktober 1912.

Sagn, se †relikviegemme (p. 1296).

Omtrent midt i sognet ligger landsbyen ved vestfoden af kirkebakken med 
dens store og usædvanlige bygning, der er synlig viden om. Kirken er dog ikke 
placeret på bakkens top, der endnu ubebygget8 hæver sig mod nordøst, men 
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på det sydvestre hjørne af en større bakkeknude (sml. landsbyplanen p. 1313). 
Kirkegården, der allerede før 1786 havde sin nuværende udstrækning, hegnes 
af hvidkalkede, teglhængte mure, der på en rå kampestenssyld kryber op og 
ned over det bølgede terræn. Et enkelt sted i nord ses munkesten afdækket 
med munke- og nonnetag, men ellers er murstensmaterialet ret ubestemmeligt, 
bortset fra et stykke i sydvest, hvor muren er omsat med små, røde sten 18829. 
Helt fra 161210 er muren omtalt som teglhængt. En kirkegårdsudvidelse uden 
for den østre hegnsmur er anlagt 1967 og sat i forbindelse med den ældre del 
ved to åbninger brudt gennem muren.

Indgange. En portal i nordvest med rundbuet port og fodgængerlåge under 
kamtakker kan stamme fra 1600’rne, men må være meget ommuret. I vest er 
der en meget smal låge mellem to piller til præstegården, og i kirkegårdens tre 
andre hjørner er der lågeåbninger i muren, henholdsvis mod sydvest til byens 
søndre del gennem en dyb slugt, som kaldes sandgraven, mod sydøst og nord
øst, hvor endnu kendelige kirkestier har ført til Ørbæk og Unnerup. 168910 
nævnes hvælvingerne (buerne) over fire låger, 1788 een port og fem låger11.

Gravene under to †kirkeriste blev nymuret 165410.
En †kirkelade fik 1618 ny sydgavl, og taget blev skelnet over ti fag; den blev 

nedrevet 164610.
Et †halsjern blev 1764 repareret og indmuret øst for våbenhusdøren, »men 

dertil har ingen lås været i min tid, ej heller er nogen bekostet«, føjer inven- 
tarieskriveren til12.

Et varme- og materialhus er 1969 rejst i den gamle kirkegårds nordøst- 
hjørne (arkitekt Erik Møller).

Den ældste kirkebygning var et imponerende anlæg, som må formodes at 
være opført i 1100-tallets første del. Den bestod af †apsis, †kor, et stort skib 
og jævnbredt tårn med †herskabsgalleri, opført i tre tempi, men efter en fra 
begyndelsen lagt plan.

Den nuværende kirke består af det oprindelige skib, en vestforlængelse dan
net af det gamle tårns to nedre stokværk, et vældigt langhuskor fra o. 1500 og 
et omtrent jævnaldrende tårn i vest samt to våbenhuse, som i deres nuværende 
form er fra 1700’rne. Orienteringen har afvigelse til syd.

†Kor og †apsis. Sommeren 196913 blev der i forbindelse med indlægning af 
varme påvist rester af det forsvundne korparti og af den midtpille, som har 
båret dobbeltarkaden til tårnet (sml. fig. 11—12). Koret har været ca. seks 
meter i kvadrat udvendig og forsynet med en stor apsis; underste skifte af 
dennes nordøstmur ligger på plads umiddelbart under det nuværende korgulv, 
rejst over en syld af små kampesten (fig. 9). På visse strækninger kunne plad
sen for korets nord- og sydvæg identificeres tillige med de to vesthjørner og 
triumfmuren med buens nordre vange. Murtykkelsen i apsis og kor synes at 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 81
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Fig. 2—3. Vejby. 2. Sydfaçade. Målt 1941 (sml. fig. 4—5). 3. Plan. Målt af C. G. Schultz 1935.
Suppleret af El. M. 1969 (sml. fig. 12). 1:300.

have svaret til skibets, mens triumfmuren i lighed med tårnets mure har 
været godt en meter forneden; murens forhold til skibets østhjørner lader for
mode, at tykkelsen ligesom i tårnet kan være blevet formindsket i en vis højde 
(f. eks. ved murkronen). Triumfmuren har svarende til den nærbeslægtede Valby 
kirke (p. 1242) haft sokkel på vestsiden og formentlig også i selve åbningen 
svarende til forholdene i tårnarkaden (p. 1288). Korbuen kan højst have været 
et par meter bred; fra dens kragbånd stammer sikkert to profilsten, der sidder i 
den skråkantede afdækning på det med langhuskoret samtidige alterbord; ste
nenes højde og hovedform svarer til kragbåndene på dør og tårnarkade, men 
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Fig. 4—5. Vejby. Nordfaçade og langsnit. 1:300. Målt 1941 af Erik Møller og Vagn Rud-Petersen.

det lodrette led har to riller14. Korets ældste mørtelgulv har ligget et trin over 
skibets, og der har tilsyneladende også været trin op til apsiden.

Materialet i de to forsvundne bygningsafsnit har været skånsk sandsten, der 
efter nedrivningen o. 1500 blev genanvendt i østudvidelsen, i hvis gavl det 
endnu er muligt at påvise adskillige krumme kvadre, som må stamme fra ap
siden. Også skibet og den bevarede del af tårnet er opført af skånske sand- 
stenskvadre med en ret grov, skrå tilhugning (sml. fig. 6). Udvendig svinger 
skiftehøjden mellem 10 og 25 cm og således, at tårnet som helhed har den 
største skiftehøjde; hjørnekvadrene er højere og spænder ofte over to skifter. 

81*
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El. M. 1969

Indvendig er stenene udelukkende lagt i opus spicatum, når man ser bort fra 
hjørnerne, der har vandret skiftegang af høje kvadre (fig. 6). I skibets nuvæ
rende vestre taggavl, der er identisk med tårnets vestmur (fig. 7), er sten
tykkelsen 6—12 cm, længden 45—57 cm og højden af det enkelte skifte skråt
stillede sten omkring 40 cm. Adskillige af stenene her virker som naturlige fla
ger fra stenbrudet, men enkelte steder, hvor indervæggene har været blottet i 
forbindelse med restaureringen, har der kunnet iagttages ret veltildannede 
kvadersten på 12—15 cm.s tykkelse og 30—50 cm.s længde. På overvæggene 
er fugemørtelen afskrabet i plan med kvadrene, og det hele har været dækket 
af en ret grov, tynd berapning, der også ses i vest på den nuværende trekant
gavl. Over berapningen har skibets nordmur (men ikke tårnets) en fin, glittet 
kalkmaleripuds.

Skib og (†)tårn. Begge afsnit står på en spinkel syld svarende til apsidens og 

Fig. 6. Vejby. Murværk med opus spicatum i skibets sydmur, vest for triumfmuren (p. 1283f.).
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El. M. 1969

en jorddækket skråkantsokkel. Knap 5,5 m fra skibets østhjørner springer sok
keloverkanten 10 cm ned, følgende det mod vest faldende terræn. Såvidt man 
kan dømme, står dette spring i forbindelse med det p. 1281 omtalte bygge
stop, som i øvrigt markerer sig gennem en stående fortanding godt halvanden 
meter vest for skibets østhjørner; i murens inderside falder denne fortanding 
sammen med overgangen fra de vandrette hjørneskifter til opus spicatum mur
værket. Et helt tilsvarende byggestop mellem skib og tårn ses lidt vest for 
tårnets østmur; også her passer fortandingen udvendig i muren med overgan
gen til opus spicatum indvendig. Placeringen af disse byggestop såvel som det 
ensartede præg i materiale, sokkel og andre enkeltheder viser tydeligt, at der 
kun kan have været tale om kortvarige arbejdsstandsninger i eet stort bygge
foretagende.

Tårnet er som mange andre romanske med herskabsgalleri tidligt blevet ned- 

Fig. 7. Vejby. Romansk (†)tårn. Vestmuren (nu langhusets taggavl) med opus spicatum (p. 1284).
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Fig. 8a—c. Vejby. Profiler. 1:10. a. Syddørens bueslag og kordongesims (p. 1286). b og c. Krag- 
bånd i syddør og tårnarkade (p. 1287, 1288).

skåret og inddraget under skibets tag som vestforlængelse, men skibet har be
varet sin oprindelige højde. Som noget enestående for dansk kirkearkitektur 
er skibets mure ud- og indvendig (ligesom vel også korets og apsidens) vandret 
delt af en tresidet kordongesims (fig. 8a); den er begge steder anbragt i højde 
med vinduernes underkant, hvilket vil sige, at båndet ligger lavest indvendig. 
Alt tyder på, at også tårnet skulle have haft en kordongesims ude og inde; 
på skibets sydmur stopper det ved fortandingen til tårnet, altså et lille stykke 
inde på tårnets mur, og indvendig ses små båndstumper i syd og nord i højde 
med tårnarkadens kragbånd (fig. 10). Bortset fra disse stumper (der horer til 
samme byggeperiode som skibet) findes i tårnet kun een enkelt gesimssten, 
og den er anbragt som sål udvendig i vestvinduet (fig. 15). På det senmiddel
alderlige kors nordside findes et lignende bånd anbragt i direkte fortsættelse af 
skibets og i en længde, der omtrent modsvarer det nedrevne kor; formo
dentlig stammer dette bånd herfra ligesom sandstensmaterialet i øvrigt. I en 
del af disse profilsten spores to små skarpe riller svarende til korbuekragbån- 
det i Valby.

Udformningen af kirkens ene dør og vinduerne er på sin vis lige så særpræget 
som anvendelsen af kordongesimser. Skibets nordmur har tre jævnt fordelte 
vinduer, hvoraf det vestligste er delvis ødelagt, de to andre15 samt det vestlig
ste i sydmuren bevaret, men helt eller delvis tilmurede. Som i Valby sidder 
vinduerne meget lavt i muren. Tårnets nord- og vestmur har hver et vindue i 
midten, og disse vinduer sidder af hensyn til etagedelingen i det indre noget 
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C. G. Schultz 1941

Fig. 10. Vejby. Romansk †tårn. Nordøsthjørne 
med dobbeltarkadens nordvange (p. 1286), be
gyndelse til kordongesims (p. 1286) og yngre 

hvælvkonsol (p. 1291).

K. Liebgott 1969

Fig. 9. Vejby. †Apsis, set fra nordøst. Syld af 
små kampesten og det underste skifte af sand- 

stensmurværket (p. 1281).

højere end skibets. De er alle som i Valby formet med ensidigt smigede karme 
og lysningen liggende nær ydre murflugt; i tårnvinduerne kan man se, at glas
set har siddet to—tre centimeter tilbage fra ydre murflugt. Alle vinduer er 
rundbuede, skibets sydvindue og tårnets med monolitoverligger, skibets nord
vinduer med todelt overligger, alle udført med krumhugget yderside. Skibets 
nordvinduer måler udvendig ca. 100x42, sydvinduet ca. 80x42 cm, og det 
indvendige vinduesmål i nord er ca. 167x102 cm. Tårnvinduerne måler ud
vendig ca. 75 x35 cm og indvendig ca. 130 x 100 cm.

Spor efter en norddør har ikke kunnet påvises, og da soklen løber ubrudt 
igennem, må det fastslås, at skibet kun har haft een dør, anbragt på vanlig 
plads i syd, hvor den endnu ses i forholdsvis uforstyrret tilstand. Den ud
mærker sig inden for det sjællandske materiale16 ved sin brede, ydre fals med 
fritstående søjler og sit falsede, rigt profilerede bueslag, der krones af et stærkt 
fremspringende hoved anbragt i kordongesimsen, som tangerer stikkets over
side (fig. 13). Dette hoved er stærkt molesteret af de skiftende våbenhuse, hvis 
lofter har været og er anbragt i højde med båndet; de originale søjletromler er 
gået tabt (de nuværende er indsat 192817 sammen med baserne). Kapitælerne 
med deres volutagtigt oprullede blade, det skarpkantet profilerede kragbånd 
og bueslagets profiler med hul- og rundstave er imidlertid så karakteristiske,
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at de spiller en stor rolle for vurderingen af kirkens arkitektoniske tilhørsfor
hold (p. 1288 ff.).

Indre. Skibets gulv har bestået af piksten udløbet med mørtel, og dets 
loftsbjælker har ligget på murkronen og haft brædder på undersiden. P. 1282 
er det nævnt, at triumfmuren har haft sokkel på vestsiden og en ret smal kor
bue. I vest har skibet stået i forbindelse med tårnrummet gennem en dobbelt
arkade båret af en midtpille, hvis nordre fundamentkant afdækkedes 1969. 
Denne pille må som de endnu bevarede vanger i nord og syd have været for
synet med omløbende sokkel og kragbåndsprofil (fig. 11); små rester af de to 
kvadersatte, halvcirkulære buestik sparedes, da man, længe efter at tårnet var 
omdannet til vestforlængelse, fjernede resterne af dets østmur (p. 1292). Skå
net blev imidlertid også en mindelse om, hvorledes denne østre tårnmur har 
været udformet over dobbeltarkaden.

†Herskabsgalleri. I skibets tagrum ses i nord og syd sporene af den 110 cm 
tykke østmur og i nord tillige et stykke af muren med nordvangen af en gal
leriåbning med kragbånd svarende til de nedre tårnarkaders. Søndre del af 
muren må have haft en lignende åbning (fig. 11), men om åbningernes stør
relse og overdækning kan man kun skønne. Et fingerpeg er muligvis to stumper 
af farvede *søjletromler (med en diameter på ca. 14 cm), der blev fundet 
1969; de lå over resterne af midtpillen sammen med andet nedbrydningsmate- 
riale, som må formodes at stamme fra tårnets østmur, og det er nærliggende at 
sætte dem i forbindelse med de to galleriåbninger18; og er dette rigtigt, må 
hver af dem have været afsluttet med en tvillingrundbue på midtsøjle analogt 
med den dobbelte arkade til tårnrummet.

Bjælkeaftryk i tårnets gamle vestmur viser, at galleriet har haft loft i højde 
med skibets, mens dets gulv, der også må formodes at have været af træ, 
rimeligvis har ligget i højde med den kraftige inddragning i murtykkelsen, 
som findes i alle tårnets fire mure. Galleriet har fået lys gennem de p. 1286f. 
beskrevne vinduer i nord og vest samt formentlig fra et i syd. Højden af den 
følgende etage kan ikke bestemmes, men det oprindelige murværk fortsætter 
lidt op over skibets nuværende tagryg.

Kirkens stilpræg. Som det flere gange er fremhævet, skiller Vejby kirke sig 
på mange måder ud fra andet kendt sjællandsk kirkebyggeri; alene nabokir
ken Valby og koret i Esbønderup (p. 1012) har beslægtede træk. På denne 
baggrund må det være rimeligt kort at gøre rede for de detaljer, som bærer 
det fremmedartede eller nu herhjemme lidet kendte stilpræg, der kendetegner 
disse kirker. Det gælder murteknikken med dens gennemførte anvendelse af 
opus spicatum i indervæggene; det gælder endvidere de ensidigt smigede, lavt 
anbragte vinduer, og for Vejbys vedkommende deres sammenspil med det 
vandrette bånd, som både ud- og indvendig deler murene. Vigtigst for stil
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Fig. 11—12. Vejby. 11. Romansk †tårn. Rekonstruktion af 
tårnarkade og herskabsgalleri. 1:100 (p. 1288). 12. Rekon
struktion af grundplan og galleriplan, 1:300 (p. 1281). Tegnet 
af El. M. 1969.

bestemmelsen er søjleportalen med dens volutkapitæler og profilerede bueslag 
samt de skarpkantede profiler i flere kragbånd.

Disse detaljers afhængighed af anglo-normannisk arkitektur, som den ud
vikledes i tiden mellem 1066 og 1125 er beskrevet 1934 af C. G. Schultz, der 
samtidig pegede på Lund som mulig inspirationskilde. Senere svenske studier 
over Knud den Helliges Lundekirke har imidlertid hævdet denne kirkes af
hængighed af den ældre, angelsaksiske, arkitektur, men samtidig påpeget, at 
den nuværende domkirkes vesttårne med deres anglo-normanniske træk hører 
hjemme i begyndelsen af 1100-tallet19. Det forekommer dog nærliggende — 
de nordsjællandske kirkers byggemateriale20 til trods — at nævne Roskilde og 
andre sjællandske lokaliteter som mulige formidlere af den engelske påvirkning. 
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Fig. 13. Vejby. Syddør (sml. fig. 14 )og vindue. 1:50. Målt af Vagn Rud-Petersen 1941 (p. 1287).

I Roskilde har forbindelser til angelsaksisk bygningskunst manifesteret sig 
så tidligt som o. 1040 i kirken på S. Jørgensbjerg21. Roskilde Vor Frue, byg
get af biskop Svend Nordmand († 1088), har enkeltheder, som tyder på en 
fortsat engelsk indflydelse22; ligheden mellem enkelthederne i Vor Frue (det 
skarpkantede kragbåndsprofil og udstrakt brug af opus spicatum) og Vejby- 
Valbys er åbenbar. Fremdragningen af Vejbys gamle østparti, det udvendig 
kvadratiske kor med stor apsis, har afsløret endnu et bindeled. I øvrigt må 
det ikke glemmes, at andre af de nærliggende store kirker, som opførtes før 
eller o. 1100, kan have rummet de samme karakteristika. Det er sandsynligt, 
at Svend Nordmands domkirke i Roskilde havde apsis; hans Ringsted Vor 
Frue (DK. Sorø p. 111) havde en plan som Vejby med apsis, kor, skib og vest
tårn, og den nordsjællandske Slangerup (Lynge-Frederiksborg hrd.), opført af 
Erik Ejegod o. 1100, var ligeledes udstyret med apsis. Kunne der skaffes større 
kendskab til disse kirkers detaljer, lod det sig muligvis gøre at identificere 
den umiddelbare inspirationskilde, ikke blot for Vejby-Valbys, men også for 
andre nordsjællandske kirkers særpræg: anvendelse af »long-and-short work« 
i forbindelse med f.eks. dørene i Asminderød (p. 760)23.

Uanset ad hvilken vej den fjerne, arkitektoniske påvirkning er formidlet til 
Nordsjælland, tør det forsvundne herskabsgalleri i vest tages som et sikkert



tegn på, at det er en stormand, der har stået bag opførelsen af den fornemme 
Vejby kirke.

Ændringer og tilføjelser. Tårnets delvise nedrivning og underdelens omdan
nelse til vestforlængelse. Alt murværk, som hævede sig over skibets murkrone 
i nord-syd, blev nedbrudt, og af vestmuren bevaredes kun det stykke, der dan
ner bygningens vestgavl (fig. 7); skibets tag førtes hen over tårnrummet, så 
enhver mindelse om tårnet forsvandt fra kirkens ydre. I skibets indre med
førte arbejdet ikke nogen større ændring, fordi den gamle tvillingarkade beva
redes. Beviset er, at et gulv, yngre end skibets hvælv, respekterer arkadepillen24.

Det er dog muligt, at tårnrummet allerede da fik sin nuværende hvælving, 
og i så fald må galleriåbningerne være blevet lukket. Hvælvingen hviler på fal
sede hjørnepiller, spidse skjoldbuer, som er falsede oven over tårnmurenes til- 
bagetrædning, men dog ikke mod øst. Ribberne er retkantede, foroven samlet om 
et topkvadrat, og de udgår fra nogle sjældent klumpede, konsolagtige led (fig. 
10); i betragtning af, at hvælvkapperne er helsten tykke et godt stykke op og 
i øvrigt ikke meget indskåret, er det muligt, at ribbekonsollerne skal tolkes som 
den lokale murmesters opfattelse af senromanske halvsøjler, og i så fald kan 
tårnets forsvinden og hvælvets indbygning vel ansættes til sidst i 1200’rne eller 
først i 1300’rne. Usikkerheden er dog stor; med sikkerhed kan man kun fast
slå, at den til taggavl nedskårne vestmur blev forsynet med kamtakker i for
bindelse med skibets overhvælvning eller langhuskorets opførelse.

Fig. 14—15. Vejby. 14. Dørfløj fra syddør (fig. 13 og 35). 1 :25. Målt 
af M. Klixbüll 1930 (p. 1306). 15. Tårnets vestvindue. 1 :50. Målt af 
Erik Møller 1941 (p. 1286).
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Dobbeltarkaden til tårnrnmmet er tidligst nedrevet i forbindelse med rejs
ningen af det nuværende tårn. Fra kirkens indre synes den afløst af en stor 
arkade, der følger forløbet af de ældre hvælvbuer, men i virkeligheden er der 
tale om en langstrakt hvælving, der er spændt op mellem de ældre skjold
buer i tårnet og skibets vestligste hvælvfag.

Skibets hvælv må henføres til 1400’rnes 1. halvdel; de er ældre end langhus- 
koret og ældre end de gotiske kalkmalerier (p. 1296). De hviler på kraftige 
vægpiller, retkantede halvstensribber, der er vandret afskåret i udspringet, og 
spidse buer. Samtidig med hvælvslagningen eller i forbindelse med korets om
bygning fik vestgavlen som nævnt kamtakker.

Et stærkt afslidt flisegulv sporedes 1969 overalt i skibet, lidt over det æld
ste gulv og samtidigt med hvælvslagningen. Fliserne måler omkring 18—19 
cm i kvadrat og 4 cm i tykkelsen, og et par steder sporedes større ornamen
terede og glaserede fliser af romansk type.

Langhuskoret fra o. 1500 er af så store dimensioner, at det ligesom Tibirke- 
koret (p. 1319) formentlig har sine økonomiske forudsætninger i den rige val
fart som havde Helene kilde og kapel (p. 1337) til centrum. Det nye kor, der 
har samme længde som det gamle skib, står på en ujævn syld af ret store, stab
lede kampesten; takket være sandstenene fra de nedrevne bygningsafsnit har 
man udvendig afpasset materialevirkningen efter skibet, ja, man har endda, som 
nævnt ført kordongesimsen igennem på et stykke af nordmuren. I øvrigt er 
materialet munkesten, der udvendig er benyttet til en fladbuet dør (sml. sa
kristi) og nogle bælter i nord samt til blændingsgavlen i øst (fig. 16). Karakte
ristisk er etagedelingen, de skaktavlmurede hængestave under vandret afdæk
kede blændinger og dens mange cirkelblændinger; den spidsovale form på den 
øverste blænding leder tanken hen på Helsingør S. Maries gavle (p. 308).

Det indre dækkes af to samtidige krydshvælvinger med halvstensribber, hel
stens gjordbue og stærkt buklede kapper, som næsten udfylder tagrummet.

Planlagt sakristi. Alt taler for, at man ved opførelse af det store kor havde 
planer om at føje et sakristi til på nordsiden. Her sidder den nævnte fladbuede 
falsede dør, der i det indre ses at være samtidig med koret. Den flankeres af to 
fladbuede blændinger, som i deres nuværende form må være samtidige med den 
udvendige murrensning 1879 f. På en usigneret, farvelagt tegning fra 1838 (NM) 
fremtræder de ikke som blændinger, men som ujævne lodrette murstenspartier, 
der kan tydes som fortandinger til sakristimure.

Det stærkt skalmurede25 tårn er formentlig kirkens yngste middelalderlige 
tilbygning. Det er af munkesten i munkeskifte over en rå kampestenssyld 
iblandet enkelte sandstenskvadre. Tårnrummet har en lav, rundbuet arkade 
til skibet, et nyere, rundbuet nordvindue svarende til skibets og en stor spids
buet vestportal med rosetprydede sandstenskragbånd og en rigt udskåret dør- 



Fig. 16. Vejby, Østfaçade. 1:300. Målt 1941 (sml. fig. 4—5).

fløj (arkitekt B. Helweg-Møller); den stammer fra 1910, da rummet omdan
nedes til våbenhus og udskiltes fra kirken med en blændmur i arkaden. Det 
meget trykkede indre har i de tre frie vægge dybe, spidse spareblændinger, og 
det dækkes af en lavtspændt krydshvælving med retkantede halvstensribber, 
hvorunder et par svagt udkragende skifter tjener som konsoller.

Et trappehus i syd springer så kraftigt frem, at det muligvis drejer sig om 
en tilføjelse, men talrige ommuringer hindrer en afgørelse. Underdøren er flad- 
buet og falset, den skæve trappe har rund spindel og loft af udkragende bin
derskifter; den fladbuede overdør sidder et stykke oppe i hvælvlommen. Midt 
i det mørke mellemstokværk skifter fugebehandlingen, uden at man i øvrigt 
sporer noget egentligt skel i murværket. En råt brudt åbning fra 172926 fører 
til skibets loft. Klokkestokværket har et spidsbuet og falset glamhul til hvert 
verdenshjørne og gavle i øst-vest med syv blændinger over et savskifte; den 
midterste blændings sål er hævet et par skifter over de øvriges; både blændings- 
afslutningerne og kamtakkerne er ommuret talrige gange.

Søndre våbenhus, der ligger foran skibets dør, har 175926 afløst et ældre, hvis 
lidt højere tagspor endnu ses; det er omtalt første gang 160910. Den nuvæ
rende bygning er enkel, med retkantet syddør, glat gavl og cirkelvinduer fra 
184527; den står hvidkalket over et pudslag af cement fra 18769, og det indre 
dækkes af et gråmalet bjælkeloft; gulv af røde mursten på fladen.

Nordre våbenhus ligger foran en dør, der er brudt gennem det ældste tårns 
nordmur. Materialet er mursten over en høj, tjæret sokkel af granitkvadre, og 
formentlig er kun denne sokkel ældre end 173726, da »gavl og mur var på 6 
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S. A. Claudi Hansen 1912

Fig. 17. Vejby. Indre, set mod øst. Orglet ses ved skibets nordvæg (p. 1307).

kvarter nær grunden affalden«. Allerede tidligt var våbenhuset omdannet til 
materialhus; 1608 kaldes det limhuset, 1609 og senere kalkhus eller material- 
hus10. 188828 indrettedes det til ligkapel med cirkelvinduer som i syd, og 1954 
omdannedes det indre med et paneleret, tagformet loft (arkitekt M. Drosted) 
og murstensgulv.

Langhuset har tilsyneladende altid stået i blank mur; arbejdet i 1879f.9 
bestod i en rensning og nyfugning med cement. Tårnet, som 1838 var delvis 
hvidtet, står nu også i blank mur, med hvidtede blændinger ligesom korfor
længelsens taggavl. De tre andre tilbygninger er pudsede og hvidtede. Tagene 
er dækket med vingetegl undtagen på korforlængelsens nordside, hvor der er 
bly; 1642 blev stentaget på tårnets sydside afløst af bly, mens nordsiden havde 
et dække af munke- og nonnetegl indtil 1702, da det afløstes af vingetegl10. 
Tagværkerne er nyere, af fyr. De store, rundbuede og smigede jernvinduer er 
indsat 18709. 1969 gennemgår kirkens indre en istandsættelse i forbindelse med 
etablering af et nyt varmeanlæg (arkitekt Erik Møller); muligvis bliver taget 
over søndre våbenhus hævet op til det gamle tagspor af hensyn til portalens 
fuldstændige fritlægning.



VEJBY KIRKE 1295

E. M. 1909

Fig. 18. Vejby. Kalkmaleri i skibets romanske nordvindue, formentlig S. Dorothea, der på sin til
hyllede venstre hånd bærer en kurv med frugter og i højre (der skimtes forneden) holder en palme

eller blomstergren, hvis hvide stængel ses mod den røde kappe (p. 1296).

Indridsninger af ukendt alder. Umiddelbart vest for søndre våbenhus ses et 
indskåret hoved og nær korforlængelsens sydøsthjørne et bomærkelignende 
tegn.

En vindfløj med årstallet 1926 sidder over tårnets vestgavl; 159010 anskaffe- 
des en forsvunden stang og fløj.
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†KALKMALER IER

1969 fjernedes den indvendige blændmur i skibets vestre nordvindue, hvis 
smige dækkes af to lag kalkmalede dekorationer:

1) Slutningen af 1100'rne(?). Under et hvidtelag med senmiddelalderlig be
maling skimtes en dekoration i gult, rødt og okker, der som et bredt bånd 
omslynget af et smallere strækker sig hele vinduessmigen rundt; i tilslutning 
hertil er der ført en stribe rundt langs vinduets inderside og hen over sand- 
stensbåndet, der løber skibet rundt i højde med vinduets sål (jfr. p. 1286). Disse 
farvestriber har indrammet figurscener: vest for vinduet ses lidt af en vistnok 
stående person, øst for derimod en siddende, med front mod øst og anbragt 
midt i en stor medaillon. Under loftet har det hele været afsluttet med en 70 
cm bred bort i gult og rødt, forestillende en perspektivisk mæander mellem 
10 cm brede dobbeltstriber af gult og rødt. Resterne af denne bort ses på 
overvæggen i nord, nær det romanske tårns østmur29.

2) O. 1475. På det hvidtelag, som dækker vinduets romanske malerier, har 
»Issefjordsværkstedet« udført en dekoration, der har strakt sig ud over vægge 
og hvælv. På hver smig er der en kronet jomfruhelgen med glorie, anbragt på 
stjernestrøet bund, der strækker sig op i buen. Figuren i øst (fig. 18) holder 
en kurv højt i venstre hånd (der er indhyllet i kappen), i højre en palme- eller 
blomstergren. Blomster- (eller frugt-) kurven er S. Dorotheas attribut30 (sml. 
i øvrigt Karlebo p. 890). Aftrukket 1969.

INVENTAR
Oversigt. Kirken er for tiden (maj 1969) under restaurering og ryddet for inventar. 

Beskrivelserne er derfor foretaget på grundlag af de seneste indberetninger og fotogra
fier i Nationalmuseet.

Ældst blandt inventaret er den romanske granitfont, af den på Sjælland sjældne fir- 
pasform med relieffer. Gotikken er repræsenteret med et sengotisk krucifiks, men det 
rige inventar præges især af renæssancetiden. Her må først nævnes den svære, jernbe- 
slåede dørfløj 1556 med indskrift, der fortæller, at døren er et værn mod alle djævleklør. 
Alterbordsforside, altertavle og prædikestol er fine renæssancearbejder fra 1599 eller 
deromkring, og sikkert alle fra samme værksted. Pengeblokken er gjort 1617. Barok
tiden tegner sig for stolestaderne, præste- og degnestolene samt tre malerier. Sejervær
ket er fra 1759, klokkerne fra 1489 og 1576.

Alterbordet, samtidigt med det nye kor (p. 1292), er muret af munkesten, 
foroven med skråkantprofil, hvori der indgår to kragsten (sml. p. 1282). Højde 
115 cm, bredde 180 cm; 140 cm fra østvæggen. I bordet skal der være en hel
gengrav med †relikviegemme. Ifølge brev fra pastor H. C. Lyngbye 183231 for
talte skolelæreren ham, at der under alterbedækningen var et lidet hul, hvori 
lå nogle relikvier, såsom et ben m.m. indsvøbt i nogle blyplader, der også inde
holdt en seddel med latinsk indskrift, hvoraf han erindrede ordet »Christi«. 
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Fig. 19. Vejby. Altertavle 1599 med ma
leri 1909 af T. E. Rannow (p. 1298).

Ole Woldbye 1961

†Relikviegemme formet som en hånd. Ifølge kirkens inventarium fra 1647 
(indført 1653)6 fandtes i kirken »et menneskes højre hånd, som siges at være 
af en søn, som haver truet sin fader at ville slaa ham, hvorfor han havde ladet 
ham hånden afhugge, hvilken blev borttagen af erlig og velbyrdig frue Anna 
Wind, [gift med] Arnt v. d. Kula, slotsherre på Kronborg d. 10. juli 1650«.

†Sidealtre. 1969 afdækkedes i skibets østhjørner det underste skifte af to 
sidealtre, der synes samtidige med skibets opførelse. Materialet er skånske 
sandstenskvadre dækket af et tyndt pudslag. 1 1400’rne, da skibets østre hvælv
piller indskrænkede pladsen på disse alterborde, blev de begge udvidet mod 
skibets midte med ca. 30 cm (se fig. 3).

Alterbordsforside med malet årstal 1599, samtidig med altertavlen. I panelets 
tre fyldinger er der arkader med fyldingspilastre, profilkapitæler og indskårne 
tværstreger i bueslaget, i sviklerne hvirvelrosetter; kannelerede rammestykker. 
Forhøjet og suppleret med sidestykker i 1940’rne; samtidig opfriskedes staf
feringen, der er olivengrøn med store Jesumonogrammer i arkaderne, rosetter 
og årstal i frisen32.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 82
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†Alterklæder. 1622 var klædet af damask10, 1653 af brunt(?), blomstret fløjl 
(svarende til messehaglen)33. Herefter omtales kun røde forhæng af fløjl (plys).

Altertavle (fig. 19—20), ifølge indskrift i postamentfeltet fra 1599, sikkert om
trent samtidig med prædikestolen og fra samme værksted. Tavlen er en af de 
mange fine høj renæssance-tavler i amtet, firsøjlet, med arkade i storfeltet og 
karakteristisk ved postamentfremspringenes udsmykning med »pærestave«. I 
storstykkets sidefelter, bag søjlerne, er der muslingeskalnicher med reliefskårne 
dydefigurer, i nord øverst: Kærlighed (med to børn) og nederst: Troen (med 
bog — korset mangler), i syd øverst: Retfærd (med vægtskål — sværdet mang
ler) og Håb (med anker, fig. 20). Arkadernes særprægede muslingeskaller sva
rer ganske til prædikestolens. I topfeltet er rigsvåbnet udskåret. — Skønt tav
len styrtede ned 1697 (genopsat samme år af Frantz snedker i Hillerød)10, 
synes den dog velbevaret, selv det gamle storfelt, der 1909 fjernedes og erstat
tedes med det nuværende maleri.

Tavlens staffering, der vistnok i hovedsagen bliver bevaret, hidrører dels fra 
1863, dels (indskrifternes nymaling) fra 1909; men under disse farvelag ligger 
ældre (jfr. nedenfor). Blandt de brogede farver dominerer navnlig sort, hvidt, 
rødt og blåt. I postamentfeltet står med fraktur på hver side af et Holck- 
våben: »Anno 1599 dent Thid Detløf Holck var Høffuidzmand paa Kruneborch 
da bleff den(n)e Tauffle beuilget og34 gjort«. Storgesimsens frise er dækket af 
et løstsiddende brædt, hvorpå med fraktur fra 1909: »Kommer hid til mig« etc. 
Matth. 11,27. På den gamle frise læses, med ældre (men dog sekundær) frak
tur citat fra 1. Cor. II, 28. I topstykkets postamentfelt versaler: »Regna firmat 
pietas« (Christian IV.s valgsprog) over: »Anno 1742 rev. 1863 rst.«. Maleriet i 
storfeltet, 167x113 cm, sign. T. E. Rannow 1909, forestiller Kristus velsig- 
nende de besværede. På det oprindelige storfelt (på korets nordvæg) er i 
fraktur (formodentlig fra 1863) med uægte guld malet Fadervor og nadver
ordene; forinden synes feltet at være blevet helt afskrabet.

Allerede 1598 fik maleren en à conto udbetaling10. 1742 var malingen og for
gyldningen, der lå på kridtgrund, i en næsten ukendelig tilstand, hvorfor Hans 
Nielsen, Ganløse, afskrabede alt det gamle og igen påsatte fine farver og ægte 
guld, »som den forhen har været«26. 1863 fik tavlen sin nuværende staffering, 
hvis uægte guld senere (formodentlig 1909) erstattedes med ægte35.

†Sidealtertavle(?). 1747 blev portalen til prædikestolsopgangen malet og det 
derpå stående Kristi billede forbedret i sin maling af Hans Nielsen, Ganløse26.

Altersølv. Kalk (fig. 21), fra o. 1500 med bæger fra 1651, da kalk og disk 
blev forbedret med 20 lod sølv og seks dukater at forgylde dem med, således 
at de fik en vægt på 50 lod 1 kvint10. På en af fodens seks tunger et støbt kru
cifiks, på knoppens bosser minuskler: »ihesvs«. På det 1651 påsatte bæger er 
graveret Frederik III.s kronede monogram, og sammen med denne ændring 



VEJBY KIRKE 1299

Fig. 20. Vejby. Detaljer fra altertavlen 1599 (p. 1298). Ole Woldbye 1961

graveredes versaler under fodpladen: »Denne kalck oc disck hører til Weiby 
kiercke i Holboe herridt 1651. 50 lodt 3 q«. På fodpladens overside et stempel, 
vistnok to minuskel i’er (muligvis med et punkt imellem toppene) i rundet, 
nedad tilspidsende felt. Disk 1651, 17,5 cm i tvm., med Jesumonogram i cir
kel. 1753 blev kalk og disk repareret med ny bund og forgyldt hos guldsmed 
Holling, København26. Oblatæske 1909. 1608 anskaffedes en †æske, »som bru
ges på alteret«10 og 1840 en drejet, sortmalet †æske til kirkebrød36.

Berettelsessæt. Kalk 1760 med indsat vinflaske 1837. Kalken er af almindelig 
barokform, har sekstunget fodplade, keglestubformet fod, hvis vulst under 
platte er seksdelt ved indpunslede riller, glatte, indknebne skaftled og midtdelt 
knop med riller som fodvulstens; stort bæger med næsten lodrette, svagt ud- 
svejende sider. Under foden to ens stempler: C W over 1760 for Christian We- 
rum, København (Bøje p. 84). Den til bægeret afpassede vinflaske med oblat- 
skruegemme er stemplet med Københavns mærke [18]37 og IPO for Joh. Peter 

82*
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Valentin Ortved (Bøje 1017) samt guardein- og månedsmærke (vægten). Kal
ken 13,5 cm høj, flasken 7 cm. Den glatte disk, 8 cm i tvm., har samme stempler 
som kalken.

†Berettelsessæt. 1767 købtes en ny sygekalk og disk samt vinflaske med oblat- 
skruegemme hos guldsmed Brandt Johnsen (Bøje p. 85) i København; sættet 
vejede 22 lod 3 ort, og Tibirke kirke betalte halvdelen26.

Alterstager, sengotiske, fra o. 1500—50, 36,5 cm høje, med klokkeformet fod, 
der hviler på tre ben med siddende hundelignende dyr (fig. 22—23); cylinder
skaft med profilringe, den midterste fladt karnisformet; flad, konisk lyseskål. 
Lysetorn af messing med to arme til lysepiber.

†Røgelsekar(?). 166410 repareredes »fyrkarret«, der omtales endnu i inven
tariet 176412.

Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldkors og -galoner. †Messehagler. In
ventariet 1647 nævner en gammel, blå, blomstret fløjlshagel, måske den der 
købtes 159210; den omtales endnu 166237. 165310 købtes en brun, jfr. †alter- 
klæder.

Alterskranke 1841, udført i smedejern af smed F. C. Svendsen, Frederiks
borg, med to døre, for 42 rdl.38. Foroven ved de spinkle, firkantede balustre er 
der småvolutter.

Døbefont (fig. 33), romansk, af granit med firpaskumme, 96—75 cm i tvm., 

Fig. 21. Vejby. Sengotisk alterkalk med bæger fra 
1651 (p. 1298).

Fig. 22. Vejby. Alterstage, sml. fig. 23 
(p. 1300).

Ole Woldbye 1961 Ole Woldbye 1961
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Kirsten Kyhl 1969

Fig. 23. Vejby. Alterstagefod, sml. fig. 22 (p. 1300).

en af de få sjællandske med reliefudsmykning, jfr. Esbønderup (p. 1027), med 
hvilken den hører sammen. De meget summariske relieffer forestiller, i øst: per
son i fodsid kjortel med korslagte arme; i syd: person i fodsid kjortel (ingen 
arme), med hue, der går langt ned i panden og dækker hele nakken, mens en 
strud hænger ned foran brystet; i vest: mand i knælang kjortel med kort sværd 
i højre, aflangt, foroven rundet, forneden tilspidset skjold i venstre hånd; rund 
hjælm med vandret bånd over panden og kindbeskyttere, samt ovenpå en stor 
fugl under hvis hale en stor sømlignende genstand; i nord: engel, der holder 
en skive foran sig. Kummen har ikke afløb; den murede fod er nyere (1865?). 
Ved korets nordvæg, ud for vægpillen. 1645 betaltes der for fonten at op
løfte i kirken og igen at mure10; 1845 blev dåben flyttet til midt for kirkegan
gen27 og har antagelig stået på den afslidte kalksten (gravsten?), som endnu 
ligger her. — 1761 malede Lars Bendixen af Hillerød fonten som grå marmor26;
1865 rensedes den for farver9 (Mackeprang: Døbefonte p. 88, 91 f.).

Dåbsfad 1829 af tin, 61 cm i tvm., stemplet A. C. Dahlgreen 1824, graveret 
kirkenavn, årstallet 1829 og Frederik VI.s kronede monogram, jfr. f.eks. Es
bønderup p. 1028.

†Dåbsfade. 1631 tog Joest kandestøber i Hillerød mål af fonten til et bæk
ken, og der betaltes for et bækken af engelsk tin på 24 pund, muligvis det 1693 
omtalte firkantede tinfad på 22 pund10, der eksisterede endnu 176412. 1650 
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Fig. 24. Vejby. Krucifiks, detalje, jfr. fig. 25 (p. 1302).

købtes et stort, »boblet« messingfad for 5 rdl.10, 1796 anskaffedes et tinfad39; 
begge fjernedes 183036.

†Dåbskande, samtidig med dåbsfadet og fra samme værksted, den i amtet 
så almindelige slangehankstype med de sædvanlige stempler og graveringer 
(jfr. Esbønderup p. 1028); stjålet under 2. verdenskrig.

(Korbue)krucifiks (fig. 24—25), sengotisk, fra 1400’rnes sidste fjerdedel, af type 
som det i Birkerøds altertavle (p. 940) og måske selv fra en †altertavle(?), kun 
80 cm højt på 115 cm højt kors; de næsten strakte arme synes gamle, men 
stillingen er muligvis ændret. Håret og det ret lange, tvedelte skæg har de van
lige sengotiske, stiliserende indsnit; det stærkt foldede lændeklæde har foruden 
den nedhængende snip på figurens højre side en længere flig, der er stukket 
ned mellem benene og kommer frem bag det venstre lår. Korstræet er afætset 
for farver, mens figuren har fået påsmurt stygge, nyere oliefarver, der nu bli
ver fjernet. — 1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, det †korgitter med kruci
fikset, og skærfet forgyldtes26; i 1860’erne opmaledes det så uheldigt, at me

E. M.1969
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Fig. 25. Vejby. Krucifiks, jfr. fig. 24 (p. 1302).

nigheden beklagede sig. 18719 og 1885 (Løffler) hang det foran nichen (d. e. 
vinduet) på skibets vestvæg, siden 1917 på skibets sydvæg ved døren. For ti
den til afrensning i Nationalmuseet.

†Korgitter. 1638 betaltes Christian snedker »for et kor af sit eget tømmer«; 
det hentedes hos ham i Hillerød10. Hans Nielsen malede 1747 korgitret og for
gyldte skriften26. 1845 forlangtes det borttaget27.

L.L.1969
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Ole Woldbye 1961Fig. 26. Vejby. Detalje fra prædikestol 1599 (p. 1304),

Prædikestol (fig 26—27), sikkert omtrent samtidig med og fra samme værk
sted som altertavlen (p. 1298) og i det store og hele svarende til prædikestolen i 
Søborg (se sammenligningen p. 1132). Stolen er på fem fag med relieffer af de 
fire evangelister og Paulus. Den ottekantede bæresøjle, som blev fjernet 1969, 
var en fornyelse af den oprindelige, fra 1754, ved Jens Christensen, Farum, der 
samtidig lavede ny trappe med repos26, atter fornyet 180440. Nyere opgangs- 
panel. Samtidig himmel med nyere lillienedhæng.
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1631 flyttede Christian snedker i Hillerød stolen fra kirkedøren og bedre op 
i kirken, og 1638 fik han betaling for en †dør med to »dukker« (småsøjler) for 
opgangen10. Jens Andersen, snedker i Agebo Skovhuse (i sognet), gjorde 1715 
en hylde ved prædikestolen til at sætte det nye †timeglas på41.

Den nuværende staffering svarer til altertavlens og er sikkert samtidig med 
denne, fra 186342; herunder ligger en staffering fra 1747 af Hans Nielsen, 
Ganløse; denne bliver måske fremkaldt nu.

Stolestader. 1631 fik Christian snedker, Hillerød, på regnskab for 71 stole 
113½ dl. kurant, endvidere for seks †døre 2 dl. 32 sk., og året efter ½ dl. 24 
sk. for to †døre samt restbeløbet på stolene 28 dl. kurant 32 sk.10. Hvor mange 
af disse stole der er bevaret, er under de nuværende forhold vanskeligt at sige. 
1862 hedder det ved en synsforretning: samtlige kirkestole er brøstfældige, 
nye bør anbringes malede med egefarve, men 1864: de gamle forstykker og 
muligvis tillige dørene kan benyttes, når de bliver restaureret9. Ifølge konser
vator Niels J. Termansens forundersøgelse 1962 til hovedrestaureringen er

Fig. 27. Vejby. Detaljer fra prædikestol 1599 (p. 1304). Ole Woldbye 1961
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både stolegavle og paneler med låger nærmest koret udført i fyrretræ. Alle 
gavle i skibet ser ud til at være ret nye, hvorimod endepanelerne mod koret er 
ældre. Gavlene prydes af en halspilaster i to varianter; den ene har pålimet 
fladsnitsornamentik på skaftet over og under en diamantbosse, i postament- 
feltet pålimet fladsnit og på »brystet« en diamantbosse; den anden variant har 
ligeledes diamantbosse midt på skaftet, men over og under er der spinkle »gu- 
lerodstave«, i postamentfeltet en langstrakt diamantbosse og på brystet en 
kvadratisk med halvcirkel-indskæringer i hver side.

Stafferingen svarer til altertavlens og prædikestolens, men skal være fore
taget i nyere tid. Herunder findes kun en brunlig træådring (fra 18629) med 
enkelte sorte led, mens pilastrene på endepanelerne mod koret har polykrom 
staffering under ådringen.

Bænk (fig. 29), o. 1747. Dette år malede Hans Nielsen, Ganløse, den nye stol 
bag alteret, muligvis denne, der da kan have haft plads i den †skriftestol, som 
Jens Christensen 1743 gjorde bag alteret26. I våbenhuset.

Præste- og degnestole, ens, svarende til stolestaderne, den første indbygget 
mellem de to øverste stader i nord, degnestolen (fig. 28) i syd. 1862 siger syns
forretningen: degnestolen flyttes bort fra koret og anbringes ved prædikesto
len, præstens stol ved alteret kasseres som overflødig, og 1864: præstens stol 
kan, hvis den ønskes bibeholdt, restaureres og males som stolene9.

1640 anstrøg Matias maler, Helsingør, skrifte- og degnestol med grønt10,
1747 maledes begge skriftestole og degnestolen af Hans Nielsen26; staffering i 
øvrigt, se under stolestader p. 1305.

†Geværskab nævnt 1805, vel det, der 1821 omtales stående i våbenhuset36.
Pengeblok (fig. 32) 161710, 60 cm høj, nu med seks (to mangler) vandrette 

jernbånd, hvoraf de tre som hængsler dækker låget. 1826 er der udgift til en 
ny lås og »nogle jernbånd«36. Alle låse mangler. I våbenhuset.

Dørfløje. 1) (Fig. 35) 1556, i syddøren, bestående af fire sammenstødte ege
planker, der sammenholdes af to sekundære rundstavprofilerede revler (i den 
øvre indskåret: 1656), nagler og jernbeslag. Med sin foldeværksornamentik, sit 
»topstykke« med halvrosetten under de krydsende bueslag (der minder om or
namenter på Tibirkes degnestol fra 1572, p. 1331) og reliefminusklernes form 
er den smukke dør et skoleeksempel på stilovergangen mellem gotik og renæs
sance. Dørringen er sikkert oprindelig, muligvis også den medtagne lås (fig. 
34). Indskriften med minuskler (sml. fig. 14) og store bogstaver er versificeret 
(årstallet skal læses, som det står, m — d — 1 — sexto, cum er overskydende):

»M D L sexto fivnt hec limina te(m)pli (cum?) fforibus ut restent omnib(us) unguiculis« 

(»1556 gøres disse templets tærskler med døre for at modstå alle (djævle)klør«).
— 18629 hedder det: Kirkedøren må males med den samme farve som stolene 
(dvs. egetræsådring) eller den gamle maling aftages og døren poleres43.
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Fig. 28. Vejby. Degnestol (p. 1306).

2) 1745, kun dørkarmen bevaret over hvælvingerne i muren mellem tårn 
og skib26. Dørfløjen fornyedes 192654.

3) 1910, i tårnets vestmur, tegnet af B. Helweg-Møller.
Pulpitur, efter 1866, da det gamle blev borttaget9, jfr. orgel.
†Pulpitur. 1631 fik Christian snedker 32 dl. kurant på regnskab for et pul

pitur og året efter restbeløbet 12 dl. 1640 malede Matias maler, Helsingør, det
— af det følgende fremgår, at der har været apostelmalerier i fyldingerne — 
og strøg det med rødt på undersiden10. 1820’rne foreslås en afvaskning og re
touchering af apostlene44. Fjernet 18669.

Orgel. Det nye orgel, kirken får efter endt restaurering, udføres hos Troels 
Krohn, Frederiksborg orgelbyggeri, og får fem stemmer; det opsættes på det 
gamles plads på vestpulpituret. Façaden tegnes af arkitekt Erik Møller, der 
også står for pulpiturets nye rækværk.

(†)Orgler. Det orgel, der udskiftes ved den igangværende restaurering, er fra 
1917, skænket af fhv. gårdejer Anders Hansen, Vejby. Dets forgænger skimtes 
på interiørfotografiet fra 1912 (fig. 17) på skibets nordside med façade i ny
gotisk stil; det har været fra årene efter 1865, da kirkesynet udtalte, at (vest)- 
pulpituret var særdeles passende til anbringelse af et orgel45.

Salmenummer tavler. Seks storre og to lidt mindre, med udsavede topstykker, 
oprindelig til at skrive numre på med kridt. 1799 fik kirken nye, sortmalede 
tavler til de nye salmers numre, 1805 var der tre sorte tavler at skrive på36,
1866 anskaffedes en fjerde9.

Præsterækketavle, nyere. Hang foran vinduet med kalkmalerier (p. 1296).
Malerier. 1) 1652. L[aurits] S[ørensen]. »Anno Christi 1652. Ætatis 34« (»i 

Kristi år 1652, alder 34«), Olie på lærred, 108x80,5 cm, i sort ramme med 

Fig. 29. Vejby. Bænk (p. 1306).
Ole Woldbye 1961
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Fig. 30—31. Vejby. 30. Relief og Hans Poulsens støbermærke på klokke støbt 1489 af Oluf Kegge og 
Hans Poulsen. Efter gipsaftryk (p. 1310). 31. Bomærker på klokke støbt 1576 af Laurits Jensen

og Velum (Villum) Nielsen (p. 1310).

bladrække. Præst, trekvartfigur i ornat, højpuldet, bredskygget hat i venstre, 
kniplingslommetørklæde i højre hånd; til højre udsavet konsol hvorpå bog med 
store sløjfespænder. På rammen versalindskrifter på latin: »Bed [og] arbejd«, 
»Dødens time truer« samt citater fra Ezech. 33, 8 og Dan. 12,5. Jfr. nr. 2 over 
hustruen.

2) 1652. D[orothea] M[athias] D[atter Vessel]. »Anno Christi 1652. Ætatis 
25«. Som nr. 1 over ægtemanden. Trekvartfigur i konedragt med højt opstå
ende, plisseret krave og hvidt forklæde, røde underærmer med hvide kniplings- 
manchetter. Hænderne foldet om en lille, grøn bog med sølvbeslag og møn
stret guldsnit. På rammen versalindskrifter på latin: »Husk, du skal dø«, »lær 
at dø« samt citater fra Phil. 1,21 og lob. 19,2546.

3) 1684. »Arnoldus Ham(m)ermullerus. Ætatis 54. Anno Christi 1684«. Som 
nr. 1 og 2, 104x76 cm, i lidt afvigende ramme. Trekvartfigur i ornat med sort 
kalot; peger med venstre på åben bog i højre hånd. På rammen versalindskrift 
på latin, citat fra »Rom: 8 — 18«47.

Lysekroner, nyere.
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Fig. 32. Vejby. Pengeblok 1617 
(p. 1306).

Fig. 33. Vejby. Døbefont 
(p. 1300).

Kirkeskib, skoleskibet »Danmark« af København, skænket 1939. I skibets 
østligste fag48.

Sejerværk49 (fig. 36) med skive i vest. Døgnværk med timeslagværk. De to 
værker er anbragt i hinandens forlængelse i smedejernsramme (64 cm høj, 100 
cm lang og 58 cm bred) samlet med kiler. På øverste vandrette jernstiver er 
værket signeret: »Ingvard Hansen Ballerup, 1759«. Ved en hårdhændet, moderne 
ombygning er værket på nær rammen så godt som helt fornyet tillige med 
plankeunderbygningen. Uret har nu stiftgang med sekundpendul. I regnska
berne for 1759 nævnes, at Ingvard Hansen foruden at levere en ny skive og en 
kobberbetrukket jernviser til dels har omgjort værket af nyt26. Hvad dette 
udtryk egentlig indebærer, kan ikke siges; måske stammer rammen fra et tid
ligere ur. 1634 udbetaltes 144 dl. kurant for et sejerværk10, der 1714 reparere
des af Johan Henrik Peschel, Frederiksborg, og 1727 fik ny skive og viser 
med hånd og halvmåne26. 1777 istandsattes uret af urmager Niels Hansen, 
Esbønderup50. Urskiven på tårnets vestfaçade er fra 184127.

Klokker. 1) 1489, støbt af Oluf Kegge (jfr. Blistrup p. 1275) og Hans Poulsen 
(Johannes Pauli). Minuskler i frise om halsen: »ihesvs maria anna alpha et o 
principivm et finis primvs et novissimvs o rex glorie an(n)o d(omi)ni m cd

Ole Woldbye 19(51
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lxxxix« (»Jesus, Maria, Anna, alfa og omega, begyndelsen og enden, den første 
og den sidste, o, ærens konge; i Herrens år 1489«). Øverst på legemet findes 
aftryk af to pilgrimsmærker: 1) (fig. 30) tydet som Christophorus med blom
strende stav; i »tympanonfeltet« utydeligt motiv i korsglorie (buefelt med Kri- 
stus på regnbuen?). 2) Korslagte, pavelige nøgler, forneden bundet sammen 
med snor, der ender i sløjfe og kvaster. I vinkler over korsskæringen Veronicas 
svededug med Kristi ansigt, herover pavekrone. Forneden til venstre og højre 
to småfigurer, Peter med nøgle og Paulus med sværd. Dette mærke må antages 
at stamme fra jubelfesten i Rom 1475, ved hvilken blandt andre fyrstelige per
soner dronning Dorothea af Danmark var til stede (Uldall). Mellem pilgrimsmær- 
kerne de to støbermærker, Oluf Kegges (sml. p. 1277, fig. 17), 28 mm højt og 
Hans Poulsens (fig. 30), 25 mm. — Højde 108 cm, tvm. 10251.

2) 1576, støbt af Laurits Jensen og Velum Nielsen. Versaler i to linjer som 
frise: »Si deus pro nobis qvis contra nos verbvm domini mannet in aeternvm 
Lavris Iensen oc Velvm Nielsen meg støbet den 19. ivnivs 1576« (»hvis Gud er 
for os, hvem kan da være mod os. Herrens ord bliver i evighed«). På legemet 
fem bomærker, der veksler med et seks gange gentaget seglaftryk. De to første 
bomærker flankeres af initialerne I M og I N (fig. 31). Seglaftrykket er 
taget efter et Knudsgilde-segl med billede af den tronende konge, der holder 
scepter og rigsæble, og omskrift med gotiske majuskler: »† sigillvm convivii 
sancti kanvti in løkkøsholm« (»seglet for S. Knudsgildet i Lykkesholm«), jfr. 
tilsvarende seglaftryk på †klokke fra Sonnerup (DK. Kbh. Amt p. 903), ifølge 
†indskrift støbt 1570 af I M52. Bogstavformerne på Vejby-sigillet henviser det 
til første halvdel af 1300’rne53. — Ved klokkeskatten 1602 alleveredes en 
klokke, men kirken fik den tilbage imod at levere tre skippund »kedelkobber« 
til gethuset i Helsingør10.

†Klokke. 1643 leveredes Christian Rumler i Esrums Mølle 16 dl. kurant til 
den nye klokkes støbning10. Da en klokke fra dette år hverken nævnes før 
eller siden, er støbningen måske ikke blevet til noget(?).

Klokkestol, ifølge regnskaberne10 gjort 1695 af Caspar Erck, men sandsyn
ligvis kun ombygget. Den er til to klokker, og hver af de tre vægge har to 
Andreaskors; de to østre vægge er af eg og meget gamle, den vestre af fyr.

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1) O. 1792, Svend Egeroed, født 12. nov. 1737, sognepræst på 
S. Croix, i Tingsted på Falster, Veiby og Tibirke, gift 13. sept. 1769 med An- 
neke Plocross (otte børn), † 26. juni 1792. Norsk marmor, 134x65,5 cm, med 
profileret kant. Indskrift med fordybede versaler. Uden for trappehuset.

2) O. 1829. Ole Brasen, sognepræst til Weibye og Tibirke, født 5. jan. 1774, 
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Fig. 34—36. Vejby. 34. Lås på dørfløj 1556 (p. 1306). 35. Dørfløj 1556, bagside, sml. fig. 14 (p. 
1306). 36. Sejerværk, signeret »Ingvard Hansøn, Ballerup 1759« (p. 1309).

† 30. dec. 1829. Sandsten, 144x67 cm, ved nordre hegnsmur, lige inden for 
køreporten.

3) O. 1848. Dr. phil. Ieremias Müller, sognepræst til Veiby og Tibirke, født 
15. febr. 1783, † 17. april 1848. Marmorplade, 37x53 cm, i sandsten. Ved 
nordre hegnsmur, lige inden for koreporten.

†Gravsten. Efter 1610. Chrysostomus Jensen, sognepræst til Vejby og Ti
birke. Ifølge præsteindberetningen til Thurah4 var præsten begravet under 12 
små stenfliser (gravfliser).

Smedejernskors. O. 1844. Birgitte C. Müller (Ieremias Müllers første hustru), 
født i Weile 1793, † 1844. På samme gravsted som gravsten nr. 3.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Kirkeinspektionsarkivet. Vejby rgsk.bog 1583—1712. — Kgl. bygningsinspektører. 
Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde, nr. 116. — Ved embedet. Veiby-Tibirke Præste

Ole Woldbye 1961
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embedes Copiebog. — Veiby-Tibirke Pastorats Kaldsbog (Liber Daticus). — Kirkepro
tokol for Vejby kirke 1925ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i alminde
lighed p. 30.

Museumsindberetninger af J. B. Løffler 1885 (bygning og inventar), S. A. Claudi-Han- 
sen 1912 (bygning), Ghr. A. Jensen 1926 (bygning og inventar), P. Kr. Andersen 1951 
(inventar), N. J. Termansen 1962 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Marie- 
Louise Jørgensen 1961, Elna Møller 1969 og revision ved Erik Moltke 1969.

Notebøger i NM: J. Kornerup II, 64. — C. G. Schultz LXXX, 3.
Tegninger i NM: Sydportal, usign. dat. 1838. — Gnideaftryk og indskrift på våben

husdør ved Algreen-Ussing 1860. — Sydportal, dørfløj og font af J. B. Løffler 1885. — 
7 blade opmålinger af Erik Møller og Vagn Rud-Petersen 1941, 2 blade af I. Arthur- 
Nielsen, målt 1958, tegnet 1963.

Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: Syddør af Mogens Klixbüll 1930.

1 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. IV nr. 150 — 151 — 152, jfr. Roskildebispens Jordebog 
p. 143. 2 Repert. nr. 3081 og 4375 samt 2. rk. nr. 7349 f. 3 Landebogen p. 172.
4 Kgl. Bibl. Additamenta. L. L. Thurah: Saml. til en Beskrivelse af Danmark. 5 Kanc- 
Brevb. 1632, 23. april. 6 LA. Bispearkivet. 1647 (—1708) Holbo hrd.s bog. 7 Ved 
embedet. Liber Daticus. 8 1969 har kommunen gennemført en udstykning til parcel
huse. 9 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrd.s provsti 1864—1900. 
Synsprot. for kirker og præstegårde. 10 Kirkeinspektionsarkivet. Vejby kirkes rgsk.bog 
1583—1712. 11 LA. Amter. Frederiksborg-Kronborg amter. Breve og dok. vedr. kgl. 
kirker og skoler 1788—90. 12 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv: 1764. Kgl. kirkers 
inventarier. 13 Undersøgelsen i koret gennemførtes af Elna Møller og Knud Liebgott, 
undersøgelsen i tårnet af Elna Møller, der har afleveret tegninger og beretninger til 2. 
afd.s arkiv. 14 Profilerne er bestemt på grundlag af et fotografi af alterpartiet (1912, 
i NM.). 15 Det midterste i nord genåbnet som indvendig niche 1969. 16 På Sjælland 
har man bortset fra Vejby kun kendskab til yderligere een søjleportal; den var på syd
siden af St. Hedinge kirkes ottekantede skib, hvor baserne til en firsøjleportal afdæk- 
kedes o. 1950 af C. G. Schultz. 17 Af arkitekt Søren Lemche. 18 Deres diameter pas
ser sammen med kapitælerne i syddøren, og man kan vel ikke helt udelukke den mulig
hed, at de kan stamme fra denne dør og være kommet ind på fundstedet i forbindelse 
med en hovedistandsættelse. Mest nærliggende er dog galleriåbningerne. Konservator 
Verner Thomsen har oplyst, at overfladen er behandlet med jernoxyd, der fremtræder 
som en blårød (caput mortuum lignende) farve 19 C. G. Schultz: Nogle tidlig-romanske 
Landsbykirker, deres Alder og Forudsætninger, i ÅrbOldkHist. 1934, p. 195 (sml. 
samme om Vejby kirke i Trap). — Erik Cinthio: Lunds domkyrka under romansk 
tid. Acta Archaelogica Lundensia, Serie 8, nr. 1. 1957 (Bonn-Lund). 20 M. Macke- 
prang: Skaansk Indflydelse paa romanske Landsbykirker i Nord- og Østsjælland, 
i ÅrbOldkHist. 1914, p. 162. 21 Olaf Olsen: S. Jørgensbjerg kirke. Arkæologiske un
dersøgelser i murværk og gulv, i ÅrbOldkHist. 1960, p. 1. 22 C. G. Schultz: Vor Frue 
i Roskilde, i ÅrbOldkHist. 1937, p. 187. Jfr. DK. Kbh. Amt, p. 58. — Nogen uenighed 
angående Vor Frue kirkes påvirkning fra anglo-normannisk område er udtalt af Hubert 
Krins: Die frühen Steinkirchen Dänemarks, doktordisputats ved Hamburgs universitet, 
1968 (Hamburg), p. 52. 23 Gode sammenligninger mellem den rene angelsaksiske og 
den angelsaksisk-normanniske arkitektur findes hos H. M. Taylor and Joan Taylor: 
Anglo-Saxon Architecture. Vol. I—II. 1965 (Cambridge). 24 Fastslået 1969, sml. 
note 13. 25 Store arbejder gennemførtes i syd og sydøst 1683 (jfr. note 10), 1740 og 
1759 (jfr. RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 1721—80 rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden 
for rytterdistrikterne). 26 RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 1719—31 rgsk. for kgl. kirker 
på Sjælland uden for rytterdistrikterne. 1721—80 Sjællandske rytterdistrikters kirke
rgsk. 27 RA. Rtk. 256.5—43 Bygningsadm.s kopibog. 28 LA. Sjællands stiftsøvrig
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heds arkiv: 1820—1900. Kommune kopibøger. 29 Mens der ikke kan nævnes paralleller 
til vinduessmigenes dekoration, er den perspektiviske mæander svarende til Vejbys re
præsenteret i Vester-Broby (DK. Sorø p. 306), Kildebrønde (DK. Kbh. Amt p. 982), 
Sæby (Holbæk amt) og Jørlunde (Lynge-Frederiksborg hrd.), alle dateret til o. 1175— 
1200, samt Jelling (Vejle amt), der regnes for betydelig ældre (Nørlund-Lind: Kalk
malerier). 30 Figuren på vestsmigen har formentlig været en anden af de fire såkaldte 
virgines capitales, »hovedjomfruer«: S. Barbara, S. Katharina eller S. Margrethe. 31 I 
en indberetning om forskellige kirker til Chr. Jürgensen Thomsen, jfr. bl. a. under Ti
birke p. 1335. 32 Istandsat og opmalet af Eskild Hansen 1945. 33 Således inven
tariet (note 6), mens regnskaberne for samme år taler om en ny messehagel og nyt alter
klæde af rødt fløjl med brede guldkniplinger omkring (note 10). 34 Den oprindelige 
indskrift har haft »oc«. 35 På tavlens bagside er med rød farve malet: »Thomas Dadl. 
A. 1734« og »?PP 63« samt skrevet med blyant: »Hans Peter Petersen 1863«. 36 RA. 
Rtk. rev. rgsk. amtsrgsk. Kronborg amtstues kirkergsk. 37 RA. Rtk. rev. rgsk. kirke
rgsk. 1661—72 Kronborg amts kirkergsk. 38 RA. Rtk. 256 Bygningsadm. 1841—50 
journaler. 39 RA. Rtk. rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97 Kronborg distrikts kirkergsk. 
40 RA. Rtk. 245 Bygningsadm. 1782—1840 Journalsager. 41 RA. Rtk. rev. rgsk. kirke
rgsk. 1713 Sjællands stifts kirkergsk. 42 1864 hedder det: Inskriptionen på prædike
stolen, som er meningsløs, bør forandres — afhjulpet 1866 (jfr. note 9, 1864). 43 1640 
havde Matias maler, Helsingør, anstrøget døren med rødt (jfr. note 10). 44 RA. Rtk. 
245.416 Bygningsadm. Reregninger og overslag over bygningsarbejde 1821—27. 45 Note 
9, året 1863. 46 Om Laurits Sørensen og hustru, se Niels Pedersen: Kirken i Tibirke, 
Fredensborg 1903, p. 40 ff. med afbildning af de to epitafiemalerier; her er også hans 
kaldsbrev af 8. febr. 1646 optrykt. 47 Jfr. LundPortr. IX, 47f. og Niels Pedersen: 
Kirken i Tibirke p. 44f. 48 Henningsen: Kirkeskibe p. 164 og samme, i ÅrbFrborg. 
1952, p. 104 — kalder det »København«. 49 Redigeret af Hans Stiesdal. 50 RA. Rtk. 
2422.529. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. for Kbh., Frborg. og Kronborg. 
51 Uldall p. 212f., E. Gribsø, ÅrbFrborg. 1934, p. 107. 52 Indskriften, der her er læ
deret, er i DK. Kbh. Amt p. 903 fejlagtigt læst »lekagsholm« og navnet identificeret med 
Lahohn; en sammenligning med aftrykkene på Vejby-klokken viser, at navnet må 
læses lokkøsliolm (dvs. Lykkesholm), jfr. Löckholm og †Lickesholm kapel, nævnt 1466 
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Jfr. i øvrigt C. Nyrop: St. Knudsgildernes Segl, i Tidsskr. for Kunstindustri, 1899, p. 
1 ff. og P. B. Grandjean: Danske Gilders Segl i Middelalderen, Kbh. 1948, p. 26 med 
tavle 4c. 53 Gribsø p. 107. 54 Ved embedet. Kirkeprot. for Vejby kirke 1925ff.

Fig. 37. Vejby. Landsbyplan 1786.
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rgsk. 1661—72 Kronborg amts kirkergsk. 38 RA. Rtk. 256 Bygningsadm. 1841—50 
journaler. 39 RA. Rtk. rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97 Kronborg distrikts kirkergsk. 
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rgsk. 1713 Sjællands stifts kirkergsk. 42 1864 hedder det: Inskriptionen på prædike
stolen, som er meningsløs, bør forandres — afhjulpet 1866 (jfr. note 9, 1864). 43 1640 
havde Matias maler, Helsingør, anstrøget døren med rødt (jfr. note 10). 44 RA. Rtk. 
245.416 Bygningsadm. Reregninger og overslag over bygningsarbejde 1821—27. 45 Note 
9, året 1863. 46 Om Laurits Sørensen og hustru, se Niels Pedersen: Kirken i Tibirke, 
Fredensborg 1903, p. 40 ff. med afbildning af de to epitafiemalerier; her er også hans 
kaldsbrev af 8. febr. 1646 optrykt. 47 Jfr. LundPortr. IX, 47f. og Niels Pedersen: 
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1952, p. 104 — kalder det »København«. 49 Redigeret af Hans Stiesdal. 50 RA. Rtk. 
2422.529. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. for Kbh., Frborg. og Kronborg. 
51 Uldall p. 212f., E. Gribsø, ÅrbFrborg. 1934, p. 107. 52 Indskriften, der her er læ
deret, er i DK. Kbh. Amt p. 903 fejlagtigt læst »lekagsholm« og navnet identificeret med 
Lahohn; en sammenligning med aftrykkene på Vejby-klokken viser, at navnet må 
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Jfr. i øvrigt C. Nyrop: St. Knudsgildernes Segl, i Tidsskr. for Kunstindustri, 1899, p. 
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Fig. 1. Tibirke. Ydre, set fra sydøst.

T I B I R K E  K I R K E

H O L B O  H E R R E D

K
irken nævnes o. 1210, da bispetienden ved et mageskifte kom fra Roskildebispen til 
Æbelholt kloster1. En sognepræst er nævnt 13012; 1567 var der 16 tiendeydere i 

sognet3. Ved slutningen af 1500-tallet hærgedes sognet kraftigt af flyvesandet4; endnu 
1610 synes det at have haft sin egen præst5, men to år senere var sognet så forarmet af 
sandflugten, at kirken blev annekteret Vejby6, et forhold der endnu består (jfr. p. 1280), 
og 1632 ydede Vejby kirke med kongens tilladelse hjælp til den brøstfældige Tibirke 
kirke. 1. maj 1720 inkorporeredes kirken i kongelig majestæts ryttergods8, 1872 var 
den afhændet af staten til kirketiendeyderne9, og 1. april 1914 overgik den til selveje.

I sognet ligger ruinerne af et senmiddelalderligt †kapel, kaldet Helene grav (p. 1337), 
og af Asserbo, som i 1100-tallet kaldtes Aswarthabothæ [Asvards boder]. Her ejede Es
rum kloster gods, som senere erhvervedes af biskop Absalon, der o. 1163 gav det til 
nogle fra Frankrig indkaldte karteusermunke; disse drog dog tilbage til deres hjemland 
efter ca. fem års ophold, og man kender intet til deres eventuelle byggevirksomhed på 
stedet, der senere overgik til Sorø kloster som ladegård10.

Mønter. På kirkegårdens nordside blev der 1932 i et gravsted godt 11 m fra kirken frem
draget syv mønter fra Christian IV.s tid11.

Ole Woldbye 1960
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Sagn. Flyvesandets ødelæggelse af Tibirke by forklares på følgende måde: nogle hav- 
køer, som græssede på stranden blev taget af bønderne, der nægtede at udlevere dem, 
hvorpå havmændene sendte en havtyr op på stranden. Den rodede i sandet dag og nat, 
indtil byen var tilføget og således, at beboerne kun med nød og næppe reddede sig. Kir
ken alene blev sparet12, og derfor står den nu et stykke fra den nye by.

Fra den høje og ensomt liggende kirke i udkanten af Tisvilde Hegn er der 
en storslået udsigt mod nord, øst og syd, til Kattegat og de flade mosestræk
ninger ved Arresø. Såvel dens ensomhed som karakteren af skovkirke er dog i 
forhold til kirkens alder af ret ny dato, og begge dele er to sider af samme 
sag, nemlig sandflugten, der fulgte i hælene på den rovhugst, som både i mid
delalderen og senere dreves i skovene. »Asserbo sand« nævnes 163213 som år
sag til kirkens fattigdom (jfr. p. 1314) og til ødelæggelsen af såvel kirken som 
Tibirke by, hvis beboere lidt efter lidt opgav deres kamp og flyttede deres gårde 
mod Tisvilde (jfr. mindeplade p. 1321), mens sandet hobede sig op ved kirken; 
hos Hoffman hedder det, at indtil 173814 var kirken »næsten på den ene side 
skjult af flyvesand, ja der var et sandbjerg af 13 alens højde«15. 1793 tilsåedes 
sandflugtsarealerne, og derved skabtes Tisvilde Hegn, den baggrund af skov, 
som indtil 1923 kransede de gamle kirkegårdsdiger i nord og vest, det sidste 
sted i kun fem meters afstand fra tårnet.

Kun mod nord har kirkegården bevaret sin gamle grænse, et lavt og tilsan
det kampestensdige med stubbe af store løvtræer; diget hidrører muligvis fra 
176916, da hele stengærdet om kirkegården opsattes af nyt, ialt 170 m. Både 
mod syd og øst er der store udvidelser, det første sted på skrånende terræn, 
det sidste ved selve kirkebakkens fod, hvor udvidelsen muligvis skete 18849; 
her i cirka 15 meters afstand fra korgavlen er der ved flere lejligheder fundet 
rester af en kampestensmur, der kan være det gamle østgærde. Mod vest, hvor 
kirkegårdens ældste grænse endnu markeres af opstablede kampesten, udvide
des kirkegården 1923 ved en hårdhændet fældning af træerne på begge sider 
af den gamle kirkesti gennem Tisvilde Hegn17. Mod øst og syd hegnes kirke
gården nu af kampe- og kløvstensmure i cement. 1677, da det gamle dige havde 
ligget øde hen i mange år, blev det istandsat, dels med mursten, dels med 
kampestensgærde afdækket med græstørv. Indhegningen blev ustandselig be
skadiget af storm og flyvesand; 1721 var den så tildækket, at den ikke kunne 
repareres, og under sandet gravede man sten frem til kirkens reparation, for
mentlig gammeldags store sten, dvs. munkesten som de 300, der året efter blev 
opbrudt til Vejby kirke8. 18649 gennemførtes en afgravning på kirkegården, 
således at terrænet sænkedes til under kirkens gulvhøjde, og dermed er for
mentlig de sidste rester af flyvesandet blevet fjernet; året efter blev der lagt 
stenbro omkring bygningen.

Indgange. I østmuren, ud for korets gavl, findes en fodgængerlåge og noget 
83*
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længere mod syd en køreport; begge disse indgange og en køreport i syddiget, 
ud for våbenhuset, har fløje af trætremmer mellem murede, hvidtede 1800- 
tals piller, der krones af gesims og ensidigt tegltag. Til kirkestien i vest er der 
en tremmelåge mellem to stolper.

Et ligkapel er opført 1958 (arkitekt V. Drosted) vest for søndre indgang og 
uden for det egentlige kirkegårdsareal.

En †kirkelade er omtalt 1616, da den sammen med laden i Karlebo (p. 881) 
skulle nedrives til hjælp for istandsættelsen18 af Ramløse kirke, som fik 4000 
sten fra Tibirke19. Sandsynligvis blev kun en del nedrevet, thi endnu 1726 var 
der en indtægt på 64 sk. af laden8,

Et †halsjern, der anskaffedes 1730 for 56 sk., er opført i inventariet fra 
176420 som stjålet!

Kirken består af et romansk skib, som i middelalderens løb har fået en vest
forlængelse og derpå et stort kor, der er højere og bredere end skibet. Et tårn 
i vest er fra 1500’rnes 1. halvdel, og et våbenhus i syd har 1754 afløst et ældre. 
Orienteringen er næsten solret.

Af det ret lille skib (ca. 11x7,35 m) er kun langmurene i behold; i overvæg

Fig. 2. Tibirke. Ydre, set fra sydøst. Efter usigneret, farvelagt tegning fra 1838, i NM.
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Fig. 3. Tibirke. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 
1936. Tegnet af H. Reitzel Jensen 1969.

gene og gennem de tykke hvidtelag ses hovedstore kampesten, men til detaljer 
som syddørens stik og det ældste vinduessæt er der benyttet skånsk sandsten, 
det materiale, hvoraf de to nærliggende kirker Vejby og Valby er opført. En 
grov, sej puds ses på sydmuren bag våbenhuset; en kvaderfugning udvendig 
på nordmuren stammer antagelig fra en reparation 17228, da den med driv
kister afstivede mur blev repareret. På overvæggene ses i forbindelse med de 
ældste vinduer rester af et ret groft og fedt, afkostet pudslag. Den romanske 
murhøjde over terræn er i sydøst 430 cm.

Døre og vinduer. Den tilmurede norddørs karme anes udvendig under et 
nyere vindue; bredden er omkring 85 cm. Syddøren, der endnu er i brug, har 
rundbuet døranslag og indvendig smige karme, der er vandret afdækket med 
tre planker (højde ca. 265 cm). Karmanslaget er borthugget indtil vederlags- 
højde for den runde bue, som delvis er synlig over våbenhusets loft; buen er 
muligvis ikke sat af kiledannede sten.

Midt i hver af langmurene ses over hvælvene østkarmen af et oprindeligt 
vindue, der endnu i romansk tid er blevet ødelagt af et andet vinduespar. Isse
punktet ligger ca. 55 cm under gammel murkrone, og vinduernes bredde har 

Fig. 4. Tibirke. Skibets sydmur. Sekundært ro
mansk vindue med kalkmalerier. 1:50. Efter far
velagt tegning af J. B. Løffler 1885. Til venstre 
østkarmen af det oprindelige vindue (p. 1318, 
1322).
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Fig. 5. Tibirke. Det store, høje kor, set fra nordøst.

været ca. 70 cm. En lille pudsafhugning ved sydvinduets bue viser (fig. 4), at 
den bevarede østre trediedel af overdækningen er udhugget i een sten, som kan 
være et brudstykke af en monolit svarende til dem, der er benyttet i Vejby 
(p. 1287). Triumfbuen og hele østgavlen blev nedrevet ved korudvidelsen.

Ændringer og tilføjelser. Senest omkring 1275 erstattedes de ældste vinduer 
af et nyt og større sæt, udført i munkesten (fig. 4); af nordmurens to vinduer 
er det østre i brug, det vestre tilmuret ved hvælvslagningen; det tilsvarende 
i sydmuren er senere tilmuret udvendig. Over hvælvene ses de velbevarede 
bueslag af dette vestre vinduespar, dækket med en ret glat, hist og her dog 
kornet puds, som danner underlag for kalkmalerier (p. 1322). Gennem en æl
dre udhugning i nordvinduets blændingsmur kan det fastslås, at vinduet er 
helt af munkesten og forsynet med lysningskant af løbere på enden, i en af
stand af ca. 55 cm fra indervæg; selve lysningen er ca. een meter høj og ca. 20 
cm bred; vinduesbredden indvendig er 90—92 cm, og issepunktet sidder 45 
cm under murkronen.

Vestforlængelsen er af munkesten i munkeskifte; i vestgavlen, der står i blank 
mur, ses mange sortbrændte kopper og i stikket om det vistnok spidsbuede 
vindue er hveranden sten rød, hveranden sort. I gavlfoden, et par skifter over 
vinduet, er der et savskifte, men ellers synes taggavlen uden dekoration. På

M.M. 1907
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overvæggene ses intet spor efter bjælkelag, og det er mest sandsynligt, at 
forlængelsen skal henføres til 1300’rnes senere del og betragtes som indled
ning til kirkens overhvælvning.

Overhvælvningen af det forlængede skib må være gennemført, inden koret 
ombyggedes, og det er troligt, at de tre krydshvælv skal dateres til omkring 
1400—1425. De hviler på falsede piller uden kragbånd, og ribberne springer 
brat frem i halvstensbredde; pilleforlæggene for gjordbuerne har en dværg- 
søjlelignende konsol, der er nær beslægtet med Ramløse (p. 1346) og Ugge- 
løse (Lynge-Frederiksborg hrd.). En tilmuret lem i nordsviklen af den vestlig
ste hvælvings vestkappe var endnu i brug 178321, da det 17408 fornyede træ
lukke fik nye hængsler.

Samtidig med hvælvslagningen blev langmurenes ydersider forsynet med en 
to skifter høj falsgesims, hvoraf fremgår, at tagværket må være blevet om
sat eller fornyet.

Korets ombygning. Antagelig i midten af 1400-tallet måtte det romanske kor 
vige pladsen for et vældigt østparti, der ikke blot er af længde som det roman
ske skib, men næsten to murtykkelser bredere, således at korets tag mod sæd
vane hæver sig et godt stykke over skibets. Det er muligt, at dette kor i 
virkeligheden var tænkt som 1. etape i en fuldstændig ombygning af kirken; 
man opretholdt adskillelsen til menigheden i skibet ved at erstatte den gamle 
triumfmur og dens formentlig ret snævre åbning med en ny, stor, spids og til 
begge sider falset korbue.

Bygningsafsnittet, der forneden indeholder lidt kampestensmateriale fra det 
nedrevne kor, synes i øvrigt helt at være af munkesten i munkeskifte. Den in
dre fagdeling antydes af en halvsten fremspringende lisén, der omtrent midt
deler langmurene, som krones af en falsgesims. Østre taggavl har over et ud- 
kragende skifte syv brede høj blændinger og et tilsvarende antal brynede kam
takker; de yderste blændinger har afdækning med tvillingspidsbue over kon
sol, de øvrige spidsbue. Også den vestre taggavl, der står over triumfmuren, 
har tidligere været udstyret med gavlkamme, som imidlertid fjernedes 175916. 
Denne taggavl har forneden på vestsiden haft en knap to meter bred forstærk
ning, der strakte sig til hanebåndshøjde, men som siden er blevet hugget væk; 
midt i dette parti sidder en høj, smal, fladbuet døråbning, hvis nordre vange 
er helt ødelagt.

Korpartiets eneste bevarede vindue findes i østgavlen og står nu som indre 
blænding; det har lige gennemløbende karme med ydre fals og indvendig af- 
fasning; falsen har svagt spidsbuet stik om det i øvrigt rundbuede vindue. I 
østfaget af korets nordmur ses over et nyere vindue rester af et oprindeligt, og 
det er sandsynligt, at sydmuren har haft et lignende i begge fag; vinduet i vest
faget, der ses på en tegning (fig, 2) i Nationalmuseet, udført 1838, blev afløst 
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Fig. 6. Tibirke. Indre, set mod vest.

af et større 184222; på tegningen har det østre fag et fladrundbuet, falset vin
due. Det indre dækkes af to krydshvælv, der har vederlag i murene; både rib
ber og gjordbue er muret af ca. 25 cm brede sten, hvis profil gennem pudslaget 
fremtræder med afrundede hjørner og en ret smal halvrundstav på ryggen; 
benyttelsen af en så kraftig ribbesten er usædvanlig for perioden, men kan 
skyldes hvælvenes størrelse. Vinduet i øst flankeres af to omkring een meter 
høje, fladbuede skabsnicher, og østligt i nordvæggen er der en mindre niche, 
som nu er udnyttet til et brandsikkert skab. — En støttepille ved korets syd
vesthjørne er muret 184222.

Det gennem århundreder stærkt ombyggede tårn har tre stokværk; tårnrum
met, der er udskilt fra kirkerummet ved en blændmur i den spidsbuede arkade 
med affasede kragbånd, har dybe nicher i de frie mure (i nord lidt forskudt af 
hensyn til trappen) og en samtidig krydshvælvning; den ret smalle, spidsbuede 
arkade blev blændet i 1800’rne og samtidig indhuggedes en fladbuet dør i vest.

Den højredrejede spindeltrappe ligger dels i nordmurens liv, dels i et frem
spring og udmunder meget lavt i den nordøstre hvælvlomme; underdøren er 
fladbuet, trappen uden egentlig spindel og med loft af næsten vandrette bin
derstik, der øverst ender i en lille, fladbuet tøndehvælving, som går i eet med 

Ole Woldbye 1960
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Ole Woldbye 1960Fig. 7. Tibirke. Indre, set mod øst.

overdørens stik. — Mellemstokværket får lys fra en nyere åbning i nord. Tår
nets østmur hviler dels på vestforlængelsens ret tynde gavl, dels på en to sten 
dyb, rund aflastningsbue muret op mod gavlen. Af klokkestokværkets glam
huller er kun øst- og nordmurens oprindelige, og i det østre par er mellem
pillen fornyet; de er fladbuede og falsede med prydskifte af løbere. Østre 
taggavl har et rigt blændingsværk (fig. 2) af den såkaldte vindueskrydstype, 
der må høre hjemme omkring reformationstiden (sml. Esbønderup p. 1016 og 
Melby, Strø hrd.).

Vestgavlen er ommuret i forbindelse med en af de talrige meget kraftige 
istandsættelser, som tårnet har gennemgået fra det 16878 omtales som falde
færdigt; de største arbejder gennemførtes 1701, 1717, 1729, 17408 (da blæn
dingerne hvidtedes), 1754, 177216 og 187223. Indtil 17328 tjente tårnrummet 
som dåbskapel og derpå som materialhus.

Våbenhuset foran syddøren er opført 175416 af murmester Hans Engel fra 
Slangerup. Døren, der på den før nævnte tegning fra 1838 var smal og fladbuet, 
er udvidet; rummet har hvidmalet bræddeloft på kantprofilerede bjælker.

Over våbenhusdøren sidder en mindetavle med fordybet, forgyldt frakturind- 



1322 HOLBO HERRED

Ældre foto i NMFig. 8. Tibirke. Sengotisk altertavle, før restaurering (p. 1324, 1326),

skrift: »Syd og øst for denne Kirke laa fordum Tibirke By/ bestaaende af 9 
Gaarde Annekspræstegaard Degne/bolig, Kirkelade og adskillige Huse indtil 
den om/sider — Aar 1725 — var ødelagt af Sandflugt hvorpaa/ alene 9 Gaarde 
opførtes nordlig paa Bymarken/ deraf var nogle nye og andre herfra Stedet 
henflyt/tede medens dette Gudshus paa Kong Frederik/ den Fjerdes Befaling 
blev opretholdt«.

1754 forsvandt et ældre †våbenhus med lidt højere tagrejsning og samme 
skæve placering i forhold til skibets syddør, hvilket antagelig er dikteret af, at 
skibets sekundære romanske vindue var i brug ved dets opførelse. Bygningen 
er nævnt 1669, da dens funktion som materialhus omtales (kalkkule), og 17338 
i forbindelse med materialernes overflytning til tårnrummet.

Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel, tårnet dog i blank mur og med 
hvidtede blændinger; i de rundbuede vinduer fra 1800-tallets sidste halvdel er 
der nyere jernvinduer med blyindfattede ruder af katedralglas. Røde vingetegl 
fra 1966 dækker de overalt fornyede tagværker; 178824 var tagene i stor ud
strækning hængt med munke- og nonnetegl. Gulvet i koret er af gule mursten, 
i skibet af røde og i stolestaderne af brædder.

*Vindfløj, af kobber, med kronet F., fundet i sandet, er i Nationalmuseet.
Kalkmalerier. Over hvælvene ses i tilslutning til de omkring 1275 indhuggede 

vinduer (p. 1318) en samtidig kalkmalet dekoration (fig. 4) i rødt og gult, be
stående af geometriske ornamenter adskilt af en bølgeranke; dekorationen er 



TIBIRKE KIRKE 1323

udført mellem tynde linjer, som er ridset ind i den endnu fugtige puds. — Ved 
en undersøgelse 1936 af hvælv og mure i forbindelse med revnedannelser 
fandtes ingen spor af anden kalkmalet dekoration25.

I N V E N T A R
Oversigt. Så godt som alle tider er repræsenteret i kirkens inventar; fonten er romansk, 

altertavlen, der efter at have været borte fra kirken en årrække atter står på alterbor
det, er sengotisk ligesom stagerne. Fra o. 1575 er de morsomme stolestader, og 1600- 
tallets sidste halvdel er repræsenteret ved alterkalk og pengeblok. Den mindste klokke 
blev støbt 1710, og o. 1740 leverede kongens snedker, Christian Holfelt i København, ny 
altertavle og prædikestol, medens en stedlig snedker udførte den lukkede stol til inspek
tøren for sandflugten. Den største klokke er fra 1809, og o. 1830 fornyedes dåbsfad og 
-kande; alterskranken af støbejern er fra 1845, og o. 1885 ophængtes kirkeskibet.

Alterbord, muret, med middelalderlige rester, på de tre sider beklædt med 
egetræspanel fra 1958. Det har sandsynligvis stået på sin nuværende plads, 
81,5 cm fra korets østmur, siden 1740, da alterbordet udflyttedes8 (jfr. under 
altertavle p. 1324).

†Alterklæder. 1730 anskaffedes et klæde af karmoisin kamelhårsplys indkan
tet med en sølvgalon og med det kongelige navn og krone broderet midtpå 
samt årstallet 1730 (hertil købtes foruden plys bl.a. rødt, lybsk lærred)8. 

Fig. 9. Tibirke. Sengotisk altertavle, efter restaurering (p. 1324). Ole Woldbye 1960
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Altertavle (fig. 8—9), sengotisk triptychon fra o. 1475 med udskårne figurer i 
såvel midtskab som de to fløje, predella fra 1938, da tavlen blev restaureret af 
konservator Niels Termansen og genopstillet i kirken, hvorfra den var blevet 
udsat 1868. Den fungerede som kirkens højaltertavle indtil 17408, da både 
altertavle og prædikestol fornyedes (jfr. nedenfor); efter at det gamle alter
bord var rykket vestpå, blev det tilbagesiddende afhugget og opbrudt, så at 
muren blev lige og jævn med korets gulv, og snedker Jens Christensen fra Fa
rum gjorde et lad til den gamle altertavle bag ved alteret, hvorpå den blev 
sat. Her stod den til 1868, da den førtes til et magasin på Frederiksborg slot26, 
hvorfra den 1894 afleveredes til Nationalmuseet27; en tid lang henstod den i 
museets magasiner, men opstilledes senere mellem de øvrige middelalderlige 
altertavler i samlingen. 1911 begærede kirken tavlen tilbage, men fik afslag; 
fornyede henvendelser fra menighedsrådet28 gav 1935 det ønskede resultat: 
Tavlen restaureredes og anbragtes på sin oprindelige plads i kirken.

Tavlen består af et midtskab, der måler 194 x 175 cm, og to, nu fastskruede 
fløj skabe, der hver er 86 cm brede. Midtskabets bagklædning er skrubhøvlet, 
fløjenes er glatte og har nu ingen malerispor; bag på den søndre er malet: 
»Istandsat 1937—39 af Niels Termansen«.

Kompositionelt udgør reliefferne i midtskab og fløje en enhed, der er opdelt 
i otte tilsyneladende lige store felter. Måler man efter, viser der sig dog en lille 
forskel, idet midtskabets felter er 80,7 cm brede, fløjenes 78,7. Midt- og fløj- 
skabe indrammes af profillister, og midtskabet er lodret delt af en liste med nye 
spir ved øvre og nedre felt. Foroven afsluttes tavlen med en korsblomstfrise 
(fra 1937—39), og hvert felt har kølbue med korsblomster og stavværk (ne- 
derste felt i hver fløj fornyet).

Som reliefferne nu er placerede, begynder fortællingen i nordre fløjs nedre 
felt med Jesu fødsel; herover ses kongernes tilbedelse, og således fortsætter 
man fra nord mod syd og nedefra op med fremstillingen i templet, korsfæstel
sen, opstandelsen, himmelfarten, pinseunderet og verdensdommeren. Alle sce
ner er stilfærdigt skårne, prægede af ro, uden viltre klædebon; kompositionen 
er noget skematisk, og der kan ligesom trækkes en lodret linie gennem de fleste 
figurer. Der er ingen overfyldning, orden og symmetri er iagttaget. Hver figur- 
gruppe står på en »skammel«, der for beskueren fremtræder som et glat posta- 
ment. Seks af de nuværende stammer fra tavlens restaurering, de oprindelige 
opbevares i Nationalmuseets magasin i Brede (inv. nr. D 13176).

I »Jesu fødsel« ses stalden med dyrene og det kuplede terræn med (nyskåret) 
hyrde og får, i »Kongernes tilbedelse« kigger Josef ud af det lille kvistvindue 
over stalden; bag kongerne et bjerg med kirke og borg. »Fremstillingen i temp
let«, syv skikkelser grupperer sig om alteret med tre på hver side og Maria bag 
barnet, som Simeon rækker ypperstepræsten; bag ved ham står Josef med stok 
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Fig. 10. Tibirke. Sengotisk altertavle. Detalje af »Pinseunderet« (p. 1326).

i højre hånd og pung (med fornyet kvast) i venstre; den tilsvarende kvinde i 
modsatte side har mistet sit attribut, muligvis et lys eller en kurv med duer?

Fjerde felt forestiller »Korsfæstelsen«, hvor det glatte, kraftige korstræ er 
plantet i bjerget; Kristi arme er fornyede. Ved hans venstre side høvedsman- 
den og en farisæer (eller Pilatus?), ved hans højre Maria, der støttes af Jo
hannes og Maria Salome eller Magdalene. Ved korsets fod sidder skriveren.

Ole Woldbye 1960
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»Opstandelsen« er bygget over den ældre ikonografi, hvor kisten står paral
lelt med altertavlens forside; Jesus træder ud af den med højre hånd løftet og 
sejrsfanen i venstre. To krigere på hver side er helt symmetrisk anbragt.

I Himmelfartsfremstillingen optages feltets midterste del af bjerget, en stor 
klods, hvor en sti slynger sig halvvejs op; apostlene fordeler sig med seks på 
hver side af bjerget, og til venstre ses desuden Maria. De knælende skikkelsers 
hænder, de opadskuende ansigter og bjergtoppen peger op mod den forsvundne 
Kristusskikkelse.

Feltet med »Pinseunderet« udfyldes helt af den knælende Maria og 11 apostle 
(jfr. fig. 10); der ses ingen due, men apostlen længst til venstre skygger for øj
nene mod det himmelske lys.

Også scenen med Kristus som verdensdommer er symmetrisk opbygget med 
den dømmende midt i feltet, højre hånd peger velsignende opad, venstre nedad 
mod fordømmelsen, fødderne hviler på jordkuglen; ved hans side knæler 
menneskehedens forbedere, Maria og Johannes Døberen; imellem dem stiger 
små skikkelser op af deres kister eller direkte op af jorden og beder om frelse. 
Det malede skriftbånd bag Kristus er fra restaureringen.

En nøjere vurdering af billedskærerarbejdet umuliggøres af det moderne 
stafferingslag. Tavlen var i en meget dårlig stand, da den modtoges til konser
vering (jfr. fig. 8); meget af billedskærerarbejdet var i stykker eller manglede 
helt. Af de oprindelige farver var dog så meget bevaret, at konservatoren kunne 
konstatere, at der ingen reliefmønstrede baggrunde, stemplinger eller malede 
bræmmer fandtes. I de to felter, der forestiller fremstillingen i templet og pinse
underet, angav baggrundsmalingen, at disse scener udspilledes inden døre; en 
tilsvarende nystaffering ødelagde imidlertid efter konservators mening helheds- 
virkningen, hvorfor også disse to baggrunde forgyldtes som de øvrige. Kølbuer, 
krabber og gitterværk er ligeledes forgyldt, og også figurernes kapper, der har 
rødt eller blåt foer, bortset fra en enkelt olivengrøn kappe med rødt foer; 
kjortlerne har samme røde eller blå farve som kappernes foer. Alle skikkelser
nes hudfarve er så godt som ens, mændenes måske en anelse mørkere end kvin
dernes, hvilket også var tilfældet med den oprindelige farve, der i øvrigt var 
»slem rød«. Øjnenes pupiller, øjenvipper og bryn var groft malede med samme, 
næsten sortbrune farve. Der var en hvid prik i øjnene nær ved pupillerne, og 
på det nederste øjenlåg var lagt et penselstrøg med cinnoberrød farve. Nu står 
tavlen altså med ret få farver i modsætning til tidligere.

(†)Altertavle, 1738, udført af snedker Christian Holfelt i København, af fint, 
hvidt egetræ, bagtil beklædt med fyrrebrædder8. Siden 1939 har tavlen ligget 
på våbenhusloftet i adskilt stand. Den svarede til samme snedkers tavler i 
Kirkerup og Tingjelling kirker (DK. Sorø p. 839 og p. 870): glatte søjler har 
stået foran pilastre med akantuskapitæler, og foroven var der en strålekrans 
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Fig. 11—12. Tibirke. 12. Alterstage (p. 1328), 
11. Bomærkestempler under alterstagens 
bund (p. 1328).

med skyer, hvori læstes »Jahve« med hebraiske bogstaver. Rammeværket har 
grå marmorering, søjleskafterne rød; i postamentfeltet gylden fraktur på sort: 
»Jeg vil helliggiøres i dem som kommer nær til mig 3. Mos. 10,3. Maleriet (fig. 
18), der nu hænger på korets nordvæg, udførtes samtidig af Johan Friedrich 
Kriigell, hvis signatur i nederste højre hjørne fandtes ved billedets restaurering 
193929. Det forestiller nadveren, spejlvendt og i det hele noget ændret, efter 
Rubens.

Altersølv. Kalk, barok, 1656, med sekstunget fodplade og fod i flere afsæt, 
der slutter sig direkte til den fladrunde knop, som har seks tunger på over- 
og undersiden. Over et lille, sekskantet skaftled det samtidige bæger. På tre 
fodtunger graverede versaler: »B[orgmester] Niels Hansen«, hvorover bomærke, 
dernæst Kristus på korset, hvorom 1656, og endelig »Karen Ionas Dater«, hvor
under »Carisi« og hendes bomærke, slange om kronet stav (sml. p. 160 og 164f.)30. 
Under bunden graveret: »33 lod«; 18,5 cm høj. På en af fodtungerne del af ulæse
ligt stempel. Samtidig disk, 15 cm i tvm., med graveret cirkelkors på randen. 
Oblatæske, 1863, af sølv, cirkulær, med lodrette sider, hvorpå graveret skrive
skrift: »Tibirke Kirke«. Under bunden tre stempler: Københavns bymærke
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1863, mestermærke for Schrøder og Søn (Bøje 965) og guardeinmærke for Peter 
Reimer Hinnerup. 9 cm i tvm. Svarende til Søborg, Gilleleje og Mårum (p. 
1131, 1162 og 1205).

Alterstager (fig. 12), af sengotisk form. Den ene stage er omstøbt 1863, og 
samtidig poleredes den anden31. Den ældste, som er den letteste, har under 
bunden to støbermærker, se fig. 11. Højde 30,5 cm.

†Røgelsekar er omtalt i inventarierne 16938, 175016 og 176420.
†Messehagler. En gammel rød, slet (d. e. glat) hagel er nævnt i inventariet 

164732; 1730 anskaffedes en af ægte karmoisinrødt fløjl indkantet med en sølv
galon og med kors på ryggen. 1733 var den gamle messehagel underforet og for
bedret med fire alen rødt »cartunlærred«8.

Alterskranke, 1845, af smedejern; den eneste pryd er de lodrette standeres 
småvolutter lige under overliggeren. Hver stander er nummereret med prikker, 
tilsvarende ses i overliggeren. Tidligere har skranken gået tværs over koret; 
endnu står en stander op ad nord- og sydvæggen; nu er den tresidet. 1738 blev 
der til alterfoden gjort et nyt †jernrækværk af smeden i Vejby8.

Døbefont (fig. 13), romansk, kummen af ret grovkornet granit, foden finkor
net. Den udbugende kumme, som mangler afløb, har under mundingsranden 
en rundstav og på siderne seks Georgskors i relief. Foden har form som et 

Fig. 14. Tibirke. Pengeblok 1687 (p. 1333).Fig. 13. Tibirke. Døbefont (p. 1328).
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Fig. 15—16. Tibirke. Dåbskande og dåbsfad, udført af A. G. Dahlgreen (p. 1329).

terningkapitæl og stammer antagelig fra en af de talrige nordsjællandske ruiner. 
Den er med cement sat sammen med kummen. Tvm. 70 cm. (Mackeprang: 
Døbefonte p. 69, 96). 1732 stod fonten neden i kirken og flyttedes op i koret33; 
1742 blev den marmoreret og anstrøget med oliefarve8, der fjernedes 1889 
ifølge ministerielt cirkulære9.

Dåbsfad (fig. 16), købt 1831 for 24 rdl.34, af tin, svarende til Esbønderup (p. 
1028), Valby (p. 1250) og Torup (Strø hrd.) m.fl. På randen graveret skrive
skrift: »Tibirke Kirke 1831« samt tre stempler for A. C. Dahlgreen, Køben
havn 1824; i bunden Frederik VI.s kronede monogram. Tvm. 53,5 cm. Adskil
lige †fade af tin eller messing er omtalt i regnskaberne35.

Dåbskande (fig. 15), 1829, af tin, af type som Esbønderup (p. 1028) og To
rup m.fl., med hank af to sammenslyngede slanger. På låget graveret skrive
skrift: »Tibirke Kirke 1829«. 1699 købtes en ny †messingkedel til at bære vand 
i til dåben8; den medtages endnu i inventariet 176420.

Prædikestol (fig. 17), udført 1739 af snedker Christian Holfelt i København 
til erstatning for den gamle, der var meget forfalden og »uden Dække«36. Den 
sirlige, nye stol med himmel er af hvid eg, med rygstykke og opgangstrappe af 
fyr; rygstykket er forsvundet, men i øvrigt står stolen velbevaret på sin plads. 
Den ottekantede underbaldakin hviler på en tilsvarende søjle, og såvel selve 
stolen som himlen er ottekantede dog således, at hvert andet af stolens fag er 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 84

Ole Woldbye 1960
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Fig. 17. Tibirke. Prædikestol udført 1739 af Chri
stian Holfelt (p. 1329).

lidt bredere end det foregående; de bredere fag smykkes med rektangulære 
fyldinger, de smallere, mellemliggende med en glat pilaster, der hviler på en 
vulst forneden. Foroven profileret gesims, ligesom himlens, der over nordfaget 
har et topstykke i form af en segmentgavl; denne har oprindelig været prydet 
med »ægte lister og stråler om det hebraiske ord Jehova«8, sådan som det ken
des fra prædikestolsalteret i Ledreborg slotskapel (DK. Kbh. Amt II, 821), der 
var udført af samme snedker, og som det i øvrigt var almindeligt på denne 
tid (jfr. (†)altertavle). Stolen er nu brunmarmoreret med forgyldte og røde 
lister, frisen er grøn og med forgyldt fraktur læses: »Guds Ord er Livets Brød«; 
himlens underside er lys mellemblå. — 1880 egemaledes prædikestolen9.

Stolestader (fig. 19) o. 1550—75. I skibet står ialt 33 gavle; desuden er d e r  i  
koret seks stader med glatte gavle, antagelig fra 17458, alle, på nær to, tre
sidet afsluttet foroven. Gavlene prydes af rektangulære fyldinger med forskel
ligt formet foldeværk og herover et felt, der på nordsidens stolestader følger 
den tresidede afslutning, på sydsiden er det rundbuet. I nordfelterne er der 
en halvroset hvorover tre halvcirkelslag (sml. Græse 1579 (Lynge-Frborg hrd.) 
og Vejby kirkedør 1556 p. 1306); denne udsmykning er ens på alle stole på 

Fig. 18. Tibirke. Maleri 1738 af J. F. Kriegel; fra 
†altertavle (p. 1327).

Ole Woldbye 1960
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Ole Woldbye 1960Fig. 19. Tibirke. Stolestadegavle fra degnestol og sydrækken (p. 1330),

kvindesiden, når bortses fra enkelte detaljer. I sydsidens felter ses sym
metrisk opbyggede bladornamenter, mandsbuste, skjold med f. eks. hammer og 
tang, plov, en greb eller blot et bomærke. Staderne har været forsynede med 
låger, der fjernedes 188037. Ryglænene er forskellige i nord- og sydsidens bænke; 
de første har fire fyldinger, de sidste kun tre, alle sæder er fra ny tid. Foroven 
i hver gavl ses tre huller til lys og blomster. Stolestaderne er rødmalede und
tagen gavlene, hvor kun fyldingsbundene er malede i to røde nuancer. Under 
den nuværende staffering ses spor af en grøn farve, der svarer til prædikesto- 
lens frise. Nogle steder kommer en grå farve frem under den nuværende røde.

Det øverste stolestade i nord fungerer som degnestol. Østpanelet har tre og tre 
rektangulære fyldinger, de nederste med foldeværk. Døren er udført i ny tid, 
samtidig med at man øgede den ene gavl (fig. 20) med et stykke træ, der 
svarede til det, der 188538 fandtes i en gård i Tibirke by, og som havde sluttet 
sig til gavlen; herpå læses: »anno dni MD«, på det tilstødende stykke: »LXII«. 
Den østligste gavl (fig. 19) har akantus og to våbenskjolde, i det ene læses H, 
i det andet sammenskrevet MF; mellem gavlens to fyldinger er indskåret: 1572. 
1867 ønskede synet degnestolen indrettet i den øverste fruentimmerstol, hvil
ket skete, hvorefter den hidtidige degnestol fjernedes tillige med den overfor 
stående stol til præsten, som i stedet kunne benytte den lukkede stol i koret, 
der aldrig brugtes9.

84*
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Fig. 20. Tibirke. Gavl på degnestolen fra 1562 (p. 1331).

De ovenfor omtalte seks glatte gavle i koret er antagelig fra 1745, da Jens 
Christensen forlængede fire mandsstole i koret og indrettede seks »skikkelige« 
med døre og rygpaneler forsynede stole med dobbelte sæder8, hvorefter Hans 
Nielsen malede dem tillige med skrifte- og degnestol. 1763 leverede samme 
snedker nye døre til 26 stole, og 1769 malede Thomas Møller i Esbønderup 31 
stole røde, bistøder (d. e. gavle) og døre udvendig med adskillige farver og

Ole Woldbye 1960
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marmorering. 1771 solgtes noget af den gamle †skriftestol og snedker Søren 
Jensen i Farum gjorde en †ny, som Thomas Møller malede med grønne rabatter, 
røde lister og marmorerede fyldinger16.

Inventariet 1764 omtaler en †lænestol, der 1755 var foræret kirken af en 
ukendt stolemagerkone i København til brug for præsten at sidde i ved skrifte- 
målsforretning20. Endnu 1834 omtales en gammel lænestol39.

Stolestaderne i Tibirke er antagelig udført i et nordsjællandsk værksted, der 
har leveret det første stolesæt til egnens kirker i årene mellem 1550 og ca. 
1575. De fleste er forsvundet, jfr. Søborg kirke (p. 1134).

Lukket stol (jfr. fig. 6) fra 1740, udført af snedker Jens Christensen i Farum 
for »inspekteur ved flyvesanden mons. Rasch«, der havde begæret den til sig 
og sin familie. Stolen, der står i korets nordvestre hjørne8, har på langsiden 
tre barokfyldinger med konvekse hjørner, hvoraf den ene, i døren, er smallere 
end de to andre; kortsiden har to fyldinger. Kordon- og hovedgesims er med 
glat frise, i vinduesåbningerne gardiner40. Stolen står nu med en staffering, der 
svarer til den oprindelige, som udførtes af Hans Nielsen i Ganløse 1742 og ret
tede sig efter altertavle og prædikestol8, det vil sige, at fyldingerne er brun- 
marmorerede med røde lister, kordonfrisen mørkebrun med hvid bølgeranke, 
hovedfrisen sort med forgyldt fraktur: »Her Ordets Frugter høstes for Inspek- 
teurens Huus at de deraf kand trøstis trotz Sathans Vold og Knuus«, og på 
kortsiden: »Anno 1742 er denne Kongens Kirke mahlet«. I stolen en samtidig 
bænk.

Kiste med lås og nøgle anskaffet 1802 til altertøjets forvaring39. I koret. En 
gammel †kiste, et gammelt †skab og et †blol‹keskab omtales i inventariet 164741.

Orgel 1939, bygget af Th. Frobenius og Co.; syv stemmer. Det tidligere orgel 
var fra 1901 og stod i kordøren.

Pengeblok (fig. 14) 16878, 44 cm høj, beslået med tætsiddende, vandrette 
jernbånd, fastholdt af søm med store hoveder; et hængselbånd med ny hænge
lås. Tragten over pengeslidsen i låget mangler. Vest for indgangsdøren. 1658 
indkøbtes et lispund jern til den †blok, hvis lås samtidig blev repareret8.

Otte salmenummertavler, de ældste fra 1700’rne med udsavet topstykke, sort- 
malede med (sekundær) gul fraktur, på de fire: »Før Prædiken« og »Efter Præ
diken«, på resten: »Daab og Altergang«. De første måler 76x44,5 cm, de sid
ste ca. 63 x 36 cm.

Mindetavle, på våbenhusets gavl, se p. 1321.
Kirkeskib, ophængt o. 1885, »Dagmar«, korvet. Bygget af sømand Niels Peter 

Svendsen, Tisvilde. I skibets vestligste fag42.
To hatteknager, den ene en hjortetak, den anden en gren (fig. 21).
Klokker. 1) 1710, støbt af Henrik Tessien i København (jfr. †klokke nr. 2). 

På klokkelegemet, under to bladborter reliefversaler: »Rege Friderico Qvarto
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dioeces præfect: Ott: Krabbe episcop: Hen: Borneman præposit: Nic: Spyd- 
strvp pastore Ian: Bagge Anno MDCCX« og på slagringen: » K W :  HM (sam
menskrevet) me fecit Hiendrich Tessien« (»da Frederik IV. var konge, Otto 
Krabbe stiftamtmand, Henrik Borneman biskop, Niels Spydstrup provst og Jens 
Bagge sognepræst 1710, og HM kirkeværge, gjorde H. T. mig«). Tvm. 77 cm. 
Ny ophængning ved August Nielsen, Roslev.

2) 1809, »Støbt af I. C. Gamst Kiøbenhavn 1809«43 (jfr. †klokke nr. 3). Ind
skrift med reliefversaler om halsen. Tvm. 91 cm. Ophængning som nr. 1.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1602 afleveredes en klokke på 1½ skippd.44.
2) 1682 var den lille klokke brøstfældig og repareredes; 1710 blev den om

støbt af H. Tessien (jfr. klokke nr. 1).
3) 1715 blev også den største klokke omstøbt af samme klokkestøber efter 

kontrakt 19. juli 1714; den gamle klokke vejede 2 skippd. 13 lispd. 2 pd. og 
den nye 3 skippd. 1 lispd. 8 pd.8. 1757 blev den atter sendt til omstøbning, 
men bortkom ved støbemester Holtzmanns død, hvorfor en klokke af ganske 
nyt metal måtte støbes16; den vejede 2 skippd. 18 lispd. 8 pd., men var allerede 
178824 revnet. 1803 siges det at ske ved at »bønderne ringer til lig, hvilket fore
tages af unge, overgivne folk«. Ved kongelig resolution 1804 bevilgedes penge 
til en ny klokke, og 1806 overvejede man at lade klokken omstøbe i Frederiks
værk og ikke som oprindelig bestemt i København for at spare i transport
omkostninger45. Den blev imidlertid støbt i København (jfr. klokke nr. 2). 
Allerede i december 1799 havde H. C. Gamst meddelt prisen for omstøbning 
af klokken, der vejede 960 pd.46.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. 244. Bygningskontoret. 244.66—84. 1782—1826. Journaler. 244.115—51. 
1782—1826. Journalsager. — 244.152—56. 1804—26. Kopiregninger.

LA. Kirkeinspektionsarkivet. Tibirke kirkestol 1657—1749. — Kronborg amtsstue. Afd. 
H. diverse nr. 591. B. XX. Protokol for uddeling af Helene Kildes blokpenge 1666— 
1782. — Arkivsager afgivne fra Frederiksborg amtsstu.es arkiv 1898. Tibirke regnskabsbog 
1749—80.

Ved embedet. Vejby-Tibirke præsteembedes kopibog. — Se i øvrigt arkivalier for Fre
deriksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. B. Løffler 1885 (bygning og inventar), Niels Ter
mansen 1939 (altertavle) samt Olaf Olsen 1964 (»Trekantviet« ved Tibirke kirke). — 
Undersøgelse og beskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen 1960 samt Elna Møller, Erik 
Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1969.

Tegninger i NM: Eksteriør, farvelagt tegning, usigneret, dateret 21. dec. 1838. — 
Døbefont og stolestadegavle samt farvedekoration over vindue, af J. B. Løffler 1885. — 
Hatteknager af Aage Jørgensen. — Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: otte 
blade af Strøm Tejsen, Niels A. Knudsen og Carljohan Rosenberg 1927, samt fire blade af 
H. H. Engquist og H. Helger 1935.
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Fig. 21. Tibirke. Hatteknager. Til venstre en 
hjortetak, til højre en gren. Efter tegning af 
Aage Jørgensen i Nationalmuseet (p. 1333).

Litteratur. Tisvilde. Vejleder og Oplysning for Lystrejsende. 1911. I kommission hos 
Alb. Jensens boghandel, Frederiksværk. — Niels Pedersen: Kirken i Tibirke. Et Bidrag 
til dens Historie. Fredensborg 1943.

1 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. IV, nr. 150—51 og 52, jfr. V, nr. 138. 2 Ibid. 2. rk. V,
nr. 158, jfr. nr. 287 og S.R. D. VI, 186. 3 Landebogen p. 169. 4 KancBrevb. 1596,
7. okt., 1605, 7. april, 1613, 4. april. 5 Nye Kirkehist. Saml. V, 147. 6 Kgl. Bibl.
Additamenta. L. L. de Thurah: Saml. til en Beskrivelse af Danmark. 7 KancBrevb.
1632, 23. april. 8 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Tibirke kirkestol 1657—1749. 9 LA.
Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrd.s provsti: 1864—99. Synsprotokoller for
kirker og præstegårde. 10 S.R.D. IV, 469 og DiplDan. 1. rk. II, 126, 142 og 148. Vedr.
Asserbo se tillige Annaler for Nordisk Oldkyndighed, 1851, p. 215 ff. og ÅrbFrborg. 1906,
p. 40—45. 11 Møntsamlingens fundprot. VI, 1800. 12 Danske Sagn II, 1893, p. 155,
nr. D. 32. 13 KancBrevb. 23. april. 14 Dette år afsluttedes den 1724 påbegyndte
dæmpning af sandflugten ved tyskeren Johan Ulrich Röhl. 15 NM. 2. afd. Håndskrif
ter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers og Sogners samt Herregaardenis Beskrivelse
af Sogne Præsterne og andre 1755—73. Tom 1. 16 LA. Tibirke kirkes rgsk.bog 1749—
80. 17 Ejnar Dyggve: Tibirke Kirkegaard, Arkitekten bd. XXVII, 1925, p. 59—67.
18 KancBrevb. 1616, 29. april. 19 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Ramløse kirkes rgsk.bog
1583—1725. 20 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier
i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 21 BA. Btk. Bev. rgsk. Kirke
rgsk. 1780—97. Kronborg rytterdistrikts kirkergsk. 22 BA. Btk. Bygningsadministra
tionen. 1841—50. Kopibog. 23 LA. Kgl. Bygningsinspektører. Meldahl: Domænekir
kerne pk. XXII. 24 LA. Amter. Gl. Frederiksborg-Kronborg amter. 1788—90. Breve
og dok. vedr. de kgl. kirker og skoler. Frb. amt: Design. I, 6, 33—34. 25 NM. J. 580/35.
26 Jfr. brev fra pastor Lyngbye, Soborg 1832 og prot. ved embedet 1863. 27 2. afd.
inv. nr. D 3034. 28 Jfr. korr. i NM. 2. afd.s arkiv mellem forfatteren Hans Hartvig
Seedorf og M. Mackeprang. 29 Ved Steen Bjarnhof. 30 Niels Hansen og Karen Io-
nasdatter Charisii skænkede 1655 fontelukkelsen til S. Olai kirke i Helsingør. I Roskilde
domkirke (DK. Kbh. Amt IV, 1990*) findes et epitafium over hendes fader, dr. jur. et
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med. Jonas Charisius, † 1619. 31 Jfr. prot. ved embedet; 1821 (jfr. note 39) omtaler 
inventariet to umage stager. 32 LA. Bispearkivet. A. Alm. sager: 1647(—1708). Holbo 
hrd.s bog. 33 Jfr. note 8, sml. desuden N. Pedersen: Kirken i Tibirke, Fredensborg 
1943, p. 20. 34 RA. Rtk. 245.91—121. Bygningsadministrationen. 1782—1840. Jour
nal over indkomne breve. 35 Jfr. noterne 32, året 1647, 8, året 1657 og 1693, 16, 
året 1749 og 39, årene 1805 og 1821. 36 Den solgtes ved offentlig auktion 1741 for 35 
sk. (jfr. note 8). 37 Jfr. noterne 39, året 1833, 9, året 1865 og —80 og prot. ved embedet, 
året 1865. 38 Indberetning i NM. af J. R. Løffler 1885 vedr. bygning og inventar. 
39 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kronborg amtstue. 1797—1803, 1804 II — 1805 II, 1816—27, 
1831 II, 1832—44. Kirkergsk. 40 Inventariet 1831 (jfr. note 39) omtaler nogle grønne 
gardiner, som kom i stedet for de gardiner, der var i skovriderens stol; skovriderens 
gardiner blev taget bort af en af Carøes folk, men ingen kom igen. 41 Jfr. noterne 32, 
året 1647, 8, året 1681 og 1741 samt note 9, året 1871. 42 Henningsen: Kirkeskibe, i 
ÅrbFrborg. 1952, p. 102 og samme: Kirkeskibe p. 157. 43 Gribsø: Kirkeklokker, i Årb
Frborg. 1934, p. 102f. 44 RA. Fæstningsrgsk. V. B. I. 1600—19. Rgsk. for Kronborg 
kobbermølle, gethus og hammermølle. Læg: 1600—07. Rgsk. for Kronborg gethus. 
45 RA. Rtk. 244.69. Bygningskontoret. 1782—1826. Journal E, 1799—1803. 46 RA. 
Rtk. 244.135. Bygningskontoret. 1782—1826. Journalsager. 1800.

Fig. 22. Tibirke. Landsbyplan 1785.



Fig. 1. †Helene kapel. Den stenindhegnede plads med den såkaldte Helene grav i midten
(sml. fig. 2—3).

† H E L E N E  K A P E L

T I B I R K E  S O G N

Sagn. Den bedst overleverede form af det sjællandske folkesagn om Helle Lene går 
ud på, at der i Sverige levede en from eneboerske, som blev dræbt af onde menne

sker. Hendes lig kastedes i havet, hvorpå en sten hævede sig fra havbunden og flod 
med liget til Sjælland. Her fandtes det på Tisvilde strand, og da man ville bære det til 
Tibirke kirkegård, klovedes den stejle strandklint; hvor båren sattes ned, sprang en 
kilde frem, og da man var et bøsseskud fra skoven, kunne selv ikke heste rokke hendes 
legeme videre, det sank i jorden, og stedet er Helene grav1.

Et stykke nord for landevejen midtvejs mellem Tisvilde og Tisvildeleje fin
des lokaliteten Helene grav2, en lille, græsbevokset plet hegnet af uregelmæssige, 
kampestensklædte jorddiger; midt på det inddigede område, der er tilgængeligt 
gennem en låge i det sydvestre dige, ses de to ret store kampesten, der er hen
ført til en grav. Selve marken med indhegningen kaldtes tidligere Kappelvan- 
gen og tæt her ved skal den længst forsvundne S. Karens skov have været. Nu 
ligger den såkaldte grav som et siden 1911 fredet mindesmærke omklamret af 
en tæt bebyggelse, men endnu ved midten af 1800-tallet lå stedet øde hen. Til 
dette sted har folk gennem århundreder valfartet for at søge helbredelse, dels 
ved vandet fra Helene kilde, der ligger nogle hundrede meter borte ved stran

C.A.J. 1923
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den mod nordvest, dels ved overnatning på Helenes grav, især S. Hans nat, 
således som det er skildret på Jørgen Sonnes billede fra 1847. En farvelagt 
tegning af A. P. Madsen fra 1849 viser graven omgivet af votivkors, der er 
rejst som tak for helbredelse. Et sidste læs af sådanne kors samt krykker og 
kæppe skal 1864 være ført til Tibirke våbenhusloft, men nu findes der ikke 
andre minder om disse votivgaver end et par små stumper af kalkstenstavler 
med indskrift fra o. 1600.

Graven, kilden, en sten i havstokken og den store kløft over kilden er knyt
tet sammen gennem det ovenfor omtalte sagn, der første gang er nævnt hos 
Ole Worm i skildringen af kilderejsen til Tisvilde 1647; i nogle tilknyttede be
mærkninger skriver Worm: Der vi kom til det sted, som de sagde, at S. Helena 
var begravet, og hendes kapel havde stået ... jeg ikke kunne se nogle rudera 
eller andet, hvoraf jeg kunne slutte, at der havde stået noget kapel, jeg snarere 
skulle komme i de tanker, at der i hedenskaben havde været et ting ... Worms 
beretning var ukendt indtil begyndelsen af 1900’rne og kan ikke have influeret 
på en af arkæologen V. Boye fremsat forklaring: at de to kampesten skulle 
stamme fra nordre side af et kisteformet kammer fra stenalderen.

Først gennem et par mindre udgravninger 1922—23 lykkedes det at give 
forklaringen på de to sten, der kaldes Helene grav, og derved afdramatisere 
det gamle folkesagn; samtidig blev det fastslået, at den af Worm nedfældede 
tradition, at der på stedet skulle have stået et kapel, var rigtig, men under
søgelsen gav ingen forklaring på, hvorfor en lille del af kapeltomten i tiden 
mellem reformationen og Worms besøg på en usædvanlig måde var blevet ind
hegnet med to tilfældigt efterladte bygningssten ragende op som det centrale 
punkt (sml. fig. 1—3).

På den p. 1339 afbildede plan ses dels den nuværende indhegning omkring 
de to sten, der er vist med skravering, dels de bygningsrester, som blev frem
draget i tilslutning til stenene. Heraf fremgår, at der på stedet har ligget en 
næsten solret orienteret bygning, et langhus, der enten har været delt i to rum, 
eller som måske var opført i to tempi; grunden for de cirka een meter tykke 
mure var af marksten og et enkelt sted i sydmuren fandtes munkesten, som 
antagelig har været hovedbyggematerialet; talrige brokker af munke- og nonne
tagsten viser tagets karakter. Det lykkedes ikke at finde den østre afslutning. 
De to kampesten, »Helene grav«, viste sig at være to bygningssten i den ud
vendige side af sydmuren (fig. 3), ganske svarende til de kløvede, rejste kam
pesten, der så ofte ses i senmiddelalderlige tårne. Ud fra fundomstændighederne 
daterede udgraveren, Chr. Axel Jensen, anlægget til 1400-tallet.

Selv om det ikke er muligt at give nogen forklaring på den omlægning, der 
skete på stedet efter bygningens nedrivning, kan der næppe være tvivl om, at 
de afdækkede rester virkelig er levn af et kapel. Men der foreligger ingen faste 
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Fig. 2. †Helene kapel. Plan. 1:300. Målt af C. A. 
Jensen. Tegnet af El. M. 1969. De to skraverede sten 
er identiske med de rejste sten på fig. 3.

holdepunkter for at knytte dette kapel til en bestemt begivenhed, person, vær
nehelgen eller -helgeninde; den gængse tilknytning til den svenske S. Helene af 
Skövde (kanoniseret 1164) er mere end usikker. For at citere Aug. F. Schmidt3 
drejer denne identifikation sig »i Virkeligheden kun om en Hypotese, en For
modning, først opstillet af Præsten i Helsingør o. 1630, der fra Erick Hansens 
Fontinalia sacra 1650 og Wolfs Encomium regni Daniæ 1654 har gaaet sin 
Sejrsgang gennem Litteraturen, opfattet som en videnskabelig Kendsgerning«.

Det må således betegnes som usikkert — og dette gælder også trækapellet 
ved Århus (DK. Århus p. 61) — om kapellet er rejst som strandvaskerkapel, 
som mordkapel eller i anden anledning. Knud Lavards kapel ved Haraldsted 
(DK. Soro p. 458), S. Margrethe kapel ved Køge (DK. Kbh. Amt II, 1254) og 
Regisse kapel ved Frørup på Fyn (Helligkilder p. 84ff.) var alle mordkapeller, 
de to sidstes personer ikke kanoniserede.

Det må ligeledes anses for usikkert, om kapellet og Helene kilde oprindelig 
har haft noget med hinanden at gøre. Sammenføringen af disse to lokaliteter
— ligesom navnet »Helene grav« — er muligvis først opstået i efterreFormato- 
risk tid.

Fig. 3. †Helene kapel. Kapellets sydmur med de to 
rejste sten, der ses midt i anlægget på fig. 1 (p. 1338).

C.A. J. 1923

Fund ved kapellet.

Under udgravningen 1922—23 fandtes foruden en mønt, en korshvid fra Kri
stoffer af Bayern, præget i Malmö4, to brudstykker af en kalksten (fig. 4), det 
største 16 cm højt, 18 cm bredt og 5,5 cm tykt, med frakturskrift fra o. 1600: 
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Fig. 4. †Helene kapel. Votivsten (p. 1339).

»Til it Tackne(m) . ..
Tuende Daf(u)..................................... for mig
... e min gu.......................................... (t)il dig
... der ieg ............................................ fve«

muligvis rester af en votivtavle, hvor giveren har udtrykt taknemmelighed 
over helbredelse ved kilden efter tvende dages ophold (Nationalmus. D. 10453).

Ifølge Vejbypræstens beretning 1810 til Oldsagskommissionen lå der »paa 
Helene Grav«:

†l) »en liden Stump af en Steenflise, hvorpaa læses under en Laurbærkrans 
og tvende Menneskelige- eller Engle-Figurer: Gud til Lov og Ære / haver den 
ærlig og / gudfryctige Danne/qvinde Eva Hansdatter / ... Kjøbenhavn 
ladet . . . « .

†2) »Paa en anden fiirkantet Steen læser man udhugget i en Sirkel: . . . Je
sus Navn har . . .«.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Hans Olrik: Det svensk-danske folkesagn om Helle Lene, i Nordisk tidsskrift 1919, 

p. 332—342. — August F. Schmidt: Helligkilder, p. 77f. 2 Den følgende beskrivelse 
bygger på Chr. Axel Jensens artikel: Helene grav i Tisvilde, i ÅrbOldkHist. 1926, p. 
1—20. 3 Helligkilder p. 82f. 4 Mønten, Møntsamlingens fundprot. nr. 1534, lå øst 
for kapellet.

Sophus Bengtsson



Fig. 1. Ramløse. Ydre, set fra sydøst.

R A M L Ø S E  K I R K E
H O L B O  H E R R E D

     llerede tidligt i middelalderen besad Roskildebispen en fogedgård — Hovgård — i 
sognet, hvor biskop Rike 1139 blev dræbt1; en ejendom, matr. nr. 5a af Ramløse 

by bærer endnu navnet »Hovgården«, og på det sted (»Himmerigsbakken«), hvor denne 
gård lå før udflytningen, er der gentagne gange oppløjet store mængder af munkesten, som 
formodes at stamme fra bispens gård2; forstander for S. Agnete kloster i Roskilde, Did
rik Friis, var 1464—86 biskoppelig lensmand på Ramløse (sml. *alterkalkp. 1350). Selve 
kirken er nævnt 1211—143. Bispetienden af sognet henlagdes 1389 til det af biskop 
Nicolaus stiftede kapel ved Roskilde domkirke4. 1567 var der 38 tiendeydere5. 16166 
skulle den brøstfældige kirke, der 16527 siges at være kongens, istandsættes ved hjælp 
af materialer fra Tibirke og Karlebo kirkelader (p. 1316 og 881), fordi dens egen ind
komst ikke slog til. Kirken, der af statskassen afhændedes til nogle af tiendeyderne 
18718, overgik til selveje 1. april 1954.

Sagn. Ramløse skal have sit navn efter kæmpen Rammen, der lå begravet i en høj 
øst for byen9. — Om den sidste bisp berettes, at han på en køretur forsvandt med hest 
og vogn »omtrent hvor Rakkebroen nu er, og kareten var af guld. Indtil denne dag står 
guldkareten stikkende i mudderet — indtil en lykkens pamfilius drager den op«10.

Kirken ligger højt i den nordvestligste del af byen, der at dømme efter lands
byplanen 1779 (p. 1362) tidligt havde et usædvanligt omfang. Fra kirken fal- 

OleWoldbye 1961

A
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der terrænet ret stærkt mod syd og sydvest, og fra våbenhuset til sydporten 
skærer gangen sig hulvejsagtig ned flankeret af store træer. 192111 udvidedes 
kirkegården på et lavere liggende terræn i vest og 186412 mod øst; en sen 1700- 
tals udvidelse kan ikke identificeres, men 1783 angives murens omkreds til 260 
alen13, fem år senere til 340 alen14. Østsiden har kampestensdige, resten hvid
tede, teglhængte mure af kløvet kamp og mursten, hvoraf den nordre er ældst. 
Den udvendig knap to meter høje og indvendig næsten jorddækkede sydmur 
er for den store østre dels vedkommende omsat efter 1940, og ved denne lej
lighed blev den rettet ud og rykket lidt ind på kirkegården af hensyn til vejen. 
Allerede 1610 omtales kirkegårdsmuren som muret og teglhængt (1656 med 
hulsten), men det kneb jævnligt med vedligeholdelsen15; 181416 indberettede 
præsten, at et stort stykke mur forrige vinter var faldet ned i hans have, og 
at svin »endog under gudstjenesten trængte ind i kirken, hvis dør havde huller«.

Indgange. 170315 omtales en port og fire låger; porten synes altid ligesom 
nu at have været i syd, hvor den består af to nyere rødstenspiller; af andre 
indgange findes nu kun en låge, mellem to hvidtede piller, til præstegården; 
begge har moderne fløje af egetremmer.

Et ligkapel østligt på kirkegården er opført 1897 af Leier Pedersen, Helsinge, 
der også leverede tegningen11.

En †kirkelade, der 1583 var udlejet, omtales 1616 som nedbrudt, men de 
sidste rester forsvandt først 1646, formentlig i forbindelse med kirkens og tår
nets istandsættelse samme år15.

Et brøstfældigt †halsjern lå 1764 bag alteret17.
Kirken består af romansk kor og skib, stort, jævnbredt senromansk tårn 

med senere ombygget overdel, korforlængelse fra o. 1400, med noget yngre 

Fig. 2. Ramløse. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1937. Tegnet af Henrik Reitzel Jensen 1969.
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sakristi i nord samt et muligvis 1589 ombygget våbenhus foran skibets syd
dør. En tagrytter over skibets østfag synes forsvundet efter 1588, og et ma- 
terialhus på det romanske kors nordside blev nedrevet 1866. Orienteringen er 
omtrent solret.

Det oprindelige anlæg, hvis kor er ret smalt i forhold til skibet, synes at være 
opført af rå kamp med detaljer af myremalm; kun korets nordmur står blank, 
og her ses, hvorledes stenstørrelsen varierer fra ret store, delvis firhugne sten 
til små flækker. Bag våbenhuset er muren dækket af et tyndt, noget ujævnt 
pudslag. Ved skibets sydøsthjørne er murhøjden mellem syld og gesims 445 
cm; i nord kan man se, hvorledes skibets syld (sammen med det oprindelige 
terræn) falder 30—35 cm hen til vesthjørnet.

Vinduer og døre. Bag våbenhuset står vestkarmen af et vindue sat af store 
myremalmblokke; det sidder ca. 50 cm under murkronen, er ca. een meter højt 
og har været ca. en halv meter bredt og dobbeltsmiget. Et lignende vindue 
skimtes på tilsvarende plads i nord, hvor man over hvælvene ser østre halvdel 
af stikket, som ligeledes er af myremalm. Samme materiale spores endvidere 
i syddørens stik over våbenhusloftet; den indre, ret stærkt smigede østkarm 
er bevaret ved dørens udvidelse vestover 193111.

I det indre er oprindelige detaljer skjult af puds eller ændret i senere tid 
(sml. korbue p. 1344).

Ændringer og tilføjelser. Ligesom i talrige af egnens andre kirker har man her 
udvidet vinduerne i 1200’rne. Af dette sæt vinduer, der er af munkesten og 
dobbeltsmigede, er to bevaret: korets nordre og det vestre af skibets ret høje

Fig. 3. Ramløse. Tværsnit i skibets vestfag med hvælvingen fra 1657. 1:150. Målt af Lars Klint og 
Henrik Reitzel Jensen 1969. Tegnet af El. M.
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sydvinduer, det sidste som indvendig blænding, det første helt tilmuret og kun 
synlig i den afrensede mur; det har halvstens stik og et prydskifte af bindere, 
som dog muligvis stammer fra en restaurering.

Til samme periode må man henføre det store, næsten kvadratiske tårn, hvis 
omtrent halvanden meter tykke mure er af rå og kløvet kamp med trappe og 
åbninger af munkesten; enkelte myremalmblokke må formodes at stamme fra 
skibets nedrevne gavl. Tårnets ældste murværk strækker sig til cirka trekvart 
meter under det nuværende klokkestokværks gulv, og det står på en sokkel 
af skråkantede granitkvadre, der nu næsten er skjult af puds. Tårnrummets 
hvælving synes at være sekundær (sml. p. 1345) ligesom den høje, rundbuede 
arkade til skibet; cirkelvinduerne i nord og syd er fra o. 187512, det spidsbuede 
vestvindue næppe meget yngre. Adgangen til ligeløbstrappen i sydmuren er 
gennem en nyere, fladrundbuet dør, der sidder udvendig; en indvendig adgang 
svarende til Blistrups (p. 1263) og andre tidlige tårnbygningers spores ikke. 
Trappeløbet dækkes af fladbuede, udkragende binderstik og udmunder mod vest 
i mellemstokværket gennem en ligeledes fladbuet, men vistnok fornyet over
dør. Mellemstokværkets eneste lyskilde er en smal nordglug med inderkarme 
af myremalm og yderkarme af munkesten. Om klokkestokværket se p. 1346.

Korforlængelsen og kirkens hvælv. Tykke pudslag og skalmuringer hindrer en 
nærmere bestemmelse af kronologien i disse arbejder, der dog synes at høre 
hjemme i tiden omkring 1400. Korforlængelsen er af munkesten i munkeskifte 
bortset fra tre kampestensskifter nederst i syd, hvor muren i øvrigt er skal
muret i nyere tid sammen med korets sydside; da kormuren også har kampe
stensskifter forneden, er det muligt, at den nuværende tilstand genspejler en 
skalmuring af koret gennemført i forbindelse med udvidelsen. Østgavlen har 
et spidsbuet, ud- og indvendig falset vindue, der har prydskifte af lige løbere; 
det er tilmuret som et tilsvarende nordvindue, der dækkes af sakristiet. Om
kring dette sidste vindue kan man se den glatte, snart ryggede, snart midt- 
ridsede fuge.

Taggavlen har over en to skifter høj båndblænding og savskifte tre spids
buede høj blændinger, den midterste tvillingdelt og kronet af cirkelblænding; 
gruppen flankeres af to skjoldblændinger, og gavlen har fod- og toptinder 
(sml. korforlængelsen på Borup kirke DK. Kbh. Amt p. 1178). To krydshvælv 
med ret flade kapper og en fælles, to sten bred gjordbue dækker det forlæn
gede kor; østhvælvet hviler på forlæg i væggene, markeret med rundstave, der 
også følger fødselslinien på gjordbuen; i det gamle korfag med kampestens- 
væggene er de nødvendige hvælvpiller og buer klemt ned til halvstens tyk
kelse, hvilket var muligt i forbindelse med den brede gjordbues piller og om
bygningen af korbuen, hvis nye, skæve vanger forsynedes med en spids og til 
begge sider falset bue.
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Ole Woldbye 1961Fig. 4. Ramløse. Ydre, set fra nordvest.

Omtrent samtidig med arbejderne i koret udførtes antagelig overhvælvningen 
af tårnrummet og muligvis også den nuværende høje og rundbuede arkade til 
skibet. Hvælvingen hviler på helstens hjørnepiller og spidse buer; pillerne har 
dobbelte kragbånd af halvrund profil, og det er muligt, at de tykt overpudsede 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 85
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halvrunde ribber i virkeligheden har rygget trekløverprofil. Kapperne er an
tagelig kun af halvstens tykkelse, selv om oversiden fremtræder bindermuret; 
hvælvoversiden er imidlertid af en så besynderlig form, at man snarest må 
henføre den til 1681, da hvælvingen i tårnet omtales som meget tynd og »vil 
med kappe overdrages«15.

Skibets østre hvælving (og en 165615 sønderslået vestre) hører hjemme i be
gyndelsen af 1400’rne; de dværgsøjleagtige konsoller under den jævngamle 
gjordbue har slægtninge i Blistrup og Tibirke (p. 1264 og 1319). Skibets vestre 
hvælving er opført året efter nedstyrtningen af tårnets gavl 1656 (sml. neden
for) og forskelligt fra den østre; ribbenettet, af halvrunde, halvsten brede vul- 
ster, er formet som en stjerne, og kapperne er meget flade (jfr. fig. 3). Over 
ribbesammenstødene er der modelleret små bosser og under slutstenen en 
kongekrone, hvis tilhørende initial for Frederik III. er borthugget i ny tid.

Sakristiet på korets nordside er senmiddelalderligt, af munkesten i munke
skifte over en bindig syld af rejste kampesten. Flankemurene har falsgesims 
og gavlen fem høj blændinger med spærstikafslutning og fem kamtakker. Det 
fladbuede østvindue er muligvis oprindeligt, men nu uden fals, mens døren i 
vest er tilføjet 1722 (sml. †materialhus). Det indre dækkes af en samtidig 
hvælving og har fladbuet, falset dør til koret.

Våbenhuset foran skibets syddør er meget flikket, muligvis endda helt om
bygget 1589, og efter tårngavlens fald omfattende repareret 165715; 1770 for
nyedes bjælker og tagværk18, 13 år senere hele gavlen med fod- og toptinder13.

Tårnets klokkestokværk. 1588 fornyedes tårnets tagværk; dette blev nedtaget 
i forbindelse med en stor istandsættelse, som indledtes 1615, da en murmester 
fra København rejste stillads og nedtog tårnets øvre del »så vidt som behøve
des«. Arbejdet strakte sig til 1618 og omfattede tilsyneladende hele det nuvæ
rende klokkestokværk samt de to store støttepiller på vesthjørnerne. Stabili
seringen af tårnet synes dog ikke at være lykkedes; i de følgende år blev der 
gentagne gange indlagt ankre eller udført større istandsættelser, og alligevel 
styrtede tårnets østre gavl ned 13. september 1656 og sønderslog en hvælving 
i kirkens vestende og våbenhuset. Hvor meget af klokkestokværkets mur
værk, der stammer fra 1588, fra den påfølgende istandsættelse 165715 eller fra 
endnu senere tid, f.eks. 177018, da hele kirken, tårnet indbefattet, fik nyt tag
værk, kan næppe afgøres. På en bjælke ved stigen, der fører op til klokke
rummet, læses 1770.

†Tagrytter. 1583 nævnes et klokketårn beklædt med brædder, og 1588 næv
nes både tårn og klokketårn15; der kan således næppe være tvivl om, at kirken 
har haft en tagrytter, og to klokkerebshuller i østkappen af skibets østre hvæl
ving angiver placeringen.

Et †materialhus opførtes 172215 i hjørnet mellem kor og sakristi og med dør 
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Ole Woldbye 1961Fig. 5. Ramløse. Indre, set mod øst.

til den sidstnævnte; bygningen, hvis mål 1788 angives til ca. tre en halv 
meter i kvadrat, var af bindingsværk og hængt med tegl14. Nedrevet 186612.

Det forlængede kor og sakristiet står i blank mur, formentlig siden 188811, 
resten hvidtet og dækket af et tykt, ujævnt pudslag med en uregelmæssig kva
derfugning, der muligvis stammer fra 186712, da man ønskede at få kirken 
pudset, fordi den stod med en rødliggrå farve. Alle tage har nu vingetegl, 1722 
derimod munke- og nonnesten15. Skibets østre taggavl med strømskifter og tin
der stammer ligesom alle tagværker fra 177018. Korets sydvinduer er af jern 
og indsat 188711, mens skibet har blyindfattede ruder i vindueshuller fra 1800- 
tallets senere del. I tårnets sydvesthjørne, under orgelpodiet, ligger der gamle, 
hvide kalkstensfliser (28—30 cm i kvadrat) som gulv. Våbenhusgulvet er af 
sorte og gule fliser fra 189311, de øvrige gulve af gule sten på fladen eller træ 
(under stoleværk og i kor) fra 1961, da kirken istandsattes (arkitekt V. Hardie- 
Fischer) og fik de 188311 anskaffede kakkelovne udskiftet med centralvarme.

Bortset fra de store reparationsarbejder, der er omtalt i forbindelse med 
våbenhus, tårn og skibets hvælv, afslører arkivalierne, at denne kirke som hel
hed har gennemgået usædvanlig mange store istandsættelser, der i vid udstræk
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ning har drejet sig om bygningens stabilitet; blandt de mest omfattende kan 
nævnes 1623f., 1 6 3 7 f . , 1 6 4 6 ,  1657 (efter tårngavlens fald), 1715f., 1722f.15 (da 
kirken også hvidtedes ud- og indvendig) og 177018. Den vældige brolægning 
om bygningen stammer fra 187711.

†Kalkmalerier. I forbindelse med kirkens hvidtning 1631 maledes alle hvælv
ribber og vinduer blå, en udsmykning, som istandsattes efter en hvælvrepara
tion 169115 og muligvis endnu senere, idet et gammelt fotografi viser en en
kelt geometrisk dekoration omtrent svarende til Blistrups (p. 1267, fig. 9).

I N V E N T A R
Oversigt. Kirkens inventar er præget af reparationer og fornyelser i 1800-tallet og 

senere: alterbord, altertavle (forgængeren var en renæssancetavle fra 1598) og døbefont 
er fra 1830’rne, stoleværket (oprindelige dele fra 1637) ændredes flere gange i løbet af 
århundredet. Af kirkens middelalderlige inventar er kun levnet een sengotisk alter
stage, efter at Didrik Friis’s alterkalk fra slutningen af 1400’rne er overgivet til Natio
nalmuseet. Det tidliggotiske krucifiks er først kommet til kirken i nyere tid, uvisst hvor
fra. Kirkens betydeligste inventarstykke er prædikestolen, der 1635 leveredes af »sned
keren i Frederiksborg«, formodentlig Hans Barchmann. Over sognepræsten Saxe Jensen 
(om ham se oversigten til annekskirken p. 1371) findes både mindetavle og gravsten med 
lange indskrifter forfattet af hans efterfølger i embede og ægteskab. Klokkerne er fra 
1584 og 1700.

Alterbord fra 183819, fyrrepanelværk, 91 cm højt, 152 bredt og 88 dybt. 
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med guldkors. De mange successive †alter- 

klæder, der nævnes i regnskaberne, har alle været røde, med galoner og som 
oftest med kongeligt navnetræk og årstal; et af dem købtes 1838 hos kgl. hof- 

perlestikkerinde C. Hjelm20.
Altertavlen (sml. fig. 5) fra 1838 er et maleri af Christian Købke21 i sam

tidig, nygotisk ramme. Maleriet, 200x138 cm, der forestiller Kristus og Ni- 
kodemus, er meget mørkt, men med koncentreret lys omkring de to hoved
personer; en tredie anes i forgrunden. Præsterække malet på bagsiden, jfr. p. 
1358; en indskrift her oplyser, at tavlen er opsat 1838 og restaureret 192922.

†Altertavle. 1598 udførte Tyge snedker, Helsingør (mesteren for Helsingør 
S. Marie kirkes prædikestol, p. 398f.) en altertavle, der stafferedes af en ma
ler, hvis navn ikke er opgivet. Både snedkeren, maleren og altertavlen hentedes 
i Helsingør. 1631 »optoede« Niels maler, Helsingør, altertavlen. 1705 flyttedes 
den, og »altergulvet« gjordes større for kommunikanternes skyld; jern indkøb
tes til at fæste tavlen med i muren15. 1742 stafferede Hans Nielsen, Ganløse, 
altertavlen med fine farver og guld18.

Altersølv. Kalk (fig. 9) 1826, i empire, årstallet graveret på standkanten. 
Såvel bæger som fod har fire stempler: mestermærke P F for Pierre Frontin, 
København (Bøje 704), Københavns byvåben 1826, guardeinmærke (Chr. P. 
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Fig. 6. Ramløse. *Alterkalk skænket mellem 1464 og 1486 af Didrik Friis og hans hustru Mette
(p. 1350).

L. L. 1969
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Fig. 7. Ramløse. Alterstager, den venstre sengotisk, den højre kopi fra 1711 (p. 1352).

Næbo) og månedsmærke (stenbukken); højde 19,6 cm. Disk, nyere, glat, uden 
kors eller stempler. Oblatæske 1926, af plet.

†Vinkander. 1) En sølvkande med hank, der vejede 38 lod, skænkedes 1669 
af sognepræst Kyses hustru23, Kirstine Jensdatter Bircherod, (jfr. p. 1360); den 
havde følgende indskrift: »Kirstine Jensdaatter mig Ramløse Kirke forærer / 
thi Gud og Christi sacrament hun troeligen ærer / Birkerod er vel Rod, men 
Jesus med legom og blod / Naadig er og ene god, / naar fattige syndere giør 
bod / Anno MDCLXIX. I Januarij. H. M. Kyse«24.

2) Inventariet 1841 nævner en vinkande af porcelæn25. — Adskillige †tin- 
flasker nævnes26. En af glas omtales 161515.

*Alterkalk (fig. 6) fra årene mellem 1464 og 1486, 18 cm høj, forgyldt. Gra
veret, fejlfuld giverindskrift på foden; minuskler på krydsskraveret b u n d :  
»tidericus friis cu(m) vr . orr . [fejl for vxore] sua mettae [fejl for metta] . dedit 
hu(n)c . calice(m) eccl(esiae) Ra(m)lø[siae]« (»Didrik Friis gav sammen med 
sin hustru Mette denne kalk til Ramløse kirke«). Didrik Friis var 1464—86 
biskoppelig lensmand på Ramløse og gift med Mette Myndel27. På hveranden 
af fodens sider er fastgjort henholdsvis to våbenskjolde og et støbt krucifiks 
(nu uden arme). Mærkerne, der står i blankt sølv, er ens, lodret delt i et glat 
og et trambuleret felt, men courtoisimæssigt vendt. Højre skjold (det på fig. 
6 synlige) har trambulerstik i felt 1, mens felt 2 er glat; oven på skjoldet er 

M-L. J. 1962
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Fig. 8—9. Ramløse. 8. Sygekalk 1774 (p. 1351). 9. Alterkalk 1826 (p. 1348).

loddet en krone. På knoppens stærkt fremspringende rudebosser er der glatte 
minuskler på karreret bund: »ihesus«, mens selve knoppen på over- og under
side har spidse tunger, graveret og ciseleret med stavværksvinduer, hvis øver- 
ste parti dog har fået form som et hjerte. Samtidigt bæger. Under fodens bund 
graveret: »veg. 30 lod«. — 1848 indkom kalken til Nationalmuseet, hvor den 
har nr. 103 4 8 28.

Berettelsessæt. Sygekalk (fig. 8) fra 1774. På det udsvejede bæger graveret 
skriveskrift: »Ramløsse & Anniise Kirker«. Under bunden et påloddet oblat
gemme, i bægeret indsat en vinflaske (af sølv) med skruelåg. Under fodpladen 
to ens mestermærker: »I Sch« for Jens [Sander] Schouw, København (Bøje p. 
82f.)29 og månedsmærke (stenbukken). 14 cm høj. Den tilhørende disk, 8 cm i 
tvm., har cirkelkors på randen og under bunden to ens stempler som kalkens. 
»Forandret, indvendig forgyldt og poleret« 1874 af E. F. Dahl, København11. 
I samtidigt, efter kalken formet, sortmalet træhylster.

* Røgelsekar, se under Annisse p. 1376.
En *malmfugl, romansk, seks cm lang, med graveringer på oversiden til an

tydning af vinge- og halefjer. Fuglen, der er fastgjort på en nittenagle, har 
formentlig været topfigur på et †røgelsekar. Fundet på matrikel nr. 5 af Ram
løse (jfr. p. 1341). I Nationalmuseet nr. D 7477.

†Messehagler. De i regnskaberne nævnte messehagler har alle været røde

M-L. J. 1962
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med guld- eller sølvgaloner, svarende til alterklæderne, sammen med hvilke de 
ofte er anskaffet.

Alterstager (fig. 7), den ene (til venstre) sengotisk, den anden en kopi fra 
171130. Den omstøbte stage er lysere i godset end den gamle. 41,5 cm høje. — 
1871 hedder det: Bliklysene på alteret bør opmales og lakeres12, sml. f.eks. 
Tjæreby (Strø hrd.).

Alterskranke 1838, af smedejern, halvrund, med to låger; lodrette standere 
med småvolutter foroven omtrent som i Vejby p. 1300. Ifølge den endnu be
varede regning »forfærdigede« C. F. Weincke gitteret31. Forgængeren var lige
ledes af jern, fra 173618.

Døbefont (sml. fig. 14), måske fra 183432. Af Bremersandsten, 85 cm høj. 
1929 flyttedes fonten til sin nuværende plads i korets nordvesthjørne efter f j e r 
nelsen af præste- og degnestole11. †Font marmoreredes 1746 foroven af Hans 
Nielsen, Ganløse, mens underdelen maledes brun18.

Dåbsfad 1848, af tin, glat, med enkel profilering langs randen, hvorpå gra
verede versaler: »Ramløse Kirke 1848«. Afpasset til fonten, tvm. 50 cm. — 
1837 købtes et tinfad hos P[eter Benjamin] Reisz og F. Szybrowsky (sml. Må
rum p. 1206) til en ny dåb19. De tidligere fade, der er nævnt i regnskaberne, var 
af messing33.

Dåbskande (sml. fig. 14) 1829, af tin, af den i amtet almindelige slangehank- 
type, som er udført hos A. C. Dahlgreen (sml. Tibirke p. 1329 med fig. 15—16). 
På låget graveret skriveskrift: »Ramløse Kirke 1829« og på korpus Frederik 
VI.s kronede navnetræk.

Korbuekrucifiks (fig. 10), unggotisk, o. 1300, med nyere arme, der bryder figu
rens stil, og på nyt kors. De oprindelige arme har været ret lange, spinkle og 
næsten symmetriske, med strakte fingre som på de samtidige og i flere hen
seender beslægtede krucifiksfigurer i Strø (Strø hrd.) og Oppe Sundby (Lynge- 
Frederiksborg hrd.); også de har en lignende, til dels bølget hårlok på hove
dets venstre side, og begge har, som Ramløse, et lille indsnit i hageskægget, 
som således får en antydet tvedeling. Karakteristisk for hår- og skægbehand
ling på alle tre figurer er, at den egentlige modellering ikke er foretaget i træ
skæringen, men overladt stafmalerens kridtgrundering. Fælles for de tre er 
endvidere udformningen af musklerne mellem bryst og hals, en afdæmpning 
af den romanske types stærkt pointerede »halsring«. Lændeklædets brede over
fald, der også findes på Strø-krucifikset, er en mindelse om den romanske 
bæltevulst, mens sidesnippen peger frem mod den nye krucifikstype. Frelseren 
har vel næppe, som i Strø, båret kongekrone på det hældende hoved, men har 
snarest været tornekronet. Figuren 94 cm høj. Nyere staffering: karnations- 
farve, sort hår og skæg, forgyldt lændeklæde. På skibets nordvæg.

Krucifikset kom først til kirken 1868, fordi synet 1867 havde savnet »kor- 
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Fig. 10. Ramløse. Korbuekrucifiks (p. 1352).

sets tegn« og ment, at det ville være smukt, om der anbragtes et krucifiks over 
triumfbuen12.

†Korgitter. 1722 repareredes »sprinkelværket« mellem kor og skib af snedker 
Oluf Olsen, der pålimede nogle lister og billeder, som var faldet af, og lavede 
nye, hvor de gamle var bortkomne15. 1746 malede Hans Nielsen, Ganløse, »kor- 
rækket«, dog blev Kristi og Pauli billeder kun ferniseret18.

M.M. 1930
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Prædikestol (fig. 11—13), leveret 1635, med himmel, af »snedkeren i Frede
riksborg« (jfr. nedenfor). Stolen, der består af fire »polygon«-fag og et opgangs- 
fag, er skåret i rig bruskbarok.

Storfelternes arkader er helt opløst i bruskværk og har som en sparsom min
delse om den arkitektoniske opbygning bevaret et par stumper profilkapitæl. 
Midt i bruskværket står de fire evangelister (Lukas tarveligt fornyet, måske 
187034), to og to på hver side af Salvator; i sviklerne er der englehoveder med 
perlehalskæde. På hjørnerne står næsten ens dydehermer med maskebesatte 
skafter (eet skaft har frugtbundt), men kun to har bevaret deres arme og at
tributter, Troen (med bog) og Styrken (med søjle). I postament- og frisefel
terne er der fyldinger med buetunger, postamentet har mistet sine hjørnepry
delser, frisen har bøjler med masker. Forneden afsluttes stolen, der nu hviler 
på glat panel, med en æggestav — æggene flankeret af »semikolon«-stave, kron- 
listen har kun semikolonstave med eet æg i midten. Opgang med fyldinger35. 
Foran opgangen står to enkle stolegavle med trekant-topstykker; herimellem 
er der en låge med hammerfylding; retkantede gangjern og rigellås. Den stærkt 
barberede himmel har mistet hængestykker, hjørneprydelser og hjørnespir og 
et par topstykker; det midterste har i en kartouche Christian IV.s monogram 
(nu uden krone), i de to flankerende er der tomme kartoucheskjolde. Alle indre 
prydelser er borte undtagen en prydliste svarende til stolens kronliste, over 
tandsnit. En due fra 187112 svæver under loftet. Ornamenter og englehoveder 
er rutineret skåret, figurskæringen i øvrigt hæver sig ikke over det håndværks
mæssige.

1635 betaltes leje for en vogn, der skulle hente snedkeren i Frederiksborg, 
for at han kunne tage mål »efter at gøre en ny prædikestol«. Samme år blev en 
egeplanke, som prædikestolen blev sat på, indfældet i muren, og fire vogne 
lejedes, som hentede snedkeren og prædikestolen fra Frederiksborg. Joen smed 
fik betaling for jern til at fastgøre stolen til muren og for en (endnu bevaret) 
lænke, som himlen blev hængt i. »Snedkeren for prædikestolen at gøre: 96 da
ler curant«15. Hvis der med »snedkeren i Frederiksborg« menes slotssnedkeren, 
er der tale om Hans Barchmann, der fik bestalling som slotssnedker på Frede
riksborg 1616 efter Gregers Greuss og 1640 overgik til Kronborg. Der er også 
ligheder mellem Ramløsestolen og prædikestolen i Lillerød (Lynge-Frederiks- 
borg hrd.), der 1631 leveredes af Hans snedker i Kratmøllen alias Hans Barch
m a n n ;  men fælles hænder for de to prædikestole kan ikke konstateres. Dersom 
Ramløsestolen er leveret af Hans Barchmann, er den et værkstedsarbejde ud
ført af andre svende end dem, der har haft med Lillerødstolen at gøre.

Stolen står nu bonet, i blank eg, med nyere, sortmalede bogstaver, versaler, 
i frisen: »Verbvm domini manet in æternvm. Esa. 40 v. 8« (»Herrens ord bliver 
i evighed«), i postamentfyldingerne evangelisternes navne og »salvator«. Op- 
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Fig. 11. Ramløse. Prædikestol 1635. Storfelt med evangelisten Matthæus (p. 1354),
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gangen er egemalet som stolen ind
vendig. — 1746 stafferedes stol og 
himmel af Hans Nielsen, Ganløse, 
opgangspanel og †portal marmo
reredes i fyldingerne18. Ifølge de 
noget forvirrede gengivelser hos 
Thurah og i efterretningerne til 
Hofman36 stod der på stolen eller 
på himlen: » D O M S  præces r. 
nob. Joh. Uld. Gyldenl. dn. de 
Wind. renovari curavit 1642«, dvs. 
Herren, den bedste, den største, 
frelseren. 1642 lod lensmanden 
Hans Ulrik Gyldenløve til Vin
dinge renovere; desuden var der 
et ødelagt våben med initialer for 
Gyldenløves forgænger som lens
mand Frederik Urne og hustru 
Karen Arenfeldt. 1642 anfører kir
kens regnskaber en udgift på 10 

dl. ½ mk. til Mathias maler for det arbejde, han udførte i kirken efter slots
herren Hans Ulrik Gyldenløve til Vindinges bevilling15; heraf turde fremgå, 
at renoveringen har bestået i en staffering (sml. stolestader). 1862 restaure
redes stolen, »den gamle stil førtes tilbage«12.

Stolestader. 1637 fik Christian snedker (sml. †pulpitur) betaling for 40 stole15; 
om det er den samme Christian snedker i Hillerød, der 1627 havde leveret sto
lene til Torup kirke (Strø hrd.) og 1631 til Vejby (p. 1305), er vanskeligt at af
gøre, da Ramløses stole nu står med helt glatte gavle, kun prydet af en tre
sidet afslutning foroven. Regnskaberne oplyser kun, at snedkeren »hentes«. 
Dørene, der siden 1884 har været anbragt som panel langs væggene12, har for 
de flestes vedkommende en hammerfylding som f.eks. degnestolen i Vejby (p. 
1306), og gavlene kan meget vel have været forsynet med tilsvarende hals- 
pilastre. Rygpanelerne er til dels samtidige; da de 189011 maledes med ege- 
træsfarve fik de en hældning på ca. 3 tommer, hvor det kunne lade sig gøre 
uden vanskelighed12. 1691 reparerede Frants snedker i Hillerød stolene, og 
1700 »indrettede« snedker Poul Olsen i Annisse mands- og kvindestolene, hvor
efter han 1710 udførte 28 nye døre30, der nu indgår i vægpanelet. Syv nye 
mandsstole udførtes 1774 af Gotfred Kobiersky, København18. 1783 ønskede 
synet dem malet blå efter de øvrige13, som 1770 var blevet malet med perle
farve (en lys grå eller blålig farve) af Thomas Møller i Esbønderup18. Nu er 

Fig. 12. Ramløse. Prædikestol 1635. Detalje af dyde- 
herme (p. 1354).

M-L. J. 1962
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Fig. 13. Ramløse. Prædikestol 1635. Storfelter med Salvator og evangelisten Markus (p. 1354).

stolene egemalede. — Ifølge indberetningen til Thurah37 stod årstallet 1642 
(sml. prædikestol) »på stolene i den ene ende«, sandsynligvis hentydende til en 
staffering af Christian snedkers stole.

†Præste- og degnestole fjernedes 1930 fra koret11. (Sml. døbefont p. 1352).
†Skriftestol »i sakristiet« fornyedes 1770 af snedker Søren Jensen, Farum, 

hvorefter Thomas Møller, Esbønderup malede den18. I inventariet 1831 om
tales den som en skriftestol i sakristiet med rækværk og knæfald25.

†Kister og †skabe. 1651 fik en snedker i Frederiksborg betaling for en ege
kiste til kirkens klæder; den blev beslået hos klejnsmeden i Hillerød, og male
ren malede den sort. — Et skab til bøndernes gevær anskaffedes 1654; 1701 
stod det i våbenhuset15.

Pengeblok (fig. 15) 1690, af eg, jernbundet, låget helt af jern. På næstøverste 
tværbånd er årstallet indristet, på de to næste sik-sak-mønstre og på det næste 
igen: A B S (S måske for smed). To senere, trekantede hængelåse. Højde 52 
cm over gulvet. Ved nordre stolerække.

†Pengetavler. 1611 anskaffedes to nye pengetavler15; tre grønmalede af eg 
nævnes i inventariet 1764, den ene bekostet 174038.

Ole Woldbye 1961
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†Dørfløje. 1731 forbedrede snedker Christen Jørgensen Smidt, Hillerød, kir
kedøren med flammer18. 1822 anskaffedes to nøgler til at »trække Kirke- og 
Vaabehuus Døren« med ruller og trisser25.

†Spyttebakke anskaffedes 189311.
†Pulpitur 1637, udført af Christian snedker (sml. stolestader), beskadigedes 

1657 ved tårnets og hvælvingens fald; 1700 blev det »forfærdiget« af snedker 
Poul Olsen, Annisse15, 1740 fik det ny trappe med to repos’er ved Jens Chri
stensen. En ny stol kunne anbringes under tårnet, hvor den gamle pulpitur
trappe havde stået. 1746 forbedrede Hans Nielsen, Ganløse, pulpiturets panel 
med farver og inskriptioner18. I beretningen til Hofman24 meddeles, at pulpi
turet blev malet med apostlenes billeder, da Helt var kirkeinspektør (dvs. o. 
1740, jfr. p. 728). 1836 foresloges det nedtaget21.

Orgel med to manualer og pedal, 1928 ombygget og udvidet af J. Starup og 
søn, ifølge indskrift på oval sølvplade ved frivillige bidrag fra sognets beboere; 
oprindelig bygget af Daniel Köhne11 og skænket 1873 af grosserer Bernt Niel
sen, København, »særdeles smukt opsat« og malet af kirkens værge12 (snedker 
Jens Poul Andersen)11. — Façaden har tre rundbuede pibefelter over fyldin
ger; i den midterste forgyldte versaler: »Til minde om sognepræst Lars Niel
sen (sml. kirkegårdsmonument) og hans hustru Mette Achtonia Pihl«.

Salmenummertavler til skydenumre, fra slutningen af 1800’rne og begyndel
sen af 1900-tallet. 1831 forfærdigede Peder Larsen en ny og bemalede den med 
sort oliefarve, samt reparerede to gamle25. 1879 leverede Jens Poul Andersen 
(jfr. orgel) to nye af eg, 1886 Søren Larsen en, og 1909 leveredes en kirketavle11.

Præsterækketavle malet bag på altertavlen, ifølge Løffler (1885) indtil Harald 
Andr. Krog. På en †tavle antegnede Hans Nielsen, Ganløse, 1742 stedets præ
ster siden reformationen, og hvor længe »hver udi sin station har levet«18.

Kirkeskib, ophængt før 1890, firemastet bark, »Marie«; navnet malet under 
rigsvåbnet på agterspejlet. 72 cm langt. I tårnbuen39.

†Sejerværk, nævnt 171615. — 1832 anholdt præsten om et ur til kirketårnet21.
Klokker. 1) 1584. Støbt af Mathias Benninck. Indskrift med versaler om hal

sen under en pyntelig bort af liljer, tværstribede volutter og englehoveder: 
»Laudate Deo in cimbalis benesonantibus — Matias Benninck me fecit Lubece 
anno domini 1584« (»lover Gud med velklingende cymbler, d.e. 150. Psalme, 
5. vers. M.B. gjorde mig i Lübeck i Herrens år 1584«). Spinkle rundstave 
på slagringen. Tvm. 84 cm. Bom af fyr, fra 1700’rne, med udsvejfet topstykke40.

2) 1700. Støbt af Stephan Scherrenbein15. Om halsen et tomt skriftbånd, 
der foroven er omgivet af en række treblade og forneden af en række med 
skiftevis englehoveder og palmetagtige blade. På klokkelegemet grupper med 
versaler: »Dioec(!) præfect. (amtmand) Otto Krabbe — Sædland. episcop. dr. 
Henrich Bornemann — Præposit. (provst) mag. Nicol. Spydstrvp — Pastor. 
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Fig. 14. Ramløse. Indre, set mod vest.

dn. Nicol. Fridts«. Mellem de to første dele af indskriften står: »FR 4« mellem 
to krydslagte palmegrene. På slagringen: »Curator. Andr. Bentsøn Taagervp
— me fecit Stephan Scherrenbein an. MDCC« (»kirkeværge A.B.T. — Mig 
gjorde S.S. i året 1700«). Hankene har skæggemasker. Tvm. 99 cm. Klokken 
vejede før omstøbningen 35 lispd. 8 pd.; mesteren lagde 25 lispd. til af sit eget 
metal, således at klokken derefter vejede 3 skippd. 8 pd.15. Nyere klokkebom; 
den tidligere, svarende til nr. 1, ligger på gulvet i tårnrummet40. Ophængning 
ved August Nielsen, Roslev 194811.

Ved klokkeskatten 1602 kom den ene klokke til Helsingør til omstøbning41, 
men blev frikøbt for 420 mk. og ført tilbage til kirken15.

Klokkestol til to klokker, ældre, af fyr, med enkelte genanvendte egeplanker; 
langsiderne har hver to Andreaskors støttet af tre skråstivere, kortsiderne åbne. 
Klokkestolen fornyedes 1618 i forbindelse med ombygningen af tårnets over
del 1615ff. (jfr. p. 1346). 1648 blev stolen »flyet«, og 1651 solgtes gammelt 
tømmer fra »klokkeværket«, til hvilket der samme år var indkøbt 11 (til dels 
bevarede) egestolper15.

Ole Woldbye 1961
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G R A V M I N D E R
Mindetavle 16517 over provst og sognepræst Saxe Jensen, der oprettede et 

legat på 600 daler, som efter hans død skulle uddeles med en trediedel til sko
len i Køge, en trediedel til de fattige i Ramløse og resten til Annisse (jfr. p. 
1371)42. Sortmalet kalkstenstavle, 5 3 x 6 8  cm, med fordybede versaler. Den 
lange latinske indskrift, der består af seks disticha, slutter: »Kirstina et Saxo 
vivet uterqve dator«, dvs. Kirstine (jfr. †alterkande p. 1350) og Saxe skal begge 
mindes som stiftere. Digtet er undertegnet J.M.C., dvs. Hans Madsen Kyse, 
der efterfulgte præsten i embede og ægteskab. På korets nordvæg.

Gravsten. O. 1651, over Saxe Jensen. Orthoceratitkalksten, 187x126 cm; 
latinsk indskrift (disticha) med fordybede versaler: »Ramløse, din prædikant, 
Annisse, din hyrde, ligger her«; præst i seks år og seks femår. Første hustru 
Catharina, død 2 x 10 år plus otte dage efter vintersolhverv, her begravet. Her
efter var Kirstina hans ægtefælle i 2 x5 år, begge et eksempel på retskaffenhed, 
hvad der bevidnes af denne tavle (den ovenfor nævnte mindetavle); før sin død 
havde han set seks måneder og ligeså mange dage, desuden seks år og 2x6 
femår. Under indskriften: »p c / Kirstina Iani f / di Saxonis r v / auth. I. M. C.« 
dvs. ponere curavit Kirstina Iani filia, domini Saxonis relicta vidua, author 
I.M.C. (Kirstine Jensdatter, hr. Saxes efterladte enke, lod lægge denne. For
fatter I.M.C.; jfr. mindetavle). — I stenens hjørner cirkler med evangelist
symboler. I skibets gulv umiddelbart foran koret (Løffler).

†Gravsten(?). I beretningen 1808 til Oldsagskommissionen meddeler præsten, 
at han af meget gamle folk havde hørt om en sten »ungefær midtveis imellem 
Nejede Markskiæl og Vange huset i koplen Ebelholt«, »en s* or hvid steen — en 
aflang firkant — i form af en meget stor liigsten fuld af Runeskrift saa skiøn 
af Materie, at Christ. IV ville have den anbragt i Slottets Bygning, men Stæ- 
det — paa den flade Jord — var saa helligt — eller vanhelliget — af onde 
Aander, at Kongen opgav sit Forsæt.« Stenen var senere blevet ødelagt43.

Kirkegårdsmonument. O. 1849(?). Over L. Nielsen (kaldet »smedepræsten«), 
født 30. juli 1767, død 6. nov. 1849, i 53 år kirkens tro tjener, og hustru M. A. 
Nielsen, født Pihl (sml. orgel), f ø d t  22. nov. 1773, død 14. juli 1835, samt 
F. C. Nielsen, født 10. dec. 1815, død 3. maj 1835. Sandsten med indfældet 
marmorplade og kronet af stort støbejernskors. Vest for tårnet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Kirkeinspektionsarkivet. Ramløse kirkes regnskabsbog 1583—1725. — Arkivsager 
afgivne fra Frederiksborg amtsstues arkiv 1898. Ramløse kirkes regnskabsbog 1725/26— 
1779/80.

Ved embedet. Diverse dokumenter vedr. ejerforholdet, 1874ff. — Se i øvrigt arkivalier 
for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.
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Fig. 15. Ramløse. Pengeblok 1690 (p. 1357).

Nationalmuseet. Indberetning til Oldsagskommissionen 1808, indberetning af J. B. 
Løffler 1885 (bygning og inventar), M. Mackeprang 1915 (»Rarnløse Bispegaard«) og 1930? 
(inventar) samt C. G. Schultz 1937 (bygning, ufuldendt). — Undersøgelse og beskrivelse 
ved Marie-Louise Jørgensen 1961 og Erik Moltke 1962. Undersøgelse ved Elna Møller 
og Henning Bender 1969 (beskrivelse ved Elna Moller).

Tegninger i NM. Indskrift på alterkalk, af H. Grosch.
Notebøger i NM. C. G. Schultz LXIX, 48f.
Litteratur. Capitain V. H. F. Abrahamson: Annisse Kalk, i Skandinavisk Litteratur 

Selskabs Skrifter II, 1806, p. 444.

1 Lauritz Weilbull: Den skånska kyrkans äldsta historia, i Historisk tidskrift för 
Skåneland V, 195ff., jfr. Roskildebispens jordebog p. 75 og 166. 2 Herredsbeskrivelse 
1886 (V. Boye), Flensborg Avis 25. oktober 1899 og indberetning ved M. Mackeprang 
1915 i 2. afd.s arkiv. Jfr. også journal nr. 154/64 vedr. undersøgelser i forbindelse med 
ny bebyggelse på grunden, der nu har matr. nr. 62 af Ramløse by. 3 DiplDan. DaRigBr.
1. rk. V nr. 7. 4 Bepert. nr. 3717. 5 Landebogen p. 168. 6 KancBrevb. 1616, 29. 
april. 7 LA. Bispearkivet. Alm. sager. Holbo hrd.s bog 1647(—1708). 8 Ved embe
det. Diverse dok. vedr. ejerforholdet 1874ff. 9 Danske Sagn III. 10 Flensborg Avis 
jfr. note 2. 11 Ved embedet. Ranløse kirkes rgsk. 1872 ff. med div. bilag. 12 LA. 
Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrd.s provsti: 1864—99. Synsprot. for kirker 
og præstegårde. 13 BA. Btk. rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97. Kronborg distrikts 
kirkergsk. 14 LA. Amter. Frederiksborg-Kronborg amter 1788—90. Breve og dok. 
vedr. kgl. kirker og skoler. 15 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Ramløse rgskbog 1583— 
1725. 16 BA. Btk. 244 Bygningskontoret 244.146. Journalsager 1815—16. 17 LA. 
Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764 De kgl. kirkers inventarier. 18 LA. Arkivsager 
afgivne fra Frederiksborg amtstues arkiv 1898. Ramløse rgskbog 1725—80. 19 BA. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 86

Ole Woldbye 1961
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Fig. 16. Ramløse. Landsbyplan 1779 
(p.1341).

Rtk. 245.385 Bygningsadmin. 1782—1848. Journal- 
sager. 20 Jfr. note 15, årene 1650 og 1724, note 
18, 1725, note 17, samt note 19 året 1838. 21 RA. 
Rtk. 245. Bygningsadm. 1782 1840. Journaler. 
22 Jfr. note 11, der meddeler, at altertavlerammen 
er renset og ferniseret af kunstmaler Alfred Broge, 
Tibirke, derefter malet og forgyldt af maler Nikolaj 
Jensen, Holløse. Synsprotokollen 1886 (note 12) 
meddeler, at den gamle altertavle i nær fremtid vil 
være at ombytte med en ny. 23 NM. Hans de 
Hoffman: Siellands Kirckers og Sogners Beskri
velse . . . 1755—73. 24 LA. Bispearkivet. 1758—59. 
Sognepræsternes historiske efterretninger for hele 
Sjælland ...............     25 RA. Rtk. rev. rgsk. amtsrgsk. 
Kronborg amtstue. Kirkergsk. 26 F.eks. 1608 (note 
15), 1662, da Jacob Pedersen, kandestøber i Hel
singør, omstøbte en vinflaske (note 15) og 1724 
(note 15) da Johan Skonfeldt i København loddede 
en tinflaske. 27 Danske Adelsslægter XV 3. del p. 
100. 28 En tid brugtes kalken i annekskirken, jfr. 

Capitain Abrahamson: Annisse Kalk, i Skandinavisk Litteratur Selskabs Skrifter II, 
1806, p. 444, og KirkehistSaml. II, 23. 29 Ifølge rgsk. 1774 (note 18) kobtes kalken 
for 20 rdl. 33 sk. hos Jacob Schou, København, efter at den gamle var blevet ødelagt 
ved præstegårdens brand 1773. 30 Den ene stage blev omstøbt, fordi den ikke »var af 
lige støbning med den anden«, jfr. note 15. 31 Men Weincke var malermester; reg
ningen lyder på 58 rbdl. 5 mk., hvoraf de 33 rdl. 2 mk. var for »gelænderet«, resten for 
udstopning og betrækning af knæfaldet (jfr. note 19). 32 Fonten nævnes første gang 
i inventariet fra 1834 (jfr. note 25). 33 Ifølge indberetning til Oldsagskommissionen 
1810 ejede »bonde og dannebrogsmand« Ole Andersen i Ramløse et messingbækken med 
en fremstilling af bebudelsen i bunden og på randen to asymmetriske våbenskjolde (kol
bueafsluttet foroven og forneden) og courtoisimæssigt vendt med lanseindsnittene mod 
hinanden. I det højre skjold var der et bomærke: en af to vandrette streger overskåret 
lodret linie, der stod på spidsen af en ret vinkel, i det venstre et springende dyr over 
hvis hoved en stjerne. Over det mandlige våben stod D L, over det kvindelige S H D. 
Det vides ikke, om fadet har tilhørt Ramløse kirke. 34 I synsprotokollen 1866 be
mærkes, at »Lucas’ billede mangler«, og at Johannesfiguren fejlagtigt er anbragt over 
Lucas’ navn (jfr. note 12). 35 Gotfried Kobiersky, København, leverede 1774 (jfr. note 
18) en ny trappe, og i 1820’rne ændredes opgangen atter (jfr. RA. Bygningsadm. 
245.416. Beregninger og overslag over bygningsarbejde 1821—27). 36 Kgl. Bibl. L. 
L. de Thurah: Samlinger til en Beskrivelse af Danmark, jfr. note 24. 37 Smst. 38 Jfr. 
note 17, og note 18, 1725 og 1770. 39 Henningsen: Kirkeskibe p. 156 og ÅrbFrborg. 
1952, p. 102. 40 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 93. 41 RA. Fæstningsrgsk. Rgsk. 
for Kronborg kobbermølle, gethus og hammermølle 1600—19. 42 Jfr. Niels Steenfeldt: 
Et forsvundet legat, i ÅrbFrborg. 1922, p. 141 ff. 43 Muligvis identisk med en af Sø
ren Abildgaard tegnet sten, jfr. †Æbelholt kloster, Tjæreby sogn, Strø hrd.



Fig. 1. Annisse. Luftbillede af landsbyen, set fra syd. Næsset med †Hovgård ses øverst i billedet
bag pløjemarken.

A N N I S S E  K I R K E
H O L B O  H E B B E D

Kirken er nævnt i et udateret mageskifte (o. 1171—78) mellem biskop Absalon og 
Æbelholt kloster, hvorved bispetienden overgik til klostret1. 1339 nævnes en præst 

ved kirken2, som imidlertid efter reformationen blev anneks til Ramløse, med den nu
værende Annissegård som anneksgård indtil 17953. Sognet havde 1567 22 tiendeydere4. 
1652 hedder det, at kirken, som er uden adelige begravelser, tilhører kongen og er un
derlagt Kronborg len5. Kirken afhændedes af statskassen til nogle tiendeydere 18726 og 
overgik til selveje 1. april 1954.

Et af dronning Margrethe påtænkt nonnekloster i Anisse7 blev aldrig oprettet, og i 
stedet stiftedes Gaunø S. Agnete kloster (DK. Præstø p. 771). Dronningen ejede Hov
gård, der lå på det lille næs, som lige vest for kirken går ud i Arresø. Ifølge en af Lange- 
bek optegnet tradition skal den adelsmand, som fordum beboede Hovgård, have bygget 
Annisse kirke, »men herom er intet bevisligt«8.

H. Stiesdal 1969

86*
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Sagn. Kirken skulle først have stået på en bakke, som kaldes Thomsebakken, men 
den forstyrredes af trolde og måtte flyttes; det er formentlig dette bakkenavn, som har 
givet anledning til den opfattelse, at kirken var viet S. Thomas9. Et andet sagn, der 
beretter, at Hovgårdens sidste frue, Ane Villumsdatter, skal have rejst kirken10, må 
have sin forklaring i, at navnets to forbogstaver findes på tårnet (p. 1368).

Vestligt i det småbakkede sogn »på pynten af Arresø, på en høj bakke og 
så godt som for alle vinde«11, hæver kirken sig over landsbyens tage. Bygnin
gen er skubbet lidt mod nordvest i forhold til bankens højeste punkt, som ud
gør kirkegårdens sydøstre del, og er antagelig opført på let planeret terræn. 
Indtil en udvidelse mod nord i 1800’rne var kirkegården en uregelmæssig oval, 
der knap nok rummedes på bakken, hvis grænse hegnsmuren følger i sydvest 
og syd. Fra sydøsthjørnet kryber muren ned ad skrænten til bakkens fod, hvor 
det gamle nordøsthjørne findes; også den forsvundne nordmur var fortrinsvis 
placeret ved bakkefoden.

Omkring kirkegårdens gamle del er der som allerede i 166112 hvidtede og 
teglhængte mure af kamp og mursten, men i deres nuværende form må de 
være fra 17—4800’rne; under året 175813 nævnes således, at den halve mur 
indtil for en snes år siden var af »elleris«, og 180514 gennemførtes en omfattende 
istandsættelse af bl.a. vestmuren, der fornyedes helt, mens 106 alen nymuredes 
182115. Også hegnsmuren om nordudvidelsen er hvidtet og teglhængt; den har 
på indersiden en jævn række af fladbuede spareblændinger og stammer anta
gelig fra tiden kort før 186316.

Indgange. I syd og sydøst, begge steder ud for koret, findes der låger mel
lem murede piller og i forbindelse med lange trapper, som strækker sig op ad 
bakken enten uden for eller inden for muren. En køreport med fodgængerlåge, 
ligeledes med murede piller og tremmefløje, er opført mellem det gamle nord
østhjørne og udvidelsen; også fra denne låge fører der en stejl trappe op til 

Fig. 2. Annisse. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935. Suppleret af El. M. 1969.
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koret. Endnu 189916 omtales en port med låge i sydmuren, og en nordre låge 
er nævnt 171917.

En †kirkelade, som brændte 171818 tillige med flere af byens huse, synes på 
grund af de året efter udførte reparationer på kirkegårdsmuren at have ligget 
syd eller vest for kirken17.

Et †halsjern med kæde, men som sædvanlig uden lås, er nævnt 176419.
Et lighus ved kirkegårdens gamle nordvesthjørne er opført 189116 og om

bygget 1967 af arkitekt Jan Gehl.
Kirken består af romansk kor og skib, et stærkt ombygget tårn med sen

romansk understokværk, et sengotisk våbenhus i syd og en korforlængelse, der 
i sin nuværende form stammer fra 1847. Orienteringen er næsten solret.

Materiale. Kirkens to ældste afsnit er over en svagt fremspringende syld af 
ret små kampesten fortrinsvis rejst af rå kamp, men detaljer som vinduer og

Fig. 3. Annisse. Kirken og byen, set fra syd. L.L.  1958
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døre er af myremalm20. Bag våbenhusloftet står muren med bredt udtværet 
støbemørtel og dækket af et pudslag med kvaderridsning (i skiftehøjder på o. 
15—22 cm og med »kvadre« af stærkt varierende længde). På overvæggene ses 
puds- og hvidtelag. Den romanske murhøjde på skibet er ca. 4,6 m, på koret 
ca. 4,1 m.

Vinduer og døre. Umiddelbart øst for syddøren er vestre halvdel af et op
rindeligt vindue bevaret; den udvendige karm samt lidt af stikket, der ses bag 
våbenhuset, er sat af store myremalmblokke ligesom den indre karm, der var 
afdækket 1967. Vinduet er ødelagt allerede i senromansk tid (sml. nedenfor), 
og sporene efter de tre andre vinduer er helt udslettet. Nedre del af norddørens 
karme er bevaret, og syddøren er i brug (fig. 16). Den har retkantet, 190 cm 
høj lysning, dækket af et 12 cm fordybet tympanonfelt, der er udført af myre
malm ligesom hele døren og udvendig omsluttet af et rundbuet kilestensstik. 
Også i det indre fremtræder døren med en rundbue, som omslutter tympanon
feltet, der her ligger 14 cm fordybet og er båret af en 35 cm bred og 10 cm tyk 
egeplanke; en senere tilføjet planke fjernedes ved sidste restaurering.

I det indre er der kun bevaret en enkelt detalje, som kan være oprindelig; 
det er en lille skabsniche helt mod øst i det romanske kors nordmur. Nichen, 
som genåbnedes 1968, har bevaret oprindelig egetræsbeklædning på to sider.
— Manglende spor efter de gamle loftsbjælker taler for, at de har ligget på 
murkronen. Alle taggavle er fornyet.

Tilføjelser og ændringer. Underdelen af det stærkt ommurede tårn stammer 
antagelig fra romansk tid; den er af rå, vistnok undertiden banet kamp over en 
retkantet kampestenssokkel, men af oprindelige enkeltheder ses kun nord
vangen til en vestdør. Om tårnets øvre del, se p. 1368.

I senromansk tid og muligvis i forbindelse med tårnbyggeriet gennemførtes 
en vindues ændring, som nu kun kan følges i skibets sydmur. Det før nævnte 
oprindelige vindue erstattedes af et nyt og større, udført i kridt og munkesten. 
Vinduet har smige karme og en lysningskant, som kun ligger 26 cm fra ydre 
murflugt. Det udvendige mål er 137x66 cm, lysningens 106x32 cm og den 
indvendige bredde ca. 105 cm. Ved afdækningen 1967 fandtes der på lysnings- 
kantens yderside spor efter en blyramme og vindjern. — Fra samme periode 
stammer en enkel, kalkmalet †dekoration og en gulvflise (p. 1369).

Hvælvene i kor og skib er muligvis ikke samtidige, men de tilhører forment
lig alle perioden o. 1350—1450. Korhvælvingens ret flade kapper hviler på 
halvstenspiller og -buer; pillerne i østhjørnerne er ombygget sammen med kor
forlængelsen 1847, men de to vestre piller har store, klumpede kapitælhove
der (sml. fig. 6), hvis eneste nogenlunde parallel træffes i Vejby kirke (p. 
1291). Skibets to hvælvfag har falsede piller med retkantede kragbånd, hvor
over ribberne udspringer i kvartstens bredde for i en lille meters højde at 
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Fig. 4. Annisse. Ydre, set fra sydøst.

overgå til halvstens. Den spidse korbue med retkantede kragbånd hører sik
kert sammen med hvælvslagningen, mens langmurenes gesims er af langt se
nere dato, for sydmurens vedkommende først fra 174511; derfor må kirken 
længe have beholdt sine sugfjæle, således som det e n d n u  er tilfældet med Vejby. 
Taggavle og kamtakker er ombygget i nyere tid.

Den kor forlængelse, som ombyggedes 184721, var uden tvivl middelalderlig, 
men formentlig yngre end korets hvælv. Ved dens nordre og søndre side rejste 
man 178322 to store piller for at afstive østenden, som var »ganske sprungen«.

Ombygningen 1847 var så omfattende, at også kampestensgrunden forny
edes, og den berørte korhvælvingens østre piller og gjordbuen mellem korets 
to hvælvfag. Arbejdet udførtes af C. Holst, Fredensborg, efter direktiver fra 
bygningsinspektør J. Kornerup. Det er umuligt at afgøre, om taggavlens deko
ration afspejler ældre forhold.

Det senmiddelalderlige våbenhus foran syddøren er af munkesten i munke
skifte over ret flad kampestenssyld. Flankemurene krones af en trappefrise, og 
gavlen har udkraget retkan tskifte som fodlinie for de fem høj blændinger, hvis 
rundbuede afslutninger er nye ligesom kamtakkerne. Bygningens forskudte 
placering i forhold til døren skyldes antagelig hensynet til det senromanske 

L. L. 1958



1368 HOLBO HERRED

Fig. 5. Annisse. Indre, set mod øst.

vindue; det indre har i øst to, i vest een fladbuet spareblænding; den største 
af de østre er gennembrudt af et trævindue; døren er udvidet. Gulv af kant
stillede gul-grønne mursten; foran skibets dør ligger en stor, slidt kampesten 
indrammet af gule, kantstillede sten i mønster (fra det o. 182115 lagte gulv); 
malet bjælkeloft og trappe til loftet.

Tårnets ombygning. 164523 skrev præsten Saxe Jensen, at kirken var brøst- 
fældig og klokketårnet nedfaldet, samt at salig slotsherre Hans Ulrik Gylden
løve på kongens behag havde lovet støtte. Genopbygningen, der for tårnets 
vedkommende omfattede tøndehvælv over tårnrummet (ligesom formentlig 
den runde arkade til skibet) og de to øvre stokværk, som kun er tilgængelige 
fra skibets tagrum, gennemførtes inden for tiåret 1646—56, da Arent von der 
Kula var lensmand på Kronborg. Rester af hans (og muligvis hustruen Anne 
Vinds) initialer ses endnu sammen med et 6-tal24 i jernankre mod nord og vest. 
Vedrørende et sagn knyttet til bogstaverne AV se p. 1364.

En anden istandsættelse må være gennemført 1699, et jernankerårstal, der 
står på klokkestokværkets sydmur sammen med Christian V.s kronede initial 
og OK-HB (for Otto Krabbe, stiftsbefalingsmand på Sjælland, og Henrik Bor- 

L.L. 1958
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Fig. 6. Annisse. Indre, set mod vest.

nemann, biskop). Store reparationer med skalmuring af syd- og vestsiden samt 
gavle gennemførtes 171917, 178322, 183621 og 184925.

Kirken står hvidkalket med røde tegltage og tagværker, som er fornyet 1967 
(indbrændt årstal i spærstiver ved opgangen fra våbenhus til skibets loft), da 
kirken restaureredes (arkitekt Jan Gehl). Den foregående istandsættelse fandt 
sted 1875f., da alle kirkens hvælv blev »udhuggede og aftrukne«; de nuværende 
store, spidsbuede vinduer med jernrammer stammer dels herfra, dels fra 1866, 
mens korets fladrundbuede nordvindue og et tilsvarende, nu ødelagt vindue i 
skibets nordmur nok hører sammen med tårnets første store istandsættelse. 
Det grå-gule flisegulv i koret er fra 188216 og omlagt 1968. Det er muligvis lagt 
lige oven på et ældre; i hvert fald ses i selve kortrinet halvdelen af en ældre 
fliserække, som indeholder en glaseret, ornamenteret ftise af senromansk type. 
Tårn og skib har trægulve, der har afløst et 182115 omtalt murstensgulv.

Vindfløj, vistnok med 1837 og Chr. VIII.s monogram på tårnets vestgavl.
En †solskive af bly og anbragt på en stolpe anskaffedes 172211.
(†)Kalkmalede dekorationer. 1) Omkring det p. 1366 omtalte vindue findes en 

senromansk dekoration, der efterligner et muret stik bestående af to halve 
sten med prydskifte imellem. 2) 1719 blev alle buer i kirken anstrøget17. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 87

E.M. 1969
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Fig. 7. Annisse. *Mariatavle, 
sidealtertavle i Nationalmuseet. 
Barnets hoved er fornyet i se
nere tid (p. 1372). L. L. 1969



ANNISSE KIRKE 1371

Fig. 8. Annisse. Detalje fra Mariatavlen fig. 7.

I N V E N T A R

Oversigt. Kirken har i tidens lob ryddet alt sit middelalderlige inventar ud (jfr. også 
gravminder); det eneste tilbageblevne stykke, et lille Maria-alterskab fra o. 1425, blev 
på kirkens instændige bøn overtaget af Nationalmuseet. De ældste dele i kirken er den 
fragmentariske degnestol, der engang bar årstallet 1566. I første halvdel af 1600’rne, 
under den »fornemme og lærde« præst, Saxe Jensens, auspicier, fornyedes prædikestolen 
(o. 1620), døbefonten og stoleværket (o. 1640). 1845—47 blev alt inventar i det nye 
korparti fornyet samtidig med, at man nedrev pulpituret.

Alterbord, altertavle og alterskranke stammer fra 1845—4725.
Alterbordet er et fyrretræsskab med låger i bagsiden, dækket af et nyere rødt 

alterklæde med guldkors og -galoner. I alterbordet opbevares en stump rødt 

87*

E.M. 1969
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Fig. 9. Annisse. Alterstage 
(p. 1375).

fløjl, hvorpå med guldtråd er broderet Frederik VI.s kronede monogram over 
årstallet 182526. Alle tidligere i regnskaberne nævnte alterklæder har været 
røde, det fra 1750 med det kongelige navn, krone og årstal27.

†Sidealterborde. Rester af murede alterborde ses i skibets østhjørner (fig. 2).
Altertavlen er et maleri i samtidig nygotisk ramme (sml. Blovstrød p. 910 

og Mårum p. 1205) udført af snedkermester C. F. Weincke28. Det sødladne 
billede, 139 X 106 cm (lysningsmål), for hvilket professor J. L. Lund 1845 mod
tog forskud, og som svarer til Kregme kirkes alterbillede 1844 (ligeledes af 
Lund), forestiller Kristus, der står på en sky flankeret af svævende, tilbedende 
engle, mens han velsigner en stor kalk, anbragt på et podium nede på jorden. 
I postamentfeltet gylden fraktur: »Min Fred giver jeg Eder Ev. Joh. 14. Cap. 
27. V.«. Tavlen betaltes 184525.

†Altertavle. Ifølge præsteindberetningen 175813 var tavlen fra Christian IV.s 
tid, af samme model som i Ramløse og af samme billedhuggerarbejde som den 
i Vejby kirke29.

*Sidealtertavle, Maria med barnet (fig. 7—8), o. 1425, siden 1894 i National
museet. Maria, 104 cm høj, sidder på en stol med små prydspir (vangerne del
vis fornyet i fyr og bøg(?)); over et langt nedhængende hovedklæde og det 
groft rillede hår bærer hun en høj krone, hvis takker er forsvundet. Øjnene er 
skåret uden detaljer, og rundt om den høje hals løber to fordybede riller, for- 

M. M. 1930 E. M. 1969

Fig. 10. Annisse. Mesterstempel på dåbsfad 
(p. 1378).
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mentlig til angivelse af et halsbånd, som maleren skulle udarbejde; heller ikke 
neglene er skåret i træet bortset fra en antydning på venstre hånds tommel. 
Figuren er iført rød kjole med smalt bælte (sølv med sorte, kvaderlignende 
tegninger), gylden kappe (guldfarvet sølv) med blåt foer og sorte sko; hoved
klædet har vel stået i kridtets farve. På Marias venstre knæ sidder det nøgne 
Jesusbarn, en stor, velnæret dreng, hvis hoved er fornyet og fastgjort med en 
trætap; venstre underarm, der har været skåret for sig og tappet fast, er nu 
borte. Mens barnet er »rundskåret«, er Mariafiguren stærkt hulet; træet er 
noget knastfyldt og har fra første færd haft en revne ned over Marias højre 
kind; den er fyldt med en oprindelig »lus«.

Af skabet er kun bevaret bagklædningen, der er af fyr; men hængselspor på 
begge sider viser, at der har været dobbeltlåger. Baldakinen er forsvundet lige
som et ligeledes fremspringende fodstykke. Langs kanterne er der spor efter 
en fire cm bred, rød bræmme med forsølvede rosetter; endvidere fandtes spredte 
rester af okkergult og grønt samt rødt på vangerne. Det ujævne træ og den 
ofte ujævne skæring har været dækket af en tyk kridtgrund bestående af to 
forskellige blandinger, nederst et grovere, gråligt, ret limstærkt lag, herover 
et finere. På Marias isse ligger et lag blår.

I sin indberetning til Oldsagskommissionen 180830 meddeler præsten, at det 
»ildegjorte og forfaldne, så uopbyggelig klodset og påfaldende« billede står 

Fig. 11. Annisse. Evangelistbuster fra prædikestol (p. 1378). E.M. 1969
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nede i en krog i kirken, og han beder mindeligt om at måtte slippe af med det 
(og krucifikset). Oprindelig har det vel haft sin plads på †sidealterbord i ski
bets nordøsthjørne, Maria-alterets vanlige plads. — Nationalmuseet nr. 3030.

Altersølv. Kalk, 172431, med bæger fra 1859. Den nu 19,5 cm høje kalk er af 
almindelig barokform med ret lav, sekstunget fod over bred fodplade, glatte, 
sekskantede skaftled og midtdelt, godronneret knop (sml. Søborg p. 1130). På 
en af fodtungerne graveret Frederik IV.s kronede spejlmonogram og på fod
pladens overside indprikket skriveskrift: »Annisse Kirche 1724. W. 34 lod«. 
Stemplet med Københavns bymærke 1724, guardeinmærke (C. Ludolf), må- 
nedsmærke (krebsen) samt mestermærke N I 1713 (eller måske 17), for Niels 
Jonsen (Bøje p. 59). Under bægerets munding Københavnsmærket 1858, et 
næsten udslidt stempel samt mestermærke for Conr. Chr. Fr. Schröder (Bøje 
p. 132). — Om ældre kalk se Ramløse p. 1350f. med note.

Disk, samtidig med kalkens oprindelige dele, forgyldt, med cirkelkors på 
randen og Frederik IV.s kronede spejlmonogram under bunden. 14 cm i tvm.

Oblatæske 1929, København. 1831 var brødæsken af blik14; 1866 blev den 
på synets foranledning malet sort og forsynet med et forgyldt kors16; nu 
opbevaret i alterbordet, 12,5 x 8,5x5 cm.

Fig. 12. Annisse. Prædikestolshimmel efter restaurering (p. 1378). L. Hecklen 1969
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Fig. 13. Annisse. Prædikestol under restaurering (p. 1378).

Vinkande, nævnt første gang i inventariet 184114, af kgl. porcelæn, sort, 
med guldkors. — 172411 (jfr. alterkalk) anskaffedes en ny †vinflaske (af tin) 
med graveret kongeligt navn, krone og kirkenavn, omgjort 1748 af kandestø
ber Hans Mikkelsen Ludcinsky, København11.

Ske 1903 med Københavnsmærke og guardeinstempel for Simon Groth.
Alterstager (fig. 9), o. 1550—75, af sengotisk type; de minder om Slagslun

des (Ølstykke hrd.), der dog har skarpe skaftringe. To fortykkelser indvendig i 
lyseskålen. 33 cm høje. I inventariet 1831 nævnes to malmstager med »blik- 

L.Heeklen 1969
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Fig. 14. Annisse. Stolestader (p. 1378).

lys«14, der 1871 afskrabedes, hvidmaledes og indrettedes til lamper16. Disse 
bliklys opbevares endnu (1969) i alterbordet.

Sakramentskab(?), se skabsniche i korets nordvæg p. 1366.
†Røgelsekar. 166212 og 176419 nævnes et ildkar. I præsteindberetningen 

180830 læses: Såvel i denne som i hovedsognets kirke [Ramløse] har pranget 
til datum enhver med ret moderne røgelse-kar ... tager jeg mig den frihed at 
indsende dem for antikvitetens skyld. — Formentlig er de at finde blandt 
Nationalmuseets uidentificerede røgelsekar.

†Korklokke. 1662 nævnes en liden klokke i koret12.
Alterskranke 1845f. (jfr. ovenfor p. 1371), forfærdiget og opsat med to døre 

E.M. 1969
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Fig. 15. Annisse. Døbefont, skænket 1637 af sognepræsten Saxe Jensen (p. 1377).

af smed F. C. Svendsen, Frederiksborg21, noget omdannet. 1740 gjorde sned
ker Jens Christensen, Farum, en †knæling omkring alterfoden fra skriftestolen 
til gavlen og smeden Matthias Larsen af Neide et nyt †jernrækværk til alter
foden; Hans Nielsen, Ganløse, malede 1745 skranken sort med gule knapper11.

Døbefont (fig. 15), skænket (?) 1637 af sognepræsten Saxe Jensen (1615—51), 
hvem Wiberg i sin præstefortegnelse — med henvisning til hans gravsten (p. 
1360) — betegner som »en fornemme og lærd Mand«32. Sandsten, med seks
kantet kumme, 82 cm i tvm., fordybning 55 cm i tvm. De lodrette sider under 
den udkragende profilgesims har reliefudsmykning, skiftevis englehoveder og 
kartoucher, de sidste med versalindskrifter: »Her Saxe Jensen — Anno 1637« 
samt to våbenskjolde for Urne og Arenfeldt (henvisende til lensmanden på 
Kronborg 1627—41 Frederik Urne og hustru Karen Arenfeldt). Højde 94 cm. 
Den balusterformede fod er plantet i et sekskantet felt, der dannes af Flens-

L.L. 1958
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borgsten på kant, og indrammet af fire riffelhugne sandstenskvadre, som sam
menholdes af jernkramper.

†Døbefont. En gammel font blev udsat 166212. 1872 nævnes det, at den gamle 
kumme befandt sig hos en gårdmand33.

Dåbsfade. 1) 1830, af tin, 69 cm i tvm., sekskantet og passende til fonten, 
med smal, ophøjet, bredt tværriflet kant. I bunden graveret Frederik VI.s 
kronede monogram og på randen skriveskrift: »Annisse Kirke 1830«; på mod
stående side et velbevaret stempel (fig. 10) for A. C. Dahlgreen.

2) Næppe meget yngre end nr. 1, ligeledes af tin, men cirkulært, 23,5 cm i 
tvm. Stempel for Dahlgreen, Københavns bymærke 1824 i oval, hvorover tre
kløver med gørtlerens initialer. — Før disse to fade fandtes et af messing34.

Dåbskande 1829, af tin, af den i amtet vanlige type med snoet slangehank, 
låg med graveret skriveskrift: »Annisse Kirke 1829« og på korpus Frederik VI.s 
kronede monogram; stempel for Dahlgreen.

†Korbuekrucifiks og †korgitter, det første nedtaget 183221, jfr. *sidealtertavle 
(p. 1374). 1745 blev bjælken, hvorpå korset hvilede, beklædt med brædder 
og forsynet med »gesims« af Jens Christensen, Farum. Hans Nielsen, Ganløse, 
malede korgitteret med krucifikset i diverse kulører11. Over indgangen til ko
ret anbragtes 1832 et lille, forgyldt kors (nu på loftet) i stedet for det ned- 
tagne krucifiks21. 1936 blev to panelstykker, som stod i korbuen som rester af 
korgitteret nedtaget og anbragt på korbuens inderflader, for at »de smukke 
dekorative bueslag« kunne komme til deres ret.

Lille, nyere krucifiks af egetræ over degnestolen.
Prædikestol (fig. 13) svarende til dem i Torup fra 1620 og Skævinge (Strø 

hrd.), men med tarveligere buster. De tre stole er karakteristiske ved deres 
elegante opbygning, gode proportioner og fine intarsia-arbejde. I fagene (An
nisse firsidet) hammerfelter med brudt gavl over frise og omsluttende en ar
kade, på hjørnerne slanke, nedad smalnende pilastre, der bærer buster, på An
nisse af Kristus med verdenskuglen og de fire evangelister (fig. 11). Efter en 
rensning og lempelig restaurering står stolen nu således, at intarsia-arbejdet 
fremtræder med hele sin oprindelige virkning. På profilled, tandsnit m.v. er 
der sparsom staffering, rødt, blåt, grønt og sort, ligesom busterne har malet 
tøj, hår og hudfarve. På underbaldakinen er der marmorering på den hvælvede 
del og sortmalet ranke på hvid bund i dens frise- og postamentfelter. Him
lens loft (fig. 12) er malet som intarsia. Nyere opgang. — 1745 blev prædike- 
stolens (†)dør (jfr. nedenfor) og †portal malet med diverse kulører af Hans 
Nielsen, Ganløse, og året efter renoverede og ferniserede han stolen11.

Stolestader (fig. 14) fra o. 1640, med delvis fornyede døre fra 1722, da Oluf 
Olsen i Mårum Tinghus gjorde ni døre med fyldinger og lister ligesom de an
dre11. Gavlene har glatte halspilastre på høje postamenter (gavltoppene afskå- 
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Fig. 16. Annisse. Dørfløj (p. 1379) i skibets 
syddør (p. 1366).

ret). Dørene er udført med een stor fylding. Ni døre på nordsiden er oprindelige 
med skrå sålbænk i fyldingen, de øvrige tre i nord og alle 10 i syd har omlø
bende barokprofil. Døren til prædikestolsopgangen (jfr. fig. 14) er rigere ud
formet, med arkade i fladslyng, og de flankerende, nu forsavede gavle har pi- 
lastre med skellagte tunger og i det meget høje udtungede postamentfelt en 
lang stav med midtring (sml. fig. 17). Egetræsmalingen og de forsølvede bukke- 
hornshængsler er bevaret ved den netop fuldførte restaurering.

Af en degnestol, der ifølge en ældre beretning35 bar årstallet 1566, er bevaret 
to hele foldeværksfyldinger fra forsiden samt en lille del af en tredie og des
uden halvdelen af den ene gavls foldeværksfylding. Disse dele er nu sammen
stykket med et yngre panel, så de danner en regulær degnestol. De oprindelige 
dele hidrører fra et værksted, der i 1560’erne forsynede talrige af amtets kir
ker med inventar (sml. f. eks. Strø fra 1562, Grønholt (p. 875) fra 1569 o. fl. a.).

†Præstestol. På præstens stol i koret stod ifølge ovennævnte beretning35: 
1578. — Præste- og degnestolen i koret maledes 1745 som †pulpitur11.

Dørfløj (fig. 16), fra 1700’rne, mellem skib og våbenhus, bestående af seks 
planker med »pålagt« mønster på indersiden. Gulmalet. — 1722 beklædte 
Oluf Olsen i Mårum Tinghus den yderste †dørfløj »i flammer«11 (dvs. flammeret).

Fra et †pulpitur i koret(?), fra 1600’rne, 1745 marmoreret m.m. af Hans

L. L. 1958
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Nielsen11, nedtaget 184525, stammer formentlig et 129,5 cm højt panelfag (fig. 
17), der nu i hvidmalet tilstand står i våbenhuset.

Orgel, »Troels Krohn, Hillerød 1968«, med fem stemmer. Et manual, ingen 
pedal. I tårnrummet på nordvæggen. Det tidligere †orgel, et harmonium, var 
leveret fra A/S Mølgaard-Jensen, Haslev. 1894 skulle orglet istandsættes16.

Pengetavler, ialt tre, de to muligvis fra 1775 og gjort af snedker Kobiersky, 
København, der dette år modtog 2 rdl. 64 sk. for to pengetavler11, den tredie 
meget hjemmegjort, med enklere profiler, yngre. Alle tre har rundbuet ryg
skjold og drejet skaft (kun den ene har bevaret sit halvlåg). De to har ens, 
kraftige barokprofiler, og på den enes rygskjold læses med sort fraktur: »A. 
Hemming Jensen«. Efter en nylig rensning i Nationalmuseet står den nu med 
sin oprindelige lysgrønne farve. I alterbordets skab.

Tre salmenummertavler, een, fra 1800’rne(?), med glat, udsavet top- og hæn- 
gestykke, to helt nye, med »barokke« top- og hængestykker, alle til skydenumre. 
I regnskaberne for 1800 er der udgift til »tvende Kirketavler til de nye Psal- 
mer«, vel identiske med de to sorte tavler til at skrive på, som nævnes i inven
tariet 1805. 1826 anskaffedes en ny tavle til at skrive på14.

Kirkestævnetavle i enkel profilramme, sortmalet, med hvid antikva: »Kirke
stævne«. En lignende, defekt tavle, uden skrift, på loftet.

Lysekronerne er nyere, een i koret, to i skibet.
Klokker. 1) 172236. »Gloria in excelsis deo me fecit Friderich Holtzmann 

Hafniæ« (»ære være Gud i det højeste. Mig gjorde F. H. København«). Relief
versaler mellem akantusbladborter; på legemet Frederik IV.s kronede spejl
monogram. 77 cm i tvm.

2) 1860. »Soli deo gloria in excelsis deo støbt 1641. Omstøbt paa Frederiks
værk 1860 ved Krog« (»Gud alene æren, Gud i det højeste«). Reliefversaler mel
lem ophøjede linier. Tvm. 94 cm.

Ifølge præsteindberetningen 1758 lød den gamle †klokkes indskrift: »Soli deo 
gloria in excelsis deo. Aus dem Feuer bin ich geflossen, Hans Meyr in Hel- 
singøer hat mich gegossen anno 1641 «37.

Ved klokkeskatten 1602 afleveredes en †klokke på to skippund til Kronborg 
gethus38. — †Korklokke, se p. 1376.

Klokkestol, nyere, til to klokker.

G R A V M I N D E R

Kirkegårdsmonument. O. 1866. »Skolelærer Holchs familiebegravelse«. Eiler 
Christian Holch, født 11. juni 1779, død 3. juli 1846 og hustru Christiane Sofie 
Kirstine, født Feldt, født 27. nov. 1791, død 19. dec. 1866. »28 aar boede disse 
ægtefolk i Annisse sogn«. Sandsten med indsatte marmorplader i for- og bag
side og kronet af marmorkors. Sortmalede versaler. Ved ligkapellet.
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Fig. 17. Annisse. Rest af †pulpiturbrystværn 
(p. 1379f.).

L.L. 1958

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Nationalmuseet. Indberetning af J. B. Løffler 1885 (bygning og inventar), M. Macke
prang 1930 (inventar) og 1936 (flytning af korgitter), N. J. Termansen 1960 (Maria- 
alteret, restaurering) og 1969 (restaurering af pengetavle) samt Lucien Hecklen 1966 
(prædikestol, forundersøgelse og restaurering). — Undersøgelse og beskrivelse af Vibeke 
Michelsen 1958, Elna Møller 1967 og 1969, Erik Moltke 1969.

Se arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

1 S.R.D. VI, 134f. jfr. DiplDan. DaRigBr. 1. rk. V, nr. 138 og Roskildebispens 
jordebog p. 143. 2 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. XII, nr. 172. 3 Trap. 4 Landebogen 
p. 169. 5 LA. Bispearkivet. A. Alm. Sager: 1647(—1708). Holbo hrd.s bog. 6 LA. 
Kgl. bygningsinspektører. Meldahl. Domænekirkerne pk. XXII. 7 ActaPont. nr. 955, 
999 og 1043. 8 Kgl. Bibl. Langebeks (1710—75) excerpter pk. 39. 9 Danske Sagn,
1928, nr. 518 p. 128. Sognebeskrivelsen i NM.s 1. afd. beretter, at der på »Thomsebak- 
ken« syd for kirken er fundet spor af en gammel kirkegård og »muligvis har været en 
kirke«. 10 Danske Sagn, 1896, nr. 1806 p. 356. 11 BA. Btk. Bev. rgsk. Kirkergsk. 
1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. Året 1743. 12 BA. Btk. Bev. rgsk. 
Kirkergsk. 1661—72. Kronborg amts kirkergsk. 13 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. 
efterretn. til Hoffmans fundatser. Tom I. Frederiksborg og Roskilde. 14 BA. Btk. 
Bev. rgsk. Amtsrgsk. Kronborg amtstue. 1797—1803, 1804 II—1805 II, 1816—27, 
1828 I, 1829—30, 1831 II, 1832—44. Kirkergsk. 15 BA. Btk. Bygningsadm. 1821—27. 
Beregninger og overslag over bygningsarbejder. 16 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. 
Holbo og Strø hrd.s provsti. 1864 -99. Synsprot. for kirker og præstegårde. 17 BA. 
Btk. Bev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Bgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytter- 
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distrikterne. 18 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 
19 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier i Københavns, 
Frederiksborg og Kronborg distrikter. 20 I en forlængst mosefyldt fjord, der i stenal
deren strakte sig fra Arresø langs Polåen, som danner sognets sydlige og østlige grænse, er 
der fundet lag af myremalm (Trap). 21 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1840. Journal over 
indkomne breve. 22 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—97. Kronborg distrikts 
kirkergsk. 23 RA. DaKanc. Protokol over indlæg til registre og tegneiser samt hen- 
lagte sager. 1481—1650. 1645 juni-december. Læg: ad 1645. VI. 24 Thurah har fejl
agtigt årstallet 1611, Hoffman 1636, men arbejdet er gennemført i perioden 1646—56. 
Jfr. note 13 samt Kgl. Ribl. Additainenta. 153, fol. L. L. Thurah: Samlinger til en be
skrivelse af Danmark. I. 25 RA. Rtk. Bygningsadm. 1841—50. Kopibog. 26 Kgl. 
Ribl. NyKglSaml. 2246 Fr. Algreen-Ussing: Gravskrifter og andre monumentale opteg
nelser. Samlede på fodvandringer. 1—2. 1856—64. 27 Note 11, jfr. RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Amtsrgsk. Kronborg amtstue. 1831 II. 28 RA. Rtk. 256.102. Bygningsadm. 1849. 
Journalsager. 29 NM.s 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers og 
Sogners samt Herregaardenis Beskrivelse af Sogne Præsterne og andre 1755—73.— 
30 NM.s arkiv. Pro Memoria til Commissionen til Oldsagers opbevaring. 31 Note 11, 
den gamle, brøstfældige kalk leveredes i bytte. 32 Wiberg nævner også, at han legerede 
600 rdl. til pastoratets fattige, »hvilken Kapital allerede 1695 forgjæves efterspurgtes«, 
jfr. Niels Steenfeldt: Et forsvundet Legat, i ÅrbFrborg. 1922, p. 141ff. 33 I en skri
velse af 15. juni 1872 i Nationalmuseets arkiv siges det, at gårdmand Lars Flansen to 
gange på opfordring har lovet at levere »overdelen« af kirkens tidligere font tilbage. 
»Foden«, hedder det videre, »findes ikke paa det antydede Sted, men er vistnok blevet 
forvexlet med en mindre, tilhugget, firkantet Sten, der tidligere ogsaa skal have hørt til 
Kirken, men maa være benyttet i et ganske andet Øjemed, og som endnu ganske rigtig 
ligger i den angivne Steenbunke«. 34 Jfr. noterne 5, 19 og 14. 35 Kgl. Ribl. Addi- 
tamenta. 153, fol. L. L. Thurah: Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I. 36 Ifølge 
rgsk. (se note 11) omstøbtes den mindste klokke dette år: Den vejede 1 skippund, 6 
lispund, 8 pund, den nye 3 lispund mere. 37 E. Gribsø, i ÅrbFrborg., 1934, p. 62. 
38 RA. Fæstningsrgsk. V. R. 1. 1600—19. Rgsk. for Kronborg kobbermølle, gethus og 
hammermølle. Læg: 1600—07. Rgsk. for Kronborg gethus.

Fig. 18. Annisse. Landsbyplan 1813.



Fig. 1. Tjæreby. Ydre, set fra sydøst.

T J Æ R E B Y  K I R K E
S T R Ø  H E R R E D

Kirken, der synes at have været viet Parakleten (Helligånden)1, overdroges 1171 af 
biskop Absalon til klosteret på Eskildsø2 og hørte også under dette efter flytningen 

til Æbelholt3 i Tjæreby sogn. Klemmebrevet af 1555 bestemte, at kirken skulle lægges 
ode og Æbelholt klosterkirke fungere som sognekirke4, men 1561 genåbnedes kirken5. 
1567 var der 36 tiendeydere6 i sognet, der nu sammen med Alsønderup udgør eet pasto
rat. — Præsten i Tjæreby, hr. Mogens, havde o. 1591 kongelig majestæts anpart af ti
enden7. Statskassen afhændede kirken 18748; i nyere tid har kommunen været ejer, ind
til kirken 1. april 1946 overgik til selveje.

Monter. 1946 fandtes i og ved kirkens blok nogle få danske og nordtyske monter fra 
tiden 1538- 1624. 1960—61 blev der i forbindelse med indlægning af varme fremharpet 
137 mønter, hvoraf godt halvdelen er danske og nogenlunde jævnt fordelt over interval
let fra Valdemar II. til Christian X. Resten, der fortrinsvis stammer fra nordtyske byer, 
dækker tiden fra 1200’rne til 1500’rnes midte (Møntsamlingens fundprotokol nr. 2143 
og 2679).

†Kapel?. 1 Henrik Geniers »Den Vidt-berømte Frederichsborgs Beskrivelse« (sml. p. 
959) læses følgende strofe: »Den tredie Slette [i Gribskov] er stor og kaldes Kapel-slette/ 
thi der stod et Kapel, hvis Grundvolds Stene nette/ endnu kan ses, og var Ølskøbing her 
tillagt/ og nøjedes med een Præst, som er trolig sagt/ han boede straks derhos og levede

M. M. 1922
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meget rolig/ i Præstevangen han og havde Præstebolig/ . . .«. Hvis Præstevangen er iden
tisk med den nuværende lokalitet af dette navn (øst og sydøst for Hillerød), forekommer 
det lidet troligt, at et kapel i Præstevangens nærhed skulle have betjent beboerne i Øls- 
køb, den omkring 1620 nedlagte landsby vest for Hillerød, omtrent hvor bebyggelsen Ny- 
huse ligger; 1585 henvistes (jfr. p. 637) beboerne i Ølskøb (og Hillerød) til kirkerne i 
Herlev (Lynge-Frederiksborg hrd.) og Tjæreby. — Muligheden for, at ovenstående cital 
gælder et †kapel (hørende under Æbelholt p. t417) i den forsvundne »Capel-skov« ved 
Meløse, er nærliggende. Gribskov strakte sig i middelalderen meget længere mod vest.

Om Frederiksborg frimenighedskirke og Æbelholt klostertomt se p. 1414, 1417.

Kirken ligger i byens østre udkant, på en lav banke, hvorfra der til alle sider 
er vid udsigt over det kuperede terræn. Kirkegården er ret tidligt udvidet mod 
øst og 1869 nogle få meter mod syd; en brat skrænt mellem den gamle kirke
gård og sydudvidelsen blev udplaneret 1870. Kun den vestre hegnsmur er gam
mel; syd for porten er den af munkesten med savskifte under gesimsen og af
dækket med munketegl, nord for af kampesten og dækket med vingetegl. De 
resterende mure, af kampesten, kløvsten eller tegl, stammer vistnok alle fra 
slutningen af 1800'rne9. Både 1619 og 174710 omtales kirkegårdens kampe- 
stensdiger med græstørvsafdækning, og 1631 nævnes reparationer af et »elle- 
gærde« (rishegn)11.

Indgange. Vestportens tre piller indeholder små rester af munkestensmur- 
værk; de øvrige indgange er fornyet sammen med murene. Nye jerngitterlåger.

†Kirkeriste. Reparationer af ristene med oprensning af de tilhørende grave 
forekommer jævnligt, og 169511 nævnes riste i nordre, østre og søndre låge.

Et †halsjern med kæde er opført 176412.
Et ligkapel er 1968 opført uden for nordre del af vestmuren (arkitekt J. Lund- 

quist). Et ældre ligkapel på kirkegårdens østre del, nævnt første gang 188913, 
benyttes nu som materialhus.

Et brolagt fortov langs kirkens mure er udført 186513.
Kirken består af (†)apsis, kor og skib, hvoraf de to sidstnævnte afsnit er 

romanske, apsiden derimod nedrevet og genopført 18641'. Et våbenhus i syd og 
et tårn i vest er muligvis begge senmiddelalderlige, men meget stærkt ombyg
get. Orienteringen er næsten solret.

Bygningens romanske del synes at være opført af rå kampesten med tildan
nede hjørnekvadre, mens vindues- og dørindfatninger er af små, velhugne 
kridtkvadre. Urørt murværk ses nu kun bag våbenhuset og i overvæggene. Ud
vendig har kampestenene stået med bredt udstrøgne fuger og forsynet med 
kvaderridsning; senere er de blevet overpudset og hvidtet. Overvæggene har et 
ret tykt pudslag, som dog langtfra dækker alle sten, og derpå rester af hvidt
ning. Murene står på en ca. otte centimeter fremspringende skråkantsokkel, 
der ligger noget lavere på koret end på apsis og skib, hvor den er ophugget i 
forbindelse med murværkets omsætning. Skibets murhøjde over soklen er 4,4 m. 
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Apsis, der har været benyttet som sakristi, se p. 1395, er som nævnt helt 
fornyet. Synsprotokollen beretter 186413, »at den halvrunde udbygning fra ko
ret mod øst synker« og året efter, at den er nyopført. Både her og ved en skal
muring af skibets sydmur 18679 oparbejdedes kampestenene til kvadre, mens 
de til skibets nordmur kun kløvedes. Korets østgavl er fornyet sammen med 
apsiden, mens flankemurene formentlig er nogenlunde urørte.

Vinduer og døre. Af det ældste vinduessæt spores nu kun den indvendige 
østkarm af korets sydvindue. Den 161211 tilmurede norddør synes helt udslet
tet, syddøren er derimod i brug og velbevaret, selv om dens ydre rundbue 
med et forsænket tympanon, som muligvis er af skånsk sandsten, skjules af vå
benhusets loft; også indvendig har døren et rundbuet stik, der i lighed med 
forholdene ved andre af egnens kirker (sml. Annisse p. 1366) omslutter et mu
ret spejl, som hviler på en otte cm tyk egeplanke.

Indre. Den runde korbue, der synes sat af store granitkvadre, er forsynet 
med et smalt, svagt hulet kragbånd, som løber omkring østhjørnerne. Den 
spidse apsisbue hører formentlig sammen med ombygningen 1864f. Loftsbjæl
kerne må have ligget på murkronen.

Billedkvader. Over skibets sydvindue fra 1867 er der som slutsten genanvendt 
en kvader med et menneskehoved. Stenen, der viser et ansigt med små, tæt
siddende øjne, lang næse og lille mund samt højtsiddende, dyrelignende øren, 
er tilhugget i kileform (42x37—18 cm) til den nuværende plads og tilsyne
ladende helt overarbejdet med pikhammer. Det vides ikke, hvor denne for 
Sjællands romanske kirkearkitektur ret enestående sten har siddet oprindelig.

Kalkristninger. I forbindelse med kalkmalerirestaureringen 1960 (p. 1396) 
afdækkedes på korets nordvæg de på fig. 3 viste indridsninger, hvoraf mange 
er udført i den våde puds i forbindelse med korets opførelse14. Runeind
skriften i midten lyder:

Fig. 2. Tjæreby. Plan. 1:300. Efter opmåling ved C. G. Schultz 1936.
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t o m a s . p r e s t . b i þ . f o r i . m i k  
Thomas      præst    bed      for       mig

Ændringer og tilføjelser. Formentlig omkring 1400—50 og nogenlunde sam
tidig er kor og skib blevet forsynet med hvælv. Korets halvstensribber udsprin
ger fra en slags dværgsøjler (sml. fig. 4 samt Nødebo p. 1066, Tibirke p. 
1319 og Ramløse p. 1346), mens skibets, der starter i kvartstens tykkelse, har 
forlæg i et af de mange pilleled; skibets piller er forsynet med dobbelt krag- 
bånd (skråkant over rundstav og skilt af et glat skifte); alle gjord- og skjold
buer er spidse, og de tre af skibets tillige falsede, men det er muligt, at disse 
buer stammer fra en reparation 1642 eller 171111. Skibets ribber mødes om en 
diagonaldrejet slutsten; ingen overribber. Flere kappesvikler har »regnvands- 
huller«15. Skibets østre hjørnepiller og muligvis tillige korets vestre hviler på re
ster af sidealtre (p. 1398). I forbindelse med rejsning af et pulpitur (p. 1406) 
blev der hugget hul til en lem i korets hvælving; det blev tilmuret ved pulpi
turets nedtagning11.

Det meget slanke tårn er så kraftigt ombygget 184016, at der udvendig kun 
findes få partier af urørt murværk. Tårnet er muligvis fra 1400’rne; det står på 
en svagt fremspringende kampestenssyld, og er muret af hårdtbrændte munke
sten, der forneden i nord og vest synes henlagt i polsk skifte; højere oppe ses 
munkeskifte. Det diminutive tårnrum (190 cm i kvadrat) har i syd en oprin
delig dør, der er fladbuet afdækket, udvendig med rundbuet spejl, indvendig 
anbragt i en helsten dyb, fladbuet fals (med moderne affasede kanter). Rum
met, som til skibet åbner sig med en jævnbred, rundbuet arkade, der har ret- 
kantede kragbånd, dækkes af et samtidigt krydshvælv med kvartstensribber. 
Adgangen til de øvre stokværk sker gennem et 184016 ombygget trappehus i 
nord; kun trappens runde spindel røber, at huset kan gå tilbage til middel
alderen. Hvert af de to lave mellemstokværk har en fladbuet glug i syd, og i 
klokkestokværket er der et rundbuet glamhul til hvert verdenshjørne. 1840 
fjernedes sadeltag og gavle til fordel for den kraftigt udladende gesims og det 
stærkt indsvejede, ottesidede spir. En udforing af klokkestokværkets inder- 
vægge med gule sten kan høre sammen med spiret, men den kan også stamme 
fra 171111, da der tales om hjælp til tårnet, »som kun var een sten tyk på den 
ene side«.

Våbenhuset foran skibets syddør fremtræder udvendig som en 1700-tals byg
ning og har antagelig fået denne form 175617, da gesimsen forhøjedes med eet 
skifte og kammene ombyggedes; både døren og krydsskiftet foroven i murene 
tyder på en omfattende istandsættelse. Sylden af kraftige kampesten, munke- 
stensmurværket forneden i murene og rummets indre med de to og to fladbuede 
spareblændinger (pillen mellem de to østre er fjernet) antyder måske middel
alderlig oprindelse. Loft og gulv fornyedes 184418.
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†Sakristi. 1827 omtales apsiden som sakristi, og to grønne gardiner, der luk
kede rummet af mod koret, er nævnt i inventariet fra 180419; efter ombyg
ningen anskaffedes 1868 nye (røde) gardiner13.

Tagværker. Et par hanebånd og nogle spær hørende til et tagværk af kryds- 
båndstype viser, at i hvert fald skibet fik nyt tag (og ny rejsning) i forbindelse 
med hvælvslagningen. Dette udskiftedes 1635 af Morten tømmermand11, mens 
korets fornyedes 176117. Spirværket og apsidens spær er fra henholdsvis 1840 
og 1864; sidstnævnte år forberedtes en istandsættelse af de øvrige tagværker13.

Kirken står i blank mur; kun tårnets gesims er hvidtet. Skibets østre tag- 

Fig. 3. Tjæreby. Kalkristninger i korets 
nordvæg (p. 1393). Tegnet af El. M. 1967.
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Fig. 4. Tjæreby. Indre, set mod vest.

gavl med strømskifter er muligvis samtidig med korets tagværk fra 1761. De 
spidsbuede støbejernsvinduer hører sammen med arbejderne o. 1867 og har af
løst vinduer fra 164411. Apsis og spir er tækket med bly, kor og skib med vinge
tegl, men 172217 omtales her endnu hulsten.

†Solur, skænket 1782 af præsten Magnus Kaas, der i kaldsbogen har indklæ
bet en »original Grundtegning beregnet« af ham selv og således, at efterkom
merne med liden umage og bekostning kan lade det reparere20.

En vindfløj med udstanset årstal 1840 og krone er opsat på spiret.

K A L K M A L E R I E R

Kalkmalerier21 fra o. 1500 afdækkedes 1888 i skibets to [ag: På hvælvene, 
på triumfvæggen, vestvæggen på begge sider af tårnbuen og på sydvæggen om
kring døren22; de sidste overhvidtedes (men foreligger delvis i akvarel), de øv
rige restaureredes, dvs. nymaledes næsten totalt af kunstmaler og tegnelærer
E. Andersen, der genrestaurerede dem 1928. 1960 restaureredes malerierne at
ter ved Olaf Hellvik, i hvis beretning det hedder: »Der var . . . ikke meget 
reelt at gå ud fra, og da hvælvingernes pudslag var i en yderst ringe tilstand, 

E.M. 1969
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så jeg ingen anden udvej end at nykalke, og i overvejende grad rekonstruere 
på grundlag af de sparsommelige rester af oprindelighed. Store partier måtte 
også fornyes af den skrøbelige puds. Triumfvæggens og korets dekorationer 
(fra 1928?) måtte sløjfes på grund af bundens fuldstændige ruintilstand«.

Ifølge beretningen fra 1888 (jfr. også fig. 5) skyder der fra skjold- og gjord- 
buernes isser store fantasiblomster op — betydelig enklere end i Strø kirke (p. 
1479) og af den art, der ofte trælles på sengotiske degnestole — i østfaget flan
keret af mindre vækster, bunden stjernestrøet. Buer og ribber ledsages af 
stængler med røde småblade, ved ribberne i østfaget egeblade med agern, i 
vestfaget ulvefodslignende. Gjordbuen er på undersiden dekoreret med en af- 
kvistet stav, om hvilken der slynger sig en rød, gulbrun og grå ranke, som på 
nordsiden vokser op af en kande, mod syd af en tohanket krukke, begge malet 
i flygtige konturer; små rosetter på gjordbuens sider. Farverne er dodenkop, 
brungult, grønt og gråt.

Den 1960 overmalede rankedekoration på triumfvæggen ses på fig. 5. De 
1888 overkalkede billeder på sydvæggen begrænsedes forneden af en stregmalet 
tæppedekoration. Øst for døren sås tornekroningen, over døren korsbæringen, 
så det må formodes, at lidelseshistorien har været skildret på denne væg. Vest

Fig. 5. Tjæreby. Indre, set mod øst. E.. M. 1947
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for døren var pudsen for største delen borthugget. På vestvæggen, syd for tårn- 
buen sås »en Mand i Kjortel og tætsluttende Hoser. Han er fremstillet gaaende, 
bærende en Stok eller Landse(?) over Skulderen. Af Hovedet var kun det lange 
lokkede Haar bevaret« — alt på sekundært pudslag — »forøvrigt var han om
givet af raat udførte Plantedekorationer«. Nord for buen afdækkedes djævelen 
og den smørkærnende kvinde, stærkt medtaget. »Langs Skjoldbuen afsluttes 
Billederne med en mørkerød Streg, hvorimod Bueaabningen garneres med en 
simpel Bort« af S-lignende streger. — Ifølge Løffler sås på sydvæggen spor af 
ældre dekoration.

1946 afdækkedes en spinkel rød, nu nærmest violet rankedekoration indven
dig på syddørens tympanon, malet på et tyndt lag hvidtekalk (kaldsbog).

I N V E N T A R

Oversigt. Kirken udmærker sig ved at have bevaret et næsten fuldstændigt, oprinde
ligt sidealterbord i skibets nordøsthjørne, Maria-alterets vanlige plads, rester af et til
svarende i skibets sydøsthjørne, normalpladsen for værnehelgenens alter, samt måske 
rester af to til i korets vesthjørner. Ellers er det ældste inventarstykke den enkle, ro
manske granitfont. Alterstagerne og et par apostelfigurer fra en fløj altertavle er ene om 
at repræsentere gotikken; den forsvundne fløjtavle afløstes først af en renæssancetavle, 
siden af en baroktavle — vistnok af den kongelige snedker og billedskærer Hans Barch
mann — der 1839 erstattedes af et maleri (Borbye). 1 alterkalken fra 1733 indgår foden 
af en ældre Nürnberg-kalk i »bollestil«. Den nyrestaurerede prædikestol er fra 1609 og 
udført af Bernt snedker, Slangerup, mester for adskillige stole i amtet. Stoleværket stræk
ker sig i tid fra o. 1550—1700’rne. Endelig kan fremhæves et lille messingkrucifiks fra 
1700-tallet.

Alterbordet er et skab af fyr fra 186723; som låger i bagsiden anvendtes to 
barokke stolestadedøre, der ved restaureringen 1956 afløstes af nye låger, mens 
de gamle opsattes ved stolestaderne. Ved samme lejlighed rykkedes bordet læn
gere mod øst. 1840 blev der opført to mure under det tidligere †alterbord 
og en åbning i nordsiden tilmuret16; jfr. i øvrigt under †altertavler 2.

(†)Sidealtre. 1) I skibets nordøsthjørne er bevaret et vistnok fuldstændigt 
bord muret af rå kampesten, pudset og hvidtet, ca. 90 cm i kvadrat; tilsyne
ladende har der ikke været nogen helgengrav i oversiden (Maria-altret havde 
normalt sin plads her). Det tjener nu som underlag for hvælvpillen. 2) Af et 
tilsvarende i skibets sydøsthjørne (som regel værnehelgenens alter) er største
parten borthugget for at give plads for prædikestolen. 3—4(?)) I korets vest
hjørner ses uregelmæssige blokke af rå kamp under hvælvpillerne. Måske er 
også de rester af sidealtre24.

†Alterklæder. 1683 købtes 18 alen fransk atlask samt guld- og sølvkniplinger 
til et alterklæde; det omtales i inventariet 1700 som et rødt atlaskes med guld
kniplinger11 og blev stjålet 1720 sammen med messehaglen, hvorefter Frede- 
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rikssund kirke forærede 119 rdl. 6 sk. til nye alterklæder og messehagler til 
bl.a. Tjæreby og Grønholt kirker17; de blev syet hos skræder Nicolai Eichel- 
berg, København. Alle de mange †alterklæder, der senere nævnes i regnska
berne, er røde, kantet med guld- eller sølvgaloner, og flere havde også det kon
gelige navn og årstal25.

Altertavlen er el maleri, Kristi bøn i Gethsemane, sign. M. Rforbye] 183926, 
i samtidig klassicistisk ramme27. Renset og istandsat 18709 og 1961.

†Altertavler. 1) Fra et senmiddelalderligt alterskab fra slutningen af 1400’rne 
stammer to ret fladt og groft skårne figurer af Petrus og Paulus, 57 og 61 cm 
høje. En tid var de opsat på de stolegavle, der flankerede prædikestolen (fig. 
7), men fjernedes herfra 1945, restaureredes og opsattes 1947 på triumfvæg
gen i nord. Figurerne havde to lag egetræsmaling, herunder en grå farve (sml. 
farvelagene på stoleværket p. 1404) og underst rester af oprindelig kridtgrund. 
Nu står de umalede.

Fig. 6. Tjæreby. Oblatæske 1716 og alterkalk, fod og knop nürnbergarbejde o. 1500, bægeret
københavnerarbejde 1722 (p. 1400).

M.M. 1922
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2) 1599. Et inventarium fra 1860’erne i synsprotokollen omtaler en gammel 
altertavle fra 1599, stående på et nyt alterbord.

3) 1635, af Hans snedker, sikkert Hans Barchmann. Regnskaberne opfører 
en tavle, for hvilken Hans snedker 1635 fik 280 mk., mens Matthias maler 
modtog 136 mk. for staffering; tre vogne hentede den nye tavle og maleren i 
Helsingør11. Da der oftere kan konstateres samarbejde mellem Hans Barch
mann og Matthias maler, tør man formode, at Hans’s efternavn har været 
Barchmann. 1741 renoverede Hans Nielsen, Ganløse, tavlen, »som er ziir for
gyldt . . ., med smukke, fine farver og forgyldning, paa de steder, hvor guldet 
var borte og fordærvet«. »Skilderiet« i tavlen blev afvasket og, hvor det behø
vedes, udbedret og overtrukket med hvid fernis17. 1762 reparerede Jens Chri
stensen, Farum, tavlens øverste del, som var nedtrykket af hvælvingsbuen17.

4) En »statua« af abbed Vilhelm fra Æbelholt blev fjernet af biskop Resen, 
fordi den påkaldtes af menigmand28.

En »statue« af Abbed Vilhelm, fra ny tid, 127 cm høj, skåret i blødt træ, er 
opstillet i tårnrummet.

Altersølv. Kalk (fig. 6) nu 20,5 cm h ø j ;  nürnbergerarbejde fra o. 1500, bæ
geret københavnerarbejde fra 1722, samlet 1733. Det hedder i regnskabet 
for dette år17: Kirkens kalk, som ikke uden at spilde eller plumpe kunne skæn
kes med, er af guldsmeden Niels Johnsen i København omgjort; den vejer 163/8 
lod. Den gamle kalk, som var nürnberger-sølv, vog 24 lod 1½ kvint og betal
tes med 13 rdl. 19 sk. Under kalkens fod stemplet N i cirkel samt et ægformet 
skjold med utydeligt mærke, sandsynligvis Nürnbergs mærke og et mester
stempel. Om randen på det høje, let udsvejede bæger er der indprikket skrift 
med kursiv: »Denne Kalch Patell og tilhørende Daase hafver Ebbe Mogensen 
af Kiøbenhafvn Ao 1722 efter hans og nu afgangne Hustrue sal. Kirstine Hans- 
datter Schovs i Contagionen [dvs. pesten] 1711 gjorde Løfte forærit til Tierebye 
Kirche. Vog tilsammen 54 Lod«29. På undersiden to utydelige stempler for 
Niels Johnsen (Bøje p. 59). †Kalk, se under Berettelsessæt.

Disken er stemplet med Københavns mærke 1720 og har graveret cirkelkors, 
hvis arme dannes af fligede blade. På bagsiden mestermærke, rimeligvis for 
Jochum Buchholtz (Bøje p. 64).

Oblatæske (fig. 6) 1716, oval, 10 cm lang, med drevet pærestav langs lågets 
rand og omkring en facetteret bjergkrystal (eller glas) med rødt folieunderlag. 
Stemplet med Københavns mærke 1716 og mestermærke for Christen Jensen 
(Bøje p. 264). — Inventariet fra 1860’erne nævner en rød, lakeret †oblatæske.

†Vinkande. 1863 omtales en ny (sort) kande af porcelæn9.
Berettelsessæt. Sygekalk stemplet med Københavns mærke 1730. Cirkulær 

fod på bred fodplade med rundled under platte, trindt skaft, midtdelt, go- 
dronneret knop og bæger med Frederik IV.s kronede monogram, værkstedets 
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almindelige type (jfr. f.eks. Kregme og Torup, Strø hrd.). På fodpladen me
stermærke for Niels Johnsen 1725 (Høje p. 59). 1730 hedder det i regnska
berne17: I stedet for det anskaffede sølv er solgt guldsmed Niels Johnsen en 
gammel †sygekalk og †disk på 11 lod 2 kv. og en dito vinflaske på 11 lod 2½ 
kvint, samt en gammel ubrugelig og for liden kirkekalk og disk på 28 y2 lod, 
ialt for 26 rdl. 50 sk.30. Disk, o. 1750, glat, bunden med buede og knækkede 
kanter. På undersiden to gange mestermærke for Detleff Pape (Bøje 446).

Alterstager (fig. 7) formentlig fra o. 1550, 52,2 cm høje med tre ret blødt 
profilerede ringe om det svære cylinderskaft, den midterste størst; skaftet slut
ter til fod- og lyseskål med en lille skrå platte (omtrent som Mårum p. 1206), 
og begge skåle har ret skarpe profiler, foden med bred hulstav. 1737 blev den 
ene stage, »som var brækket tvært over«, sammensmeltet i ilden af gørtler- 
enken Anna Dorothea17. — O. 1860 nævnes (foruden de store stager) to af 
malm, med blikcylinder til vokslys; 1891 maledes de hvide9.

Bordstager, skænket 1946 af afbygger Ole Pedersens enke af Tjæreby, 1600- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 89

Fig. 7. Tjæreby. Sparsommeligt »samlebillede«, som man fotograferede i 1920’rne. Messingkrucifiks 
(p. 1402), alterstage (p. 1401) og stolestade foran prædikestolen (p. 1404) med figurer fra senmiddel

alderlig †altertavle af Paulus og Petrus (p. 1399).

M.M. 1922
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talstype, med sekssidet, karnisprofileret fod på kuglefødder og over et glat led 
en skive med seks kvindehoveder i relief; herover vaseagtigt led og cylindrisk 
lysepibe, 24 cm høje.

*Røgelsekar (fig. 9), fra 1200’rnes sidste halvdel, måske det, der i inventa
riet 170011 nævnes som anvendt til at hente ild i; karret, der mangler den ene 
ophængningsstang, svarer bl.a. til det i Gershøj (DK. Kbh. Amt p. 951, hvis 
kronede kirke dog er firkantet), og det har måske h a f t  en korrespondent i det 
nu defekte Selsø-kar (Horns hrd.) nu i Nationalmuseet). Siden 1865 i Na
tionalmuseet nr. 22156(!)31.

Messehagler. Ialt tre, en rød fløjls med guldkors, en grøn og en hvid »atla
skes«. Af tidligere †hagler kan fra regnskaberne nævnes en blå damaskes, om
talt som gammel 1604 og endnu 166232, i øvrigt røde (1681 af fløjl, med guld- 
og sølvkniplinger)11. 1720 stjal onde og udædiske mennesker hagel, alterklæ
der, bibel og lys fra altret33, hvorefter Frederikssund kirke trådte hjælpende 
til (sml. †alterklæder).

Alterskranke fra 1700’rne, af smedejern, stærkt fornyet 1800 og 1836 og med 
moderne håndstang. Efter reparationerne 1800 ved smed Jacobsen, Hillerød, 
hvor den forhøjedes ca. 20 cm og forlængedes med en baluster i hver ende34, og
F. C. Svendsen, Frederiksborg, 1836, hvor bl.a. dørene fornyedes16, er der vist
nok kun een oprindelig baluster tilbage. — 1741 malede Hans Nielsen, Gan
løse, jernrækværket om altret sort og knælingen brun17.

Døbefont, romansk, af granit, Roskildetype, med tovstav som mundingspro- 
fil (sml. Ferslev, Horns hrd.), tvm. 77 cm; et stykke af fodens ene side er af
slået. Stenen bærer spor af rødmaling både ud- og indvendig. 1680 blev fonten 
anstrøget11, og 1741 malede Hans Nielsen den med oliefarve17. (Mackeprang: 
Døbefonte p. 405). — 1689 blev gulvet overalt i kirken optaget og omlagt og 
dåben af ny opsat11.

Dåbsfad, før 1824, af tin, 60 cm i tvm., stemplet med C M [S] 1809 under 
Københavnsmærket, for Carl Magnus Svanberg senior, der blev mester 1809 
(jfr. stemplet) og døde før 182435. 1604 omtales et †messingbækken, solgt 1658; 
1656 købtes et nyt for 24 mk. hos Alexander Wadel, Hillerød11.

Dåbskande 1830, af den i amtet almindelige slangehankstype. På låget gra
veret: »Tjærebye Kirke 1830«, på korpus Frederik VI.s kronede monogram og 
indvendig i bunden utydeligt stempel for Dahlgreen. Kanden afløste vistnok 
den, der 1744 købtes hos kandestøber Hans Mikkelsen, København17.

†Korbιιekrucifιks(?). Et krucifiks blev 1762 malet af Lars Bendixen, Hillerød, 
og træværket bagved anstrøget med brun farve17; det faldt ned 182019, opma- 
ledes 183516 og betegnes 1842 som ødelagt af ælde19.

Messingkrucifiks (fig. 7) fra 1700’rne, måske det, kirken ifølge kaldsbogen 
fik foræret 20. dec. 1778 af hofbilledhugger Joh. Gottfred Grund, København. 
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Fig. 8—9. Tjæreby. 8. Putti fra prædikestolshimlen 1652 (p. 1403). 9. *Røgelsekar (p. 1402).

Figuren er 24 cm høj, korset 39,5; det sidste er af messingblik med ombøjede 
kanter. Patineret som bronze. Over fonten.

Prædikestol (fig. 10) fra 1609, da Bernt snedker i Slangerup fik 1 2 7 ½ mk. 
for en n y  prædikestol11. Stolen er nær beslægtet med Ude-Sundby (d.e. Fre
derikssund), der blev malet 1606, Slagslunde (Ølstykke hrd.), malet 1613, Al- 
sønderup (annekskirken, p. 1450) o.fl. Opbygningen, hermer og evangelistfigu
rer svarer i det store og hele til disse stole (jfr. p. 662ff.), hvis præcision gør 
sig gældende i ornamenterne, der synes nøje udmålt, således at intet er blevet 
overladt til tilfældighederne. En ottekantet bærestolpe forsvandt ved sidste 
restaurering. Den barokke opgang har kun bevaret Lo felter af et panel, som 
måske leveredes af Jens Christensen, Farum, 1754 sammen med en ny †trappe, 
†stikbjælke og †pille17.

Barokhimlen (sml. Alsønderup p. 1451) er gjort 1652 af snedker Niels Han
sen, København, for 150 mk. og hænger endnu i sit oprindelige snoede jern, 
der kostede otte mk.11. Den er sekssidet med smal frise, som afbrydes af kon- 
solbårne kvindehoveder; på hjørnerne mellem topspirene står putti med lidel- 
sesredskaber (fig. 8); smalle hængestykker. På undersiden er der et til him
lens form svarende felt af profillister med nedhængende, sekundær due (af pop
pel) og herudenom ædelstensbosser flankeret af pålimet fladsnit; den indven
dige rand kantes af en nicherække afbrudt af langstrakte ædelstensbosser.

Efter restaureringen i 1960’erne står stol og himmel i voksbehandlet natur
træ med partiel staffering: Guld på en del af ornamenterne, mens evangelisterne

M.L. 1961

89*
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har forskelligt farvede gevandter; der er sort bl.a. i frisefelterne og i opgangs- 
panelets fyldinger.

Stolen stafferedes første gang 161111. 1741 maledes bogstolen blå med røde 
lister af Hans Nielsen, Ganløse, og 1762 ferniserede og forbedrede Lars Ben- 
dixen stolen med hvide lister og nyopmalede himlen overalt17. Ved en istand
sættelse, vistnok 186913, blev stol og underbaldakin helt afrenset for gamle far
ver og fik en ny, delvis staffering; i frisen maledes den samme latinske indskrift 
som på Alsønderupstolen: »Evangelium est potentia« etc. Rom. I (»evangeliet 
er Guds magt« etc.), mens opgang og himmel brunmaledes, den sidste med del
vis farvestaffering. Ved sidste restaurering konstateredes herunder tre forskel
lige farvelag, hvoraf det oprindelige var hvidgråt, der sine steder stod fremme 
som led i stafferingen sammen med en nærmest olivengrøn farve og sparsomt 
anvendt cinnober. Himlens loft havde en nærmest gulgrå farve i midten, mens 
ornamenterne udenom stod hvide mod grøn bund. — Et †timeglas omtales i 
inventariet 166236, og et nyt, firfaget anskaffedes 175517.

Stoleværk (fig. 11). Alle kirkens stader er gamle, af fyr, men omflyttet. Ældst, 
fra o. 1550—75, er den østligste gavlplanke i syd, halvrundt afsluttet for
oven, med vifteroset og herunder en foldeværksfylding (svarende til Alsønde- 
rup p. 1452). Til samme sæt hører en 80 cm bred dør med foldeværksfylding 
og bukkehornsbeslag, nu opsat ved orglet. De øvrige gavle er barokke, af tre 
forskellige typer, men alle med halspilastre og lave trekantgavle; de er vanske
lige at tidsfæste, fordi typen med halspilastre strækker sig fra o. 1620 og til 
århundredets sidste del (jfr. *skriftestol p. 1405). Det må derfor være usikkert, 
om der blandt de bevarede gavle er nogle fra det sæt på sytten, der 1622 le
veredes af en snedker fra Helsingør11. 10 gavle er dekoreret med eet meget 
bredt slyngbånd i pilasteren over stående ædelstensbosse, to har dobbelt slyng
bånd, og tre er med riflede pilastre. To vistnok yngre gavle skiller sig ud fra de 
øvrige ved rigere og anderledes leddelte pilastre samt en lidt højere trekant
gavl, hvortil paralleller findes bl.a. i Lille Lyngby (Strø hrd.) og Skævinge (p. 
1472), og som går igen på en del arbejder udgået fra Esben Børresens værksted 
i Slangerup. Typerne (bortset fra den kannelerede) optræder i Strø (p. 1479), 
og her er desuden det til gavlene hørende indgangspanel bevaret. — Tre gavle 
(før sidste restaurering fire), vel fra 1700’rne, er glatte med pålimet rudefigur 
af profillister (fig. 11). De fleste ryglæn er gamle, fra baroktiden, mens ind- 
gangspanelet, der har enkle fyldinger med den fra gotikken arvede skrå sål
bænk, kan være samtidigt med det først nævnte stolesæt.

Ved sidste restaurering fik alle stole nye farver, hovedsagelig gråt med grønt 
i fyldingerne. Ifølge undersøgelserne 1956 konstateredes følgende farvelag: 
1) øverst, en gulbrun egetræsådring, 2) fra 186513 noget mørkere egetræsådring,
3) fra 183616 gråt overalt, »perlefarve«, 4) mørk gulbrun, 5) blåsort, ganske 
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tyndt farvelag over 6) den ældste bemaling (med årstallet 1670), en kraftig 
grøn farve med cinnober på enkelte vandrette led og måske lidt forgyldning. 
Beretningen konstaterer, at det umalede fyrretræ havde en rødbrun tone, der 
kunne skyldes en grundering, men snarere var fremkommet ved, at træet 
havde stået umalet i en årrække.

*Skrifte- og degnestole. 1689 omgjorde Frandts snedker, Frederiksborg, deg
nestolen og gjorde en ny skriftestol11. Fra disse må det panelværk med ind
vendigt pultbrædt og to gavle stamme, som 1894 indsendtes til Nationalmu
seet (og som ved dettes nyindretning 1938 samledes til en »skriftestol« og op
stilledes i det lutheranske kirkekapel ved siden af alteret, se fig. 13), samt end
videre et ganske tilsvarende panel med een stor fylding i forlængelse af en lige
ledes tilsvarende gavlplanke med bukkehornshængsler37, som 1964 indkom til 

Fig. 10. Tjæreby. Parti af prædikestolen, leveret 1609 af Bernt snedker i Slangerup (p. 1403).
E. M.1969
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Fig. 11. Tjæreby. Stolegavltyper (p. 1404).

Nationalmuseet fra magasinerne på Frederiksborg slot (uden stedsbetegnelse). 
Såvel paneler, låge som gavlplanker hører sammen med barokstoleværket og 
kan ikke være så sene som 1689. Formentlig er der da tale om den degnestol, 
som snedker Frandts omgjorde (bl.a. med benyttelse af materiale fra den kas
serede præste- eller skriftestol). Ved opstillingen i Nationalmuseet fjernedes 
alle sekundære farver og den rekonstruerede stol står nu i træets farve med 
grønt i fyldingerne, rødt og hvidt på profiler og med grønt gitter. I frisen af- 
dækkedes et bibelcitat med sort fraktur: »Psa. 1 v. 18. Kom(m)er, lader os gaae 
i rætte med Hværandre« etc. (Mus. nr. 3043). Panel og gavlplanke fra Frede
riksborg, der nu opbevares i museets magasiner i Brede (21 og 21a) står med 
en sekundær grågrøn farve, hvorunder skimtes lysegrønt og rødt.

Skab (jfr. fig. 12), muligvis det egeskab med låse for, der allerede nævnes 
160 4 38. Gangjernene er gotiske, fra et ældre skab(?), loftet, af fyr, sekundært; 
164x72,5 cm. 1903 stod det bag alteret og brugtes til alterklæderne; nu i 
våbenhuset. †Skab til bøndernes »gevær« omtales 166236.

Dørfløje. 1) (Fig. 14) mellem våbenhus og skib, fra 1700’rne, med to fyldinger, 
der har påklistrede rudeornamenter som de yngste stolegavle ; oprindelige gang
jern. — 1677 forærede salig Niels Hansen, kleinsmed i København, en ny †kirke- 
dør til kristelig amindelse11.

2—3) 1700’rne og 1800’rne, i trappehus og tårn, begge flammerede.
†Pulpitur. 1690 gjorde Frands Johansen, Hillerød, et nyt pulpitur11, der sy- 

E. M.1969
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Fig. 12—13. Tjæreby. 12. Skab (p. 1406). 13. *Skriftestol, nu i Nationalmuseet (p. 1405),

nes at have haft plads i koret (sml. p. 1394); 1722 fik det nye fyldinger af Claus 
Laursen, Frederiksborg17, og 1741 malede Hans Nielsen, Ganløse, pulpituret, 
»som er af glatte brædder, afskåret i brudte fyldinger«, rabatterne fik en smule 
gul farve og fyldingerne en hvid og blå marmorering; også trappen med sit 
rækværk og det derved siddende dukkeværk maledes, og loftet fik blå lim
farve17. Fjernet 186539.

Orgel, 1960, firma Frobenius, fire stemmer, manual. Et †orgel, der ifølge 
synsprotokollen var repareret 1840, stod på det 1865 nedtagne pulpitur39, 
hvilket antagelig vil sige i koret. Derefter blev det stillet på gulvet og omkring 
186713 flyttet til tårnbuen. Et nyt anskaffedes 1906 og afløstes af det nuværende.

Pengeblok fra 1600’rne, stærkt jernbundet; nederste halvdel afsavet. I ski
bet, ved syddøren. †Pengetavler. 1764 nævnes tre kollekttavler12, 1825 kun to19.

Salmenummertavler fra sidste restaurering.
Kirkeskib, nyt, tremastet bark. I gjordbuen mellem skibets to fag.
Malerier. To (fig. 15—16), 1700'rnes begyndelse, forestillende korsbæringen og 

tornekroningen, begge kopier efter stik40. Olie på lærred, 7 8 x 6 3  cm. Istandsat 
1946 og opsat på nyt lærred. Vestligt på skibets nord- og sydvæg. — Ifølge 
Løfflers beretning 1892 skal de være en gave fra Lønsgård i sognet. 

M.M. 1922 L. L. 1969
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Lysekroner, nyere, en skænket 1881, en 19119.
†Sejerværk, omtalt 167036.
Klokker. 1) 1601, støbt af Borchart Quellichmeier, oprindelig til Greve 

kirke41. Versaler i to linier mellem liljeborter: »Regna firmat pietas anno 
d(omi)ni 1601 sub Christiano 4. rege Daniæ sumptibus templi huius Greffue 
pastore Iohanne Petreo Wallensi hæc campana fundebatur a Burchardo gelle- 
giesser« (»fromhed styrker rigerne — kongens valgsprog —; i Herrens år 1601 
under Christian IV. Danmarks konge, og da Hans Petersen Wallø var præst, 
støbtes denne klokke på bekostning af denne Greve kirke af Borchart »gul- 
gyder«). På legemet fire i tovstave indfattede medaljoner, de to med en rust- 
ningsklædt ridder knælende ved den korsfæstede (fig. 17), de andre med peli
kanen og dens unger. Tvm. 98 cm. Som det fremgår af indskriften, er klokken 
oprindelig støbt til Greve kirke; hvorvidt den skulle være alleveret fra denne 
kirke allerede året efter (ved klokkeskatten 1602), foreligger der intet om.

2) 1722. Fr. Holtzmann. Versaler mellem bladværksborter: »Gloria in excel- 
sis deo me fecit Friderich Holtzmann Hafniæ 1722«42 (»ære være Gud i det 
højeste, mig gjorde« etc.). Tvm. 75 cm. — Regnskaberne 1714 meddeler, at 
kirkens mindste klokke havde været i stykker i ca. 15 år, og at den ikke kunne 
høres i byen; den vejede 1 skippund, 8 lispund, 2 pund, den nye et pund mindre11.

Ved klokkeskatten 1602 afleverede Tjæreby kirke en †klokke på 19 lispund. 
Ifølge indberetninger til Hofman og Thurah bar den indskriften: »Hielp Chri- 
stus, Jesus Christus Guds levende søn«.

Klokkestol 184016 til to klokker, af fyr, med genanvendt materiale fra en 
stol, der af nyt forfærdigedes 167811. Konstruktionen, der er som i Alsønderup 
(p. 1454), fylder hele rummet.

G R A V M I N D E R

Epitafier. 1) (Fig. 18) o. 1625. Melchior Jacobsen og hustru, Margrete Hans- 
datter med tre af deres børn. Lille, af træ, med hvidmalet fraktur. Restaureret 
186913 og 1963—64. Rammeværket brunt, sort, gyldent43. På skibets nordvæg.

2) (Fig. 19) o. 1730. Jens Hendricksen Gerner, sognepræst for Tjereby[es] og 
Alsynderups menigheder i 36 år, provst over Strøe herred i 23 år, død 64 år 
gammel 2. febr. 1729, og hans første hustru Magdalena Sophie Thambsen 
(gift i 16 år), død 74 år gammel 10. aug. 1710. Af deres seks børn, fem sønner 
og een datter, døde Henric Gerner 2. nov. 1700 (3 år). »Til dem er siden samlet« 
Torben Gerner (16 år) 13. okt. 1729, »hvilken var dend eniste af dend Salig 
Mands Andet og sidste Egteskab i hvilket hand fornøielig levede i 16 aar med 
sin nu sørgelig efterlatte Enke Anne Margrethe Lidøe. Deris Legemer æris i 
Støven af den SI. Mands Efterleverske og børn ved dette Monument«. Sand
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sten. Indskrift med gylden 
fraktur, navnene med versa
ler. Epitafiet led overlast, da 
det faldt ned 1891 (synspro- 
tokol). Restaureret 186913,
1891,1927—2820 og 1963—64.
Ved denne lejlighed fornyedes 
al forgyldning. Rammevær
ket er gråt med lidt sort, 
profiler og ornamenter for
gyldte. På korets nordvæg 
(sml. †gravsten nr. 1).

Mindetavle, efter 1864, 
over menig ved 2. regiment,
1. kompagni Jens Nielsen, 
søn af afbygger Niels Jensen 
af Haarløse, født 15. marts 
1838, faldt ved Dyppel 18. 
april 1864. Fordybede, gyld
ne versaler. Marmorplade i 
kraftigt profileret sandstens- 
ramme. På skibets nordvæg.

Gravsten. 1600’rnes begyn
delse. Helt udslidt indskrift.
Bevaret er to hjørnecirkler 
med evangelisttegn samt et 
indristet våbenskjold med sammenskrevet MP (Mogens Pedersen, død 1613, 
var kirkens præst fra 1585). Kalksten, 200x116 cm. Tidligere i våbenhuset, 
nu i gulvet foran koret.

†Gravsten. Ifølge beretningen til Thurah44 var følgende præster begravet i 
kirken: 1) J. H. Gerner, † 1729 (sml. epitaf nr. 2), 2) Melchior Jacobsen, »in
gen Aarstal«45 (sml. epitaf nr. 1), 3) Hans Mossin Lange, »ogsaa uden Aarstal« 
[† 1754].

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, Sjælland. LA. Kirkeinspektionsarkivet. 
Tjæreby kirkes regnskabsbog 1604—1716.

Ved embedet. Kaldsbog for Tjæreby og Alsønderup Sognekald 1738—1793, 1871—1909 
og 1909ff. — Synsprotokol for Tjæreby kirke 1863ff. — Korrespondanceprotokol for Tjæ- 

Fig. 14. Tjæreby. Dørfløj mellem våbenhus og skib (p. 1406).
M.M. 1922
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Fig. 15—16. Tjæreby. Malerier forestillende Korsbæringen og Bespottelsen (p. 1407).

reby pastorats embedssager 1865—75. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i 
almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af E. Andersen 1888 (kalkmalerier), ministerielt cirku
lære 1890, J. B. Løffler 1892 (bygning og inventar), M. Mackeprang 1922 (bygning, kalk
malerier og inventar), Egmont Lind 1946 (kalkmalerier), N. J. Termansen 1946 (forslag 
til istandsættelse af prædikestol, konservering af to malerier og to apostelfigurer samt 
redegørelse før forhold vedr. altertavlen), Mogens Larsen 1956 (prædikestol og stolesta
der) samt 1951 (to epitafier) og 1964 (restaurering af altertavle, prædikestol og to epita
fier), Erik Moltke 1960 (runeindskrift), Olaf Hellvik og Palle Friis 1960 (restaurering af 
kalkmalerier og runeindskrift og besigtigelse af samme), Den Kgl. Mønt- og Medaille- 
samling 1960—61 (bestemmelse af 137 mønter). — Undersøgelse af Elna Møller 1947 
og 1969, Vibeke Michelsen 1947, Erik Moltke 1947 og 1969. — Bygningsbeskrivelse 
ved Elna Moller, inventarbeskrivelse ved Erik Moltke.

Tegninger i NM. Fire akvareller af kalkmalerier og en tegning af hvælvkonsol af 
E. Rondahl 1888. — Plan af Hans Hansen 1922.

1 Vitae Sanctorum Danorum ed. M. Cl. Gertz 1908—12, p. 330: »loco qui Paraclitus 
uocatur« = Hans Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893—94, p. 228f. 2 S.R.D. VI,
133, jfr. 138, og HistT. 5. rk. II, 527 samt ÅrbOldkHist. 1882, p. 246. 3 DiplDan. 
DaRigBr. 1. rk. V, nr. 138. 4 H. F. Rørdam: Danske Kirkelove I, 438f. 5 KancBrevb. 
1561, 29. maj. 6 Landebogen p. 173. 7 RA. DaKanc. 1591-92. Fortegnelse på kro
nens gejstlige gods, indsendt af lensmændene. 8 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 
1820—1900. Kommune kopibøger. 9 Ved embedet. Synsprotokol for Tjæreby kirke 
1863ff. 10 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. og RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 11 LA. Kirkeinspektionsarkivet. 
1604—1716. Tjæreby kirkes rgsk.bog. 12 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. 
De kgl. kirkers inventarier i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 13 LA. 

N. J.  T.  1946
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Fig. 17. Tjæreby. Klokke, støbt 1601 af Borchart Quellichmeier. Gipsaftryk af medaljon
på klokkelegemet (p. 1408).

Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrd.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller for 
kirker og præstegårde. 14 Om disse og andre ristninger, se Lis Jacobsen og Erik Moltke: 
Danmarks Runeindskrifter, 1941 42, artiklen Kalkristninger, sp. 835, og Elna Møller: 
Tegn og underlige gerninger, i Festskrift til Mogens Koch, 1968. 15 Disse huller, hid
til kaldet ventil- eller trækhuller, har intet med udluftning af rummet at gøre, men er 
beregnet til afløb for vand, som fra utætte tage har samlet sig i hvælvlommerne. 16 RA. 
Btk. 245.122—58. Bygningsadm. 1782—1840. Journalsager. 17 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 18 RA. Rtk. 256.5—13. 
Bygningsadm. 1841—50. Kopibog. 19 BA. Rtk. Bev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg 
amtsstue. 1800 II 1848 11. Kirkergsk. 20 Ved embedet. Kaldsbog for Tjæreby og 
Alsønderup Sognekald 1738 1793, 1871 1909 og 1909 ff. 21 J. Magnus-Petersen: 
Kalkmalerier, 1895, p. 103. Beretninger jfr. ovenfor. Den af Magnus-Petersen nævnte 
indberetning ved Rondahl er ikke blandt de forefundne i Nationalmuseets arkiv; men 
ifølge kaldsbogen år 1900 bevilgede ministeriet, at loftsdekorationen måtte opmales på 
statens bekostning af dekorationsmaler Hansen (!) (læs Andersen] i Helsingør under til
syn af kunstmaler Rondahl, jfr. note 20. 22 Ifølge Løffler var malerierne på væggene 

L. L. 1969
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ældre end hvælvenes dekorationer, hvilket dog ikke umiddelbart bekræftes af Rondahls 
akvarel af sydvæggens dørfag. 23 Jfr. note 9 og 13. 24 Sml. Roskilde †S. Laurentius, 
DK. Kbh. Amt p. 41. 25 Jfr. eksempelvis note 17, året 1731, note 12, året 1764 og 
note 16, året 179 8 . 26 1 8 39 indsendtes »Academisk Medlem«, historiemaler Rorbyes 
skitse til altertavlen. 27 I bagklædningens nederste nordre hjørne indhugget: 
MDCCCXXXIX. 28 Resen. Uldall 186 fol. I, 58, jfr. indberetn. til Thurah (Om Siel- 
land og Fyen) samt Hoffmans Fundationer VII, 222. 29 Ifølge kaldsbogen i Alsønderup 
blev Tjæreby kirkes kalk 1946 repareret og opgraveret. 30 1613 fik Jørgen guldsmed 
i Slangerup (sml. Bøje p. 219) betaling for kalken, han flyede, jfr. note 11. 31 Ind
leveret af bygningsinspektør F. Meldahl med finansministeriets billigelse. 32 Jfr. note
11 samt RA. DaKanc. R. 184. Seks års kirkergsk. og RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1661—72. Frederiksborg amt, Strø hrd.s kirkergsk. 33 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdistrikterne. 34 Jfr. noterne 

Fig. 18. Tjæreby. Epitaf over Melchior Jacobsen, hustru Margrete Hansdatter og børn (p. 1408).
L. L. 1961
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16 og 19. 35 Meddelt af museumskonsulent P. Halkjær Kristensen. 36 RA. Rtk. 
Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661 72. Frederiksborg amt. Strø hrd.s kirkergsk. 37 I virke
ligheden to på langs halverede stykker, der dog ikke oprindeligt har tilhørt samme pi

Fig. 19. Tjæreby. Epitaf over sognepræst Jens Henriksen Gerner, † 1729, hustruer og børn
(p. 1408).

M. L. 1961
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laster. 38 Note 11, jfr. RA. DaKanc. B. 184. Seks 
års kirkergsk. samt noterne 36, året 1662 og 11, 
året 1700. 39 Ved embedet. Korrespondance
protokol for Tjæreby pastorats embedssager 1865 
—75. 40 Tornekroningen har samme forlæg som 
det tilsvarende motiv i Nibe kirkes nordpulpitur 
1707. 41 DK. Kbh. Amt p. 974; oplysningen 
var dengang ukendt. 42 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 
1934, p. 103f. 43 1 beretningen vedrørende sidste 
istandsættelse hedder det: »to sekundære farvelag 
fjernedes« (fra frisen og gavllisterne). »Indskrift
feltet er på et tidligere tidspunkt afrenset og 
skriften fornyet. Ved ny indskrift er tekst og 
typer genanvendt, men farverne, hvid skrift på 

mørkegrå bund, er genfremstilling af den oprindelige indskrift, hvoraf sparsomme rester 
forekom«. 44 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en 
beskrivelse af Danmark. I. 45 Der har ikke været en præst af dette navn.

F R E D E R I K S B O R G  F R I M E N I G H E D S K I R K E  

TJÆREBY SOGN. STBØ HEBBED

Kirken1, der er opført nær Frederiksborg højskole 1909 og indviet 21. no
vember (arkitekt Ulrik Plesner), er formet som et langhus på fem fag og med 

våbenhus i nord. Materialet er røde mursten på bindig granitsokkel, og taget 
er tækket med røde teglsten, gavlkammene dog med munke og nonner. Byg
ningen fagdeles udvendig af skrå støttepiller, men den indre deling er mindre 
traditionel. Tre romaniserende søjler i ringe afstand fra hver langmur er par
vis forbundet tværs over rummet med en vældig kurvehanksbue, der sammen 
med små rundbuer over de smalle »sideskibe« bærer en mur, der er ført op til 
tagets skrå linier som underlag for en åskonstruktion af mørkbejdset træ.

Inventaret er samtidig med bygningen. Som altertavle tjener et i østvæggen 
muret kors flankeret af malede hjorte (ved Niels Skovgaard). Klokke, leveret 
1909 af De Smithske Klokkestøberier (Ålborg), med vers af Chr. Richardt og 
indskriften: Fra Høve, Havrebjerg og Stevns Frimenigheder 1910. Klokken 
har tidligere siddet i sangværket på Frederiksborg slot2. I klokkestabel af fyr, 
nordvest for kirken.

1 Anders Uhrskov: Hillerødbogen, Hillerød 1948, p. 89. Helge Finsen: Arkitekten Ulri *
Plesner. 1951, p. 31, 67. 2 ÅrbFrborg. 1934.

Fig. 20. Tjæreby. Landsbyplan 1786.
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laster. 38 Note 11, jfr. RA. DaKanc. B. 184. Seks 
års kirkergsk. samt noterne 36, året 1662 og 11, 
året 1700. 39 Ved embedet. Korrespondance
protokol for Tjæreby pastorats embedssager 1865 
—75. 40 Tornekroningen har samme forlæg som 
det tilsvarende motiv i Nibe kirkes nordpulpitur 
1707. 41 DK. Kbh. Amt p. 974; oplysningen 
var dengang ukendt. 42 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 
1934, p. 103f. 43 1 beretningen vedrørende sidste 
istandsættelse hedder det: »to sekundære farvelag 
fjernedes« (fra frisen og gavllisterne). »Indskrift
feltet er på et tidligere tidspunkt afrenset og 
skriften fornyet. Ved ny indskrift er tekst og 
typer genanvendt, men farverne, hvid skrift på 

mørkegrå bund, er genfremstilling af den oprindelige indskrift, hvoraf sparsomme rester 
forekom«. 44 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en 
beskrivelse af Danmark. I. 45 Der har ikke været en præst af dette navn.

F R E D E R I K S B O R G  F R I M E N I G H E D S K I R K E  

TJÆREBY SOGN. STBØ HEBBED

Kirken1, der er opført nær Frederiksborg højskole 1909 og indviet 21. no
vember (arkitekt Ulrik Plesner), er formet som et langhus på fem fag og med 

våbenhus i nord. Materialet er røde mursten på bindig granitsokkel, og taget 
er tækket med røde teglsten, gavlkammene dog med munke og nonner. Byg
ningen fagdeles udvendig af skrå støttepiller, men den indre deling er mindre 
traditionel. Tre romaniserende søjler i ringe afstand fra hver langmur er par
vis forbundet tværs over rummet med en vældig kurvehanksbue, der sammen 
med små rundbuer over de smalle »sideskibe« bærer en mur, der er ført op til 
tagets skrå linier som underlag for en åskonstruktion af mørkbejdset træ.

Inventaret er samtidig med bygningen. Som altertavle tjener et i østvæggen 
muret kors flankeret af malede hjorte (ved Niels Skovgaard). Klokke, leveret 
1909 af De Smithske Klokkestøberier (Ålborg), med vers af Chr. Richardt og 
indskriften: Fra Høve, Havrebjerg og Stevns Frimenigheder 1910. Klokken 
har tidligere siddet i sangværket på Frederiksborg slot2. I klokkestabel af fyr, 
nordvest for kirken.

1 Anders Uhrskov: Hillerødbogen, Hillerød 1948, p. 89. Helge Finsen: Arkitekten Ulri *
Plesner. 1951, p. 31, 67. 2 ÅrbFrborg. 1934.

Fig. 20. Tjæreby. Landsbyplan 1786.
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f ig. 1. Æbelholt kloster. Hoved af brændt ler (p. 1430).

Æ B E L H O L T † K L O S T E R K I R K E
T J Æ R E B Y  S O G N

Klostret stilledes ved midten af 1170’erne, da franskmanden abbed Vilhelm flyttede 
det på Eskilso i Roskilde fjord (Horns hrd.) grundlagte victoriner (augustiner) kan- 

nikesamfund hertil. Når dette sted valgtes, skyldtes det antagelig, at Vilhelms ven og 
velynder biskop Absalon 1171 havde skænket klostret Tjæreby by og kirke1. Som på 
Eskilso var kirken også her viet S. Thomas, men med tilføjelsen »de Paraclito« (af Hel
ligånden)2, måske fordi Tjæreby kirke var viet denne (p. 1391). Senere, efterhånden som 
Vilhelms ry bredte sig, kaldtes den ofte S. Thomas’ og Vilhelms3. Ryggeriet synes at 
være kommet i gang med det samme; i et brev fra o. 1176 gav Absalon bønderne i (Lille) 
Lyngby og Helsinge befaling til al køre sten til kirken4. Under Vilhelms energiske le
delse og ved Absalons stadige støtte blomstrede stiftelsen snart op. I et udateret brev5 
til den senere Roskildebisp Peder Sunesøn beretter Vilhelm, at der enkelte dage bespi
st es over 100 mennesker i klostret, og at der var næsten 25 kanniker (fere ad viginti 
quinque)6. Som eksponent for den betydningsfulde kulturelle og politiske forbindelse 
med Frankrig7 indtog Vilhelm en fremtrædende stilling; han var nær knyttet til Absa
lon, og Peder Sunesøn var hans discipel. Vilhelm log virksom del i forhandlingerne i 
anledning af prinsesse Ingeborgs giftermål med den franske konge og hendes hastige 
skilsmisse, og under kirkestriden i Norge fandt ærkebiskop Erik af Trondhjem og flere 
norske bisper et tilflugtssted i Æbelholt. Herfra grundlagdes også Kastelle kloster i Kong- 
helle, der således blev en datterstiftelse af Æbelholt8. Har klostrets anseelse været stor 
i Vilhelms tid, tiltog den end mere efter hans død 1203, da kannikerne med en af hans 
tænder fremkaldte mirakuløse helbredelser af syge. — Vilhelm begravedes foran S. Tho
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mas’ alter, som han selv havde rejst9; dette berettes i den skildring af hans levned og 
undergerninger, som efter alt at domme er blevet til o. 1218—24 eller måske lidt tid
ligere10. Den temmelig lille kirke af træ, i hvis kor graven fandtes, kunne imidlertid kun 
rumme få foruden klosterbrødrene, og så længe Vilhelm »indsnævredes der«, kunne han 
ikke gavne dem eller andre, som søgte sundhedens nådegave. »Da den nye og rummeli
gere kirkes helligdom i det syvende år, efter at han havde lagt sig til hvile fra sin møje, 
stod fuldt færdig, bygget af tegl, fik klosterbrødrenes kor anvist sæde i denne, fjernet 
langt fra den Guds mands gravmæle«; højaltret indviedes 17. juni 1210 af biskop Peder 
Sunesøn. Trækirken overlodes de talrige pilgrimme og syge11. På ærkebiskop Andreas 
Sunesøns initiativ udgik 1218 en pavelig befaling til denne, Roskildebispen og abbeden 
i Herrisvad om at indsamle efterretninger om Vilhelms liv og mirakler12; 1224 kanoni
seredes han, og paven tilstod samtidig besøgende ved S. Thomas’ kirke 40 dages aflad13. 
Først 14 år senere, 1238, overflyttedes S. Vilhelm til klosterkirken14, som antagelig da var 
så vidt færdigbygget, at den kunne modtage stifterens legeme. Om den fortsatte til
strømning vidner, at der i tiden omkring Vilhelms festdag (16. juni) holdtes marked »ved 
og uden for klostrets porte« (»circa et extra portas«); ved privilegiebreve 1265 og 1308 
fik klostret overladt de kongelige afgifter heraf15.

Skønt klostret fortsat modtog mange gaver16, synes det aldrig at være blevet nogen 
rig stiftelse. Fra gammel tid besad det foruden Tjæreby og Eskilsø tillige †Freerslev og 
Jyllinge kirker, og et pavebrev fastslog 1218 klostrets præsentationsret til dets kirker og 
retten til at bestyre deres timelige anliggender17. 1241 havde klostret erhvervet gods i 
bl.a. Lille Lyngby18, og 1324 henlagdes kirken der til brødrenes bord med den begrun
delse, at klostret tyngedes af gældsbyrder, dels fordi der efter gammel skik blev sørget 
for det store antal gæster, dels fordi arbejdet med kirkens nybygning ikke kunne fuld
føres uden store udgifter, og endelig fordi indkomsterne var ringe19.

Foruden det til S. Thomas viede højalter kendes følgende sidealtre: 1479 nævnes et 
Hellig Kors alter og et Vor Frue alter20. 1492 tilstod paven aflad til dem, der besøgte 
det af kong Hans stiftede alter for Vor Frue, Johannes Døberen, Johannes Evangelist 
og S. Jørgen21. Fjorten år senere, 1506, kvitterede abbeden for 1000 mark lybsk fra 
kong Hans, for hvilke der skulle afholdes gudstjeneste for hans og hans forældres sjæle22. 
1512 stiftede Aage Andersen Thott på Dronningholm et Vor Frue alter inden for den 
søndre kirkedør »på den højre hånd«23.

Som augustinersamfund lå Æbelholt kloster stedse under bispens tilsyn24, og når 
klageskriftet mod biskopperne omtaler bispens ønske om at »vndrøche« Æbelholt fra 
kronen25, taler det ud fra (bevidst?) falske forudsætninger. 1532 havde abbeden og kon
ventet bevidnet, at bispen befandt sig i klostret »i sin fordring og rette visitering« og 
yderligere erklæret, at det var stiftet af biskopperne og aldrig havde været under nogen 
anden end bispen, der altid havde haft og stadig havde fuld magt til at konfirmere den 
til abbed, som konventet efter privilegierne og S. Viktors institutter kårede og »ydmyge- 
ligen« præsenterede, og, understregedes det til slut, »kjendes vi Bispen af Roskilde altid 
for vor Herre og Prælat i alle Maader«26.

Reformationen kom ikke til at betyde nogen pludselig omvæltning i klostrets forhold. 
Først 1544 gjordes det til et verdsligt len, dog således at lensmanden (Christopher Trund- 
sen) skulle sørge for de tilstedeværende munkes underhold; bl.a. skulle abbeden for livs
tid nyde den klostret tillagte bispetiende af Kregme, Blistrup og Helsinge27. Ved klem- 
mebrevet 1555 gjordes klosterkirken til sognekirke for Tjæreby (p. 1391) og Alsønderup 
(p. 1437) sogne; der skulle forordnes kirkeværger, som skulle oppebære tienden og for
bedre kirken med den28, men 1561 fik sognemændene i Alsønderup tilladelse til atter at 
benytte deres gamle kirke, da de havde klaget over, at klosterkirken var fjerntliggende 
og for stor at vedligeholde29. 1560 flyttede den sidste abbed, Anders Ibsen, fra klostret30, 
og muligvis blev Æbelholts jorder allerede dette år lagt til Hillerødholm, da Christopher 
Trundsen ombyttede forleningen på Æbelholt med Tryggevælde31. 1561 blev markedet, 
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der siden 1265 (jfr. ovenfor) havde været holdl ved klostret 15.—29. juni ifølge kongelig 
befaling henlagt til Frederiksborg slot32. Herefter er kloster og kirke formentlig snart 
gået i forfald.

Mønter. 1888 blev der på tomten gjort et samlet fund på 729 monter, nedlagt efter 
1533 og indeholdende mønter fra Christoffer af Bayern til Christiern II. samt et par 
lyske33. Bortset herfra er der fra tomten til Nationalmuseets møntsamling siden 1903 
og fortrinsvis i forbindelsen med udgravningerne 1935ff. indkommet 429 monter. Blandt 
disse er en snes fra tiden for 1241, øg de ældste stammer fra Knud VI., dvs. tiden lige 
efter klostrets grundlæggelse. Blandt de stedbestemte er en »Anno Domini 1234« fundet 
tæl nord for klosterkirkens nordre sideskibsmur (jfr. tillige nedenfor).

Ifølge Thurah34 lå der ved Melose i Lille Lyngby sogn en skov kaldet »Capel Skoven« 
med ruiner af et kapel tilhørende Æbelholt kloster (sml. det under Tjæreby omtalte †kapel 
p. 1392; jfr. også Lille Lyngby, Strø hrd.).

K L O S T R E T

Den lokalitet i Tjæreby sogn, hvortil Eskilsøklostret (Horns hrd.) flyttedes 
o. 1175 under abbed Vilhelms ledelse, ligger umiddelbart nord for vejen Hille- 
rød-Frederiksværk. Denne vej, hvis forløb (indtil o. 1940) netop her må være 
uændret siden klostrets grundlæggelse, passerer stedet, hvor der tidligere land- 
tes et vadested eller en bro mellem Øvre og Nedre Æbelholt Dam. På et kort 
over den kongelige stutterivang, Æbelholts vang, Ira 1776 (fig. 2) er disse 
damme og vejen angivet, og det samme er tilfældet på de Gram-Langenske 
kort fra 1763—6635; nu er dammene helt udtørrede ligesom nogle moser og 
engdrag nord og vest for klostertomten. Såvel på luftfotografier som gennem 
højdekurver er det endnu muligt at følge de ældre terrænforhold. Umiddelbart 
nord for Nedre Dam, som gennem Æbelholt å36 afvandedes i den nærliggende 
Arresø, er der på 1776-kortet markeret et »Grav Stæd«, formentlig den sten, 
der ved samme tid tegnedes af Abildgaard (p. 1432). Netop her blev ruinerne 
af klosteranlægget fremdraget 1935f. Såvidt man kan slutte ud fra de på kor
tene gengivne forhold, kan der næppe være tvivl om, at stedet ved klostrets 
grundlæggelse frembød de faciliteter, »overflod på marker, skove, vand« etc., 
som ærkebiskop Eskil fremhævede i forbindelse med anlæggelsen af cister- 
cienserklostret i Esrum (p. 1043).

Tiden efter reformationen. Da klosterkirken 1561 blev opgivet som sogne
kirke for Tjæreby-Alsønderup sogne, og det traditionelle klostermarked hen
lagt til Frederiksborg Slot, var bygningsanlæggets skæbnetime for alvor inde. 
Kun klostrets teglovn blev sat i stand, således at man 156237 kunne påbegynde 
brænding af sten, antagelig til Frederiksborg, hvor meget af byggematerialet 
fra klosterbygningerne vel også er havnet. 158338 havde nogle bonder til kon
gens store vrede tilegnet sig en hel del opgravede penge, der rettelig, som alt 
andet, der fandtes i jorden, tilhørte ham. Endnu 1743 fandtes der ifølge ind
beretning til amtmanden betydelige rester, hvoraf bønderne i de omliggende 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 90
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sogne hentede sten til skorstene og lignende. På denne måde er også en hel del 
bygningsdetaljer af granit (søjletromler, baser og kapitæler) kommet til eg
nens gårde, hvorfra de i ny tid er afgivet til Æbelholt ruinpark. Ved stutteri
vangens udstykning i 1830'rne synes der ikke at have været synlige rester af 
ruinen. De skiftende ejere af »Klostergården«, den ejendom som efter udstyk
ningen opførtes o. 1840 øst for selve klostret, er dog gentagne gange stødt på 
murværk, skeletter og murede grave i forbindelse med opdyrkningen. Det er 
tillige muligt, at en del byggemateriale til gården er opgravet i klostrets øst
fløj og klosterkirkens østende, hvor bygningssporene er næsten udslettede (sml. 
p. 1429); andre dele såsom kirkens vestgavl og nordenden af vestfløjen er be
skadiget ved grusgravning. I forbindelse hermed blev der 1851 fundet nogle 
murede grave; to år senere udgravedes en lignende med sagkyndig bistand. 
Siden da er adskillige fund fra tomten afleveret til Nationalmuseet, bl.a. 1912 
den fig. 10 og 12 viste støbeform39.

Udgravningen 1935f. Selv om der således ikke var tvivl om klostrets be
liggenhed, blev det ikke selve anlægget, men et af udenværkerne, klostrets 
teglovn, man først fik berøring med. Ovnen, som ligger på arealet øst for klo
stret og den o. 1840 opførte gård, er ret stor og forsynet med tre indfyrings- 
åbninger; det er formentlig den ovn, som skulle gøres rede efteråret 1561. I 
og omkring den fandtes adskillige middelalderlige formsten m.m.

Udgravningen indledtes i efteråret 1935 af professor V. Møller-Christensen, 
som dengang var læge i Hillerød. Endnu samme efterår førtes udgravningen 
vestover med gode resultater, og samtidig blev nu afdøde arkitekt C.G. Schultz 
udsendt fra Nationalmuseet. Han skulle fremover varetage udgravningens byg- 

Fig. 2—3. Æbelholt kloster. 2. Kort over 
Æbelholtvang, målt 1776. »Gravsted« an
giver beliggenheden af den fig. 17 afbil
dede gravsten (p. 1432). 3 (p. 1419). Det 
på fig. 2 indrammede felt med angivelse 
af koter og klosteranlæg (p. 1417, 1419).
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ningsmæssige side, mens arbejdet med 
grave og skeletter skulle forestås af 
V. Møller-Christensen. 1 løbet af de 
følgende par år blev det egentlige klo
steranlæg ved forenede anstrengelser 
blottet i store træk, og man traf de 
første forberedelser til etableringen af 
en ruinpark40. Anlæggelsen af denne 
var stort set afsluttet 1942—43 med 
udlægning af sten- og jordvolde på de 
steder, hvor ingen eller kun få rester 
efter mure var fundet, eller hvor man 
på grund af den sparsomme økonomi 
og udsigt til dårlige resultater havde 
måttet afstå fra at gennemføre en syste
matisk undersøgelse. Usikkerheden gæl
der især klostrets østfløj og kirkens tværskib med tilstødende dele af kor og 
langskib. Om grusgravning også i dette område vidner de undergravede funda
mentsten fra korets nordmur.

Den systematiske gravning af skeletter påbegyndtes i klosterkirkens vest
ende sommeren 1942 med et antal lægestuderende under V. Møller-Christensens 
ledelse. Senere skeletundersøgelser gennemførtes i fratergården og på kirkens 
tre frie sider, hvor der er arbejdet i flere omgange; 1965 udvidedes gravunder
søgelsen mod nord ind på den tilstødende mark. I forbindelse med disse arbej
der, hvis omfang langt overstiger bygningsundersøgelserne, er der hist og her 
gjort iagttagelser af betydning for visse punkter i de rekonstruerede dele af 
anlægget41 (sml. note 57).

Klosteranlægget. Mens cistercienserne ligesom flere andre munkeordener 
havde faste regler for den planmæssige udformning af deres klostre, ved man 
ikke, om det samme var tilfældet med augustinerne. I den udstrækning, ud
gravningen 1935ff. har givet resultater, kan man dog fastslå, at disse for Æbel- 
holts vedkommende har fulgt samme hoveddisposition, som kendes bl.a. fra 
cistercienserklostre: et firlænget kompleks omkring en klostergård og uden om 
dette hovedanlæg, i større eller mindre afstand, et vist antal mindre huse (fig. 
4,7). I Æbelholt danner klosterkirken hovedanlæggets nordfløj, og jorden om
kring kirkens frie sider er kirkegård. Beliggenheden umiddelbart nord for 
Nedre Dam (p. 1417) har gjort det muligt at lede vandet ind i det for klostret 
nødvendige kanalsystem. Hertil hører en lang, gravet rende, som allerede 1935 
afdækkedes omtrent parallelt med klostrets østfløj; senere er det påvist, at den 
sydøst for klostret har en buet sidegren42. Hovedrenden fulgtes ved snitgrav- 

90*
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ninger indtil ca. 30 m nord for en flugtlinie gennem kirkens nordre korsarms- 
gavl. En gravet rende er endvidere påvist i eet snit vest-nordvest for kirken, 
hvilket førte til den slutning, at østkanalen drejer i en bue nord om kirkegår
den43 og derpå mod syd tilbage til Nedre Dam omtrent på det sted, hvor åen 
fører vandet videre.

Denne antagelse synes kun delvis rigtig, idet flere luftfotografier afslører et 
andet forløb af gravede render, nord for klostret44. Ud fra dette materiale og 
de hidtil kendte bundkoter i kanalsnittene kan man formode, at der har været 
ikke een enkelt, men to kanaler (fig. 3), som begge har ført vand fra Nedre 
Dam nordpå, hvor vandet antagelig kunne finde afløb mod nordvest. Et sådant 
kanalsystem er velkendt fra flere cistercienserklostre, f.eks. Esrum og Øm45. 
Bearbejdning af materialet fra en 1960 foretaget undersøgelse nær åens ud
spring fra Nedre Dam vil kunne tjene til belysning af kanalsystemet; her fand
tes både rester af et stenhus og mange pæle samt en mærkelig trærende, der 
snarest må tydes i forbindelse med stemmeværk og møller46.

Hele dette kanalsystem kan være identisk med den »aqvae ductus« (kunstig 
vandledning), som abbed Vilhelm omtaler i et brev til den Esrum abbed 1175; 
af brevet fremgår, at man fra Esrum har sendt en klosterbroder, Stephan, til 
Æbelholt, hvor en vandledning, »som vi tit har talt om, volder store problemer, 
der må angribes med snedighed«; ingen vil være mere egnet end broder Stephan, 
og derfor anmoder Vilhelm om tilladelse til at beholde ham endnu tre eller fire 
dage47. I et andet brev, stilet til Absalon, skriver abbeden48 om indlægning af 
vand, at arbejdet er startet i forhåbning om hans nådige bistand, og beder 
derpå om rør, så vandtilførslen kan blive endnu pragtfuldere. Det sidste kilde
sted må referere til lukkede vandledninger af den art, som førte vandet ind i 
selve klostret, f.eks. til lavatoriet (pladsen for håndvask), der sædvanligvis 
fandtes i søndre korsgang, ud for refektoriet49.

De her anførte kildesteder er de sikreste beviser for, at arbejdet på det klo
steranlæg, som skulle afløse Eskilsø-klostret, var i fuld gang 1175—78. Det 
betyder antagelig også, at Vilhelm med sit kannikesamfund senest 1175 er 
f l y t t e t  til stedet, hvor de en tid må have indrettet sig i midlertidige bygninger 
eller i en afdeling af den ene klosterlænge, som kan være opført før flytningen50.

Ikke blot oplysningerne om arbejdet med vandforsyningen, men også hele 
bygningskomplekset, som det kendes fra udgravningen, vidner om, at der straks 
er lagt en samlet plan for hele klosterområdet, hvorpå man har gennemført de 
enkelte arbejder successivt. Absalons brev til bønderne vidner om en tidlig 
igangsættelse af funderingsarbejderne. Et indicium for en hurtig udbygning af 
visse afsnit i klostret findes tillige i et af Vilhelms breve (p. 1415) til Peder 
Sunesøn i Paris før denne o. 1183 rejste hjem. Heri fortæller abbeden, at hans 
kloster havde næsten 25 kanniker og undertiden bespiste 100 mennesker dag- 
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Fig. 4. Æbelholt kloster. Ruinparken. Luftfotografi. Holten Lange/Stiesdal 1969
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lig. — Netop i den sidste oplysning kan man måske hente forklaringen på, at 
den vældige aktivitet, der de allerførste år prægede anlægsarbejderne det nye 
sted, har måttet dæmpes på visse områder, f. eks. med hensyn til klosterkirken 
(p. 1426). I øvrigt har man som nævnt kun kendskab til et fåtal af de byg
ninger, der har hobet sig op omkring selve klostret. Møller, værksteder og meget 
andet må nødvendigvis have fået tilkendt førsteprioriteten i byggeriet, for at 
klostersamfundet overhovedet kunne trives og tillige udfolde den store gæst
frihed og hjælp over for de mange fattige og fremmede, der passerede dets porte.

K I R K E R N E

De historiske kilder omtaler to kirker, en lille af træ (p. 1428) og selve klo
sterkirken af tegl (p. 1426). Ved udgravningen fandtes spor af to kirker, men 
de har begge været bygget af tegl.

1) Det såkaldte »S. Vilhelms kapel« ligger uden for det firfløjede anlæg, ved 
sydenden af østfløjen. Som det fremgår af fig. 5, er der tale om et lille, rekt
angulært kapel med direkte tilknyttet apsis og en yngre vestudvidelse. I byg
ningens ældste afsnit var der rester af munkestensmurværk (fig. 6); indven
dig i apsiden er benyttet såvel krumhugne sten (der fremtræder med en uregel
mæssig rifling) som krumformede sten. Der fandtes bevis for, at apsiden har 
haft en tre skifter høj, muret sokkel med afrundet overkant. Bygningens rekt
angulære del havde ende- og midtlisener med cirka halv stens fremspring; man 
må heraf udlede, at de mellemfaldende blændingsfelter foroven har været af- 

Fig. 5. Æbelholt kloster. »S. Vilhelms kapel«. Plan. 1:150. Målt af C. G. Schultz 1936.
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Fig. 6. Æbelholt kloster. »S. Vilhelms kapel«, apsis, set fra nordøst (p. 1422).

sluttet med en af den slags rundbuefriser, som er karakteristiske for den nord
sjællandske teglstensarkitektur i tiden fra o. 1175—125051, og således som den 
kan være blevet anslået f.eks. i Esrum, hvorfra man kan have hentet andre 
håndværkere end Stephan eller blot inspiration. Et kraftigt fremspring i fun
damentet til vestmuren er tydet som underlag for en vestportal. I apsiden stod 
rester af det murede alter (172 X 104 cm) på plads og foran dette lå en pikstens- 
bro, som muligvis repræsenterer et trin. Tre gulvlag er fundet i den rektangu
lære del. I det mellemste gulvlag, der bestod af munkesten, var et felt i rum
mets midte markeret med ornamenterede fliser (sml. p. 1428)52.

Ændringer og tilføjelser. Et par små fundamenter ved kapellets nordmur er 
tydet som altre, men placering og dimensioner åbner snarere mulighed for at 
opfatte dem som hvælvpiller fra en ret tidlig overhvælvning af rummet med to fag.

Senere i middelalderen er den lille bygning udvidet med en næsten kvadra
tisk vestforlængelse forsynet med støttepiller. De ydre murflugter i nord og syd 
har ligget i plan med lisénforsiderne på den ældre del.

Det lille kapel er (jfr. navngivningen 1935) først tydet som Vilhelms grav
kirke (p. 1428), senere53 som hørende til abbedbolig og infirmeri for kloster
brødrene, hvilket dog ikke udelukker, at den kan have rummet abbedens grav. 

C. G. Schultz 1936
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Fig. 7. Æbelholt kloster. Ruinplan. 1:500. Målt og tegnet af El. M. 1942 —43.
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2) Klosterkirken. Denne har som nævnt dannet nordfløj i klostret. Den be
stod af et treskibet langhus, og et østparti med ret stærkt fremspringende tvær
skib og et kor med lige østgavl; alle detaljer vedrørende dette østparti er imid
lertid ukendte bortset fra, at korets gavl senere, engang i 1300’rne, erstattedes 
med en polygonal afslutning; ved samme tid er der indbygget hvælvinger i 
kirken.

Om Absalons bud til bønderne om korsel af sten til kirkens fundamenter 
blev efterkommet straks, eller om de tilkørte sten blev brugt andetsteds, ved 
man ikke. Forekomsten af murede grave inden for vestafsnittet og i tilknyt
ning til dets mure fortæller, at fundamenterne fandtes på stedet, inden denne 
begravelsesform gik af brug ved 1200’rnes midte54.

Før Vilhelms død kom man ikke for alvor i gang med murværket, thi man 
må slutte, at hvis blot en del af kirken (eller kapitelsalen) havde været brug
bar 1203, ville abbeden uden tvivl være blevet begravet her, selv om højalte
ret endnu ikke var indviet55. Det fremgår da også af levnedsbeskrivelsen (p. 
1429), at man først tog fat efter hans død og på grund af den »uro«, han følte 
i graven. Højkorets alter kunne indvies 17. juni 1210, og inden da var kannike- 
stolene flyttet ind i det nye rum, der måske som i Øm56 lukkedes med et lek- 
torium mod vest.

Efter 1210 har man tilsyneladende ikke haft overvældende travlt med kir
kens udbygning. I hvert fald er det påfaldende, at der ikke skete en overflyt
ning af Vilhelms levninger hurtigt efter hans kanonisation 1224. Når transla
tionen gennemførtes så sent som 1238, kan det næppe opfattes på anden måde, 
end at man først da var så vidt med kirkens bygning, at kannikekoret kunne 
rykkes vestover, dvs. fly ttes bort fra høj koret til den vanlige plads i korsskæ- 
ringen (og skibets østende?). Det indebærer formentlig også, at kun tværskibet 
var færdigt 1238, og at arbejdet på langhuset gennemførtes endnu senere, ja, 
måske først i forbindelse med den nedenfor omtalte nybygning o. 1324.

De afdækkede spor giver ikke svar på disse spørgsmål så lidt som på mange 
andre vedrørende anlægget. Man kender ikke tværskibets nøjagtige bredde, 
ved ej heller, om der var kapeller på østsiden som i andre klosterkirker. Man 
er også uvidende om skibets østende og dets sammenstød med tværskibet. Det 
er dog nogenlunde klart, at langhuset har været på fem fag, og at de formentlig 
rektangulære piller skulle have båret runde buede arkader57.

Tilføjelser og ændringer. 1324 tales der om kirkens nybygning (p. 1416). Til 
en sådan byggeperiode kan man med nogen sikkerhed henføre korets polygonale 

østafslutning samt den overhvælvning, der spores i langhuset, hvor løstfundne 
ribbesten af høj gotisk form stemmer med en datering til 1300’rnes første halv
del. Den tresidede østmur i koret, der ikke medførte nogen egentlig udvidelse, 
blot mere plads om højalteret, var forsynet med støttepiller. Lignende er føjet 
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Fig. 9. Æbelholt kloster. Glaseret bladkapitæl (p. 1430).

til langshusets ældre mure, og i det indre er arkadepillernes fundamenter ble
vet udbygget til to, måske endda fire sider. Disse tilføjelser ligger sine steder i 
et lidt andet, ofte højere niveau end de oprindelige fundamenter, hvad der har 
sin forklaring i det velkendte fænomen, at terrænet med tiden højnes i og om
kring kirkerne. At arkadepillerne muligvis udvidedes til alle fire sider er be
mærkelsesværdigt; det kan kun tydes på to måder: enten dækker oplysningen 
fra 1324 virkelig over en nybygning, eftersom indbygning af hvælv kun kræ
ver supplering af pillerne i syd og nord, eller også er langhuset først færdig
bygget på dette sene tidspunkt, selv om fundamenterne var langt ældre. Mod 
sydmuren har støttepillerne gjort passage gennem fratergårdens nordre kors
gang umulig, men hvis langhusets mure først er rejst o. 1324, kan korsgangen 
heller ikke have fået sin endelige udformning før. Måske kom nordre korsgangs 
udlagte fundament da aldrig i brug, fordi det var uanvendeligt, efter at kirken 
var forsynet med støttepiller58.

Inden for østpartiets område er der afdækket en brønd, som muligvis skal 
identificeres med S. Vilhelms kilde59. Den er sat af tømmer forneden og kampe
sten foroven. Ved tømningen fandtes intet, som kunne datere brønden, men 
eftersom klostertomten ikke blev bebygget efter reformationen, må man an

L.L. 1966
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tage, at brønden har hørt klostret til. 
De usikre rekonstruktionsforhold 
inden for østpartiet udelukker imid
lertid nogen sikker placering af brøn
den i forhold til kirkerummet. Tanken 
om, at den fra første færd skulle have 
været placeret i en krypt60, kan ude
lukkes af to grunde. Dels ville en mu
ret krypt, anlagt i begyndelsen af 
1200’rne være ret enestående61, dels 
synes niveauerne ikke at tillade en 
sådan mulighed62.

Trækirken. Levnedsskildringen be
retter, at abbed Vilhelm blev begravet 
foran den hellige apostel Thomas’ 
alter, som han selv havde stiftet, 
hvilket kun kan betyde: i den kirke, 
han selv havde ladet opføre. I afsnit 
fire, om miraklerne lige efter hans 
død, nævnes, at abbeden gennem 

drømmesyner besværede sig til klosterbrødrene over sin trange begravelsesplads 
i koret i en temmelig lille kirke, der var bygget af træ og kun kunne rumme få 
foruden klosterbrødrene. Ved de senere mirakler omtales Vilhelms gravplads kun 
som kirken og uden angivelse af byggemateriale. Beskrivelsens afsnit om Vil
helms liv i Danmark, hans død og de første mirakler, følger den for tidens helgen
legender vanlige norm undtagen på eet punkt: den omtaler ikke nogen transla
tion efter helgenkåringen63. Omtalen af en træ kirke som Vilhelms trange grav
plads kunne således tænkes at være et led i helgenbeskrivelsernes vanlige op
bygning, hvor det gælder om at skabe en »hård« baggrund for den hellige 
mands gerninger. Ved udgravningerne er der ikke fundet spor af nogen træ
bygning, som lader sig identificere med en kirke64.

Blandt mulighederne for en lokalisering af Vilhelms begravelsesplads er de 
to ved udgravningen fundne kirker mest sandsynlige:

1) I »S. Vilhelms kapel«. Ved fundet af dette kapel var udgraverne opmærk
somme på det p. 1423 omtalte felt med ornamenterede fliser midt i kapellets 
ældste del, som ikke lader sig datere inden for et snævert tidsrum (jfr. p. 1423). 
Under lliserne fandtes en nedgravning med bundkote 61—100 (under alter
bordet), men uden spor efter en begravelse. Tænker man sig, at Vilhelm virke
lig blev jordet her 1203, og hans levninger derpå fjernet ved translationen 
1238, må en påvisning af den hellige mands første hvilested næsten være umu

L.L.1970

Fig. 10—11. Æbelholt kloster. 10. Støbeform af 
brændt ler (sml. fig. 12). 11. Aftryk efter formen 

(p. 1418, 1430).
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lig, hvis graven ikke var muret, og 
det behøver ikke at have været t i l 
fældet. Repræsenterer nedgravningen
S. Vilhelms grav, må sporene af en 
trækirke være skjult under eller ode- 
lagt ved opførelsen af det lille tegl
kapel. Dette må i så fald være rejst 
efter Vilhelms død og efter afslutnin
gen af helgenbeskrivelsen, hvis sidste 
bygningsmæssige oplysning gælder 
indvielsen af klosterkirkens kor 1210.
Den tilsyneladende langsomme opfø
relse af klosterkirken kan have be
virket, at klosterbrødrene blev nod- 
saget til at ombygge trækirken på et 
eller andet tidspunkt mellem 1210 og 
1238, måske efter kanonisationen 1224.

2) I klosterkirken. Hvis det såkaldte 
Vilhelms kapel ikke er Vilhelms grav
kirke, er det rimeligt — ud fra sammenligning med forholdene i Øm og den 
almindeligt kendte ulyst til at flytte bort fra en allerede indviet plads — at 
søge stedets første kirke inden for klosterkirkens område. I så fald må det lille 
trækapel have haft plads i skibets østende (og korsskæring). Netop her er der 
ikke foretaget nogen systematisk undersøgelse65, men chancerne for at påvise 
stolpehuller er næppe store, eftersom feltet hører til det område af kloster
anlægget, der har været udsat for den hårdeste afgravning ved nyere tiders 
jagt på byggematerialer. Denne afgravning er utvivlsomt den egentlige årsag 
til den formentlige gravfattigdom, både her og i kapitelsalsområdet.

Hvis Vilhelms gravkirke har ligget i selve klosterkirken, hvad klostrets sy
stematiske plan og udbygning måske kunne tale for, har den ikke været i vejen. 
Teoretisk kan den være bygget før, samtidig med eller efter udlægning af f u n 
damenterne Lil klosterkirken. Placeringen udelukker heller ikke, at arbejdet 
på stenkirken begyndte fra øst, og endelig vil den stemme godt med helgen
legendens jævnlige omtale af den nære sammenhæng mellem Vilhelms grav
kirke og kirkegården.

Materiale. Løsfundene fra udgravningen har ikke været genstand for nogen 
samlet bearbejdelse, og det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at udpege 
arkitekturfragmenter, der med sikkerhed kan henføres til klostrets to kirker. 
I kapellets murværk er der anvendt en ret kort sten, som i nordvestlisenen er 
målt til 24—25 x 11,5x8,25 cm. Denne træffes også andre steder, f.eks. i vest

Fig. 12. Æbelholt kloster. Støbeform af størrelse 
som en munkesten (sml. fig. 10—11).

L.L. 1970
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enden af klostrets sydfløj. Storre stenformater træffes overalt som løsfund og 
er tillige anvendt i kapellets mellemste gulv ( 2 8 x 1 3 , 5 x 9  cm). Formstensma- 
terialet, der repræsenterer hele middelalderen, omfatter halv- og helrunde søjle- 
stave, baser og kapitæler, ribbesten og vinduesstavværk m.m. De mange søjle- 
dele er ofte forsynet med mørkbrun glasur, jfr. kapitælet fig. 9, der sammen 
med andre af de fundne stykker vidner om en højt udviklet teglteknik i tiden 
o. 122566. Som eksempler på anden dekorativ udsmykning i tegl gengives et 
hoved og en støbeform (fig. 1 og 10), den sidste dannet i en munkesten og fore
stillende en mand i lang, folderig kjortel; personen tydes jævnlig som en apo

stel, hvilket dog næppe stemmer med mandens tonsur; at figuren kan frem
stille klostrets stifter, abbed Vilhelm, er en mulighed.

Flisematerialet er ikke righoldigt, men motivmæssigt ret varieret og oftest 
forsynet med grøn eller brun glasur. De p. 1423 omtalte karvesnitsfliser i det 
lille kapel måler 20 cm i kvadrat og er ikke mindre end 6—6,5 cm tykke.

Bly. Bortset fra de i note 49 omtalte blyrør, hvoraf en del er udstillet i Æbel- 
holtmuseet, vidner fundet af en blystøbergryde i kapellets underste gulvlag 
om anvendelse af bly til tagbeklædning i hvert fald på denne bygning.

Middelalderlige grave67 (fig. 13—15). 1 og ved kirke og kloster er der ved 
udgravningerne 1935—1965 fremdraget henved 1100 skeletter; af murede be
gravelser konstateredes over 3068, »mens resten af begravelserne har fundet 
sted i trækister eller blot har været kisteløse jordgrave«69. Planen fig. 8 giver 
næppe noget fuldkomment billede af begravelsernes omfang, idet manglen på 
grave i kirkens østre halvdel, østligt i fratergården og i kapitelsalsområdet må 
hænge nøje sammen med manglen på bygningsrester (jfr. p. 1429). De mu
rede grave fordeler sig med fem i langhusets vestende, tre i fratergården 
og resten nord for kirken. Til disse kommer nogle ikke nærmere stedfæstede 
†grave, der tidligere, første gang 185170, er kommet for dagen (og fjernet). 
1853 undersøgte Chr. Herbst for det kgl. oldnordiske Museum en muret grav 
»med et temmeligt fladt Dække i Tagform«71, 1897 blev en muret grav »med ri
meligvis tagstillet Dække« fundet og ødelagt; deri skulle efter sigende have 
været to lig, et spædt barn og en kvinde72, og 1904 modtog Nationalmuseet 
meddelelse om, at der på »Afbygger Jens Nielsens af Ebberholtvangs Mark« 
var fundet ca. 10 lig i to rækker m.fl., og »før er der paa samme Sted fundet 
endog murede Begravelser«73. Det fremgår heraf, at de her nævnte murede be
gravelser kun angiver et udsnit af det oprindelige antal.

Alle de kendte grave var muret af munkesten, mere eller mindre trapezfor- 
mede, undertiden nærmende sig rektangulær form74, og alle havde særligt ho
vedrum i vest, ligesom de tilgængelige opmålinger angiver saddeltag af munke
sten eller store teglfliser (fig. 14). Bunden var oftest et kalklag, andre gange 
mursten eller flisestumper. — Om abbed Vilhelms eventuelle gravplads se p. 1428. 
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Fig. 13—15. Æbelholt kloster. 13. Foroven muret 
grav, afdækket 1853. 14. Snit i gravene nr. 1068 og 
nr. 1075 samt grav nr. 1075, målt inden dækste
nene fjernedes; afdækket 1965; målt af Svend 
Kramp. 1:20. Tegnet af El. M. 15. Tilhøjre samme 
grav, set mod hovedenden (p. 1430).

V. Møller-Christensen  1965

Fig. 16. Æbelholt kloster. *Gravkalk og *disk af bly (p. 1432). L. L. 1970
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Blandt det fundne gravgods, der dog som regel ikke kan knyttes til bestemte 
grave, kan nævnes en »gravkalk« med disk (jfr. nedenfor), fem signeter af bronze, 
bly eller jern, hvoraf de to vides at være fundet i kirken75; endvidere fem hele 
pilgrimstegn (bl.a. fra Vadstena), hvoraf et udformet som en krucifiksfigur, 
af bly, blev fundet ved et skelet i klosterkirken.

*Gravkalk (fig. 16), romansk, af bly, med tilhørende *disk, begge defekte, kal
kens fod nu forstærket med en træindsats; skaftvulsten er formet for sig og 
påsat, det gælder også bægeret. Kalken er 8,7 cm høj med 11,3 cm bred fod, 
bægeret kun 3 cm h ø j t  og 10 cm i tvm. Den ret flade disk måler 12,3 cm i tvm. 
(Inv. nr. Æ 538).

†Gravsten (fig. 17), o. 1520, over rigsråd Åge Andersen Thott, † 1520, og hu
stru Dorothea Olufsdatter Bonde, † 1511. Kalksten — ifølge Abildgaard »den 
fine marmorartede Faxø kalksten« — med reliefminuskler, dog som regel store 
begyndelsesbogstaver, dels i randskrift afbrudt af cirkler med evangelisttegn, 
dels tværskrift: »hic Sepult(us) e(st) nobilis v[ir] / D(omi)n(u)s Aho Andree 
Miles cιι(m) Dilecta vxo(re) / Sua d(omi)na Dorothea q(ui) obier(unt) / Dro- 
ni(n)hol(m) Orate deu(m) Pro Illis«; under Thotts våben: »Mdxx«, under Bon
des: »Mdxi« og flankerende det nederste våben for Bild: »virgo An(n)a bilds 
Dott(er)« (»her er begravet den velbyrdige mand hr. Åge Andersen, ridder, med 
sin elskede hustru fru Dorothea, som [begge] døde på Dronningholm. Beder 
Gud for dem — 1520 — 1511 — j o m f r u  Anna Bilds datter«). Sidstnævnte, der 
var fru Dorotheas halvsøster76, har formodentlig ladet stenen lægge. Af fru 
Dorotheas dødsår fremgår, at det p. 1416 omtalte alter, som ridder Åge stif
tede 1512, har været en »dødsgave«. — Stenen er ejendommelig ved sit kejtede 
forhold mellem skrift, våben og evangelisttegn: indskriften begynder på nedre 
kortside, således at linjen her står på hovedet i forhold til våbnerne, og det 
samme er tilfældet med evangelistsymbolerne.

Ifølge Abildgaard, hvis tegning formentlig er fra 1770’erne, fandtes stenen 
»henlagt paa rudera af Ebelholt Closter ... i den saa kaldede kongelige eller 
Closter-Græsvange«, hvor den også er markeret på matrikelkortet 1776 (fig. 2). 
Muligvis er stenen identisk med den under Ramløse p. 1360 omtalte (C. A. Jen
sen: Gravsten I, 90, II, nr. 143).

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R  

Redaktion ved Elna Møller og Erik Moltke.
Tegninger i NM. Udover de i teksten benyttede findes en opmåling af teglovnen ved 

C. G. Schultz 1935 samt forskellige detailmålinger og en del måleblade.
Notebøger i NM. H. Petersen IX, 27. — C. G. Schultz LXXIV, 15 og LXXXII, 58. 
Litteratur. Relevant litteratur er indeholdt i noterne.
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Fig. 17. Æbelholt kloster. †Gravsten 
over rigsråd Åge Andersen Thott, 
† 1520 og hustru Dorothea Olufs- 
datter Bonde, † 1511. Efter tegning 
i Nationalmuseet fra 1770’erne af 
Søren Abildgaard (p. 1432).

1 S.R.D. VI, 132f. 2 Ibid. p. 134ff. 3 F.eks. DiplDan. DaRigBr. 2. rk. 1, nr. 159,
II, nr. 112, 188 og 400. 4 S.R.D. VI, 37. 5 »Abbed Vilhelms breve« er — tilligemed
klostrets i afskrift bevarede kopibog trykt i S.R.D. VI, 1 ff. (Moderne udgave
vil fremkomme inden for Diplomatarium Danicum’s rammer). 6 S.R.D. VI, 49f.
7 W. Norvin, i Scandia VI, 1933, p. 153—72. 8 S. B. D. VI, 17(3. 9 Vitae Sanctorum Da-
norum p. 340f., jfr. Hans Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893—94, p. 244. 10 Gertz’s
indledning i Vitae Sanctorum Danorum p. 289. Legendens yngste årstal er 1210. Legen
den er næppe udarbejdet på foranledning af det i note 12 omtalte pavebrev, men til op
byggelse for klostrets indvånere og andre, se Tue Gad: Legenden i dansk middelalder,
1961, p. 174. 11 Ibid. p. 350f., Hans Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893—94, p.
259f. 12 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. V, nr. 141. 13 Bullarium Danicum, ed. Alfr. Kra
rup, 1932, nr. 184 og 180. 14 Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 110f. Fran
ciskanermunken Peder Olsen tilføjer i sine optegnelser (fra reformationstiden), at det
skete i kong Eriks (Plovpennings) nærværelse, ibid. p. 207. — Smådele af Vilhelms ske
let overdroges efterhånden til andre kirker (jfr. bl.a. Ha n s  Olrik: Abbed Vilhelm af
Æbelholt, Hillerød 193(5). 15 Om dette og et tilsvarende, men vistnok misforstået brev, 
se DiplDan. DaRigBr. 2. rk. I, nr. 401 og VI, nr. 121. 16 Sml. Testamenter fra Dan
marks Middelalder indtil 1450, ed. Kr. Erslev, 1901, registret, jfr. DiplDan. DaRigBr.
3. rk. VI, nr. 158, hvor en mand o. 1302—04 skænker sit gods i Halland til klostret, 
fordi S. Vilhelm havde helbredt ham. 17 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. IV, nr. 150—52 og 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 91
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V, nr. 138. 18 Sml. Bullarium Danicum (note 13) nr. 372. 19 DiplDan. DaRigBr. 2. 
rk. IX, nr. 127. 20 Kjøbenhavns Diplomatarium, ed. O. Nielsen II, 1874, p. 141 f. 
21 ActaPont. nr. 3268. 22 Repert. 1506, 4. april. 23 S.R.D. VI, 213, sml. KancBrevb. 
1555, 14. juli. 24 Sml. Hal Koch, i HistT. 10. rk. III, 524. 25 Monumenta Historiæ 
Danicæ, Historiske Kildeskrifter, ed. Holger Rørdam I, 1873, p. 173. Sml. dog William 
Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede, 1903, p. 329. 26 Hans 
Knudsen: Joachim Rønnow, 1840, p. 91 f. 27 H. Rørdam: Danske Kirkelove I, 439. 
28 Ibid. p. 225. 29 KancBrevb. 1561, 29. maj. Om klostrets sidste tid, se Carl Neer- 
gaard, i KirkehistSaml. 4. rk. I, 481 ff. 30 Carl Neergaard (note 29) p. 487. 31 Ibid. 
note 1. 32 KancBrevb. 1562, 2. maj. 33 Møntsamlingens fundprotokol 560. 34 Kgl. 
Ribl. Additamenta. Lauritz de Thurah: Saml. til en beskrivelse af Danmark. 35 Nyud- 
givet i tilslutning til E. L. Jørgensen og P. Chr. Nielsen: Nordsjællands skove gennem 
200 år, 1964. 36 Æbelholt å er nu omdannet til en retlinjet afvandingskanal. 37 Kane 
Brevb. 1561, 10. nov. 38 KancBrevb. 1583, 11. febr. 39 Oplysningerne i dette afsnit 
bygger på L. P. Petersen, i Fra Arkiv og Museum V, 366—79. — Om den første af mu
seet undersøgte grav, se ÅrbOldkHist. 1873, p. 273. 40 V. Møller-Christensen gravede 
på eget initiativ, og det var tillige ham, der 14 dage efter prøvegravningen tog initiati
vet til dannelsen af et udvalg, hvis formål det var at skaffe penge til fortsatte prøve
gravninger. Om dette og købet af klostertomten se Anders Uhrskov: Udgravningen af 
Æbelholt Kloster, i ÅrbFrborg. 1936, p. 109. I artiklen berettes også om indsamlingen 
af arkitekturfragmenter fra omegnens gårde til ruinparken. Denne skænkedes sammen 
med en til skeletmaterialet opført museumsbygning 1957 af Æbelholtudvalget til Na
tionalmuseet. 41 Erfaringen fra Æbelholt viser det problematiske i at gennemføre en 
omfattende undersøgelse således, at man først graver efter bygningsrester, derpå efter 
skeletter. Når det er sket her, skyldes det dels økonomien, dels ønsket fra Møller-Chri
stensen om at anvende en af ham udarbejdet metode for skeletudgravning (beskrevet i: 
Rogen om Æbelholt kloster, 1958, p. 127f.). For bygningsarkæologerne kan gravenes 
beliggenhed, kontur og dybde være overordentlig vejledende for en eventuel bygnings- 
rekonstruktion, mens bygningsrester ifølge sagens natur ikke er af betydning for selve 
skeletmaterialet. Fra et lægeligt synspunkt frembyder den nævnte osteo-arkæologiske 
gravemetode store lettelser under arbejdet, men den medfører, at der fjernes jord om
kring selve graven, så gravtuen lægges fri som på et undersøgelsesbord og omgivet af 
dybe render. Derved kan svage bygningsspor eller ting af værdi for tydningen gå tabt 
(f.eks. aldersforhold mellem fundamentgrøft og grav). Forst og fremmest udelukker me
toden, at bygningsarkæologer på et senere tidspunkt kan foretage supplerende undersø
gelser. 42 Visse problemer i forbindelse med udgravningen og tydningen af ruinresterne 
gav anledning til en heftig debat mellem de to udgravere. Foranlediget heraf gennemførtes 
1942—43 en samlet opmåling af anlægget, jfr. fig. 7. Om debatten se bl.a. C. G. Schultz, 
V. Møller-Christensen og Paul J. Reiter: Æbelholt Kloster, 1945. — V. Moller-Christen- 
sen, kronikker i Frederiksborg Amts Avis 6. og 10. aug. 1949. 43 V. Møller-Christensen: 
Rogen om Æbelholt Kloster, 1958, p. 109. 44 Hærens flyvetropper, nr. 6101—02 (om
kring 1936) og Hans Stiesdal, NM.s 2. afd.s arkiv nr. 76262 og 76825. 45 En kanal 
umiddelbart øst for Esrum klosterkirke er påvist 1969. Om forholdene i Øm, se C. M. 
Smidt og Kr. Isager: Øm kloster, Vejledning ved besøg i ruinerne. 46 Udgravning ved 
Johs. Hertz i forbindelse med vandbygningstjenestens arbejder. Materialet vil blive pu
bliceret i ÅrbFrborg. — Om stenhuset, se indberetning i NM.s 2. afd.s arkiv ved Palle 
Friis. 47 S.R.D. VI, 53, Epist. XXXV: »qvem [scil. frater Stephanus] nobiscum per 
dies aliquot retinere volumus . . . Rogamus . . . qvo per tres vel quatuor dies securius 
ipse remaneat.« Jfr. V. Møller-Christensen: Sct. Vilhelms kapel, 1939 (særtryk af Riblio- 
tek for Læger, sept. 1939), p. 14. 48 S.R.D. VI, 71. Epist. LXVII til Absalon: »Coe- 
terum, mi Pater, ad decorem domus Dei et coronam capitis vestri, ut fluminis impetus 
lætificet, civitatem Dei inductione fontium, plurimum desudamus« (dvs. at åens kraft 
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kan glæde Guds slat ved indføring af vand). 49 Som bevis for den daværende vand
bygningskunsts høje stade kan nævnes bl.a. de ved den i note 40 nævnte udgravning 
fundne lerrør, der må stamme fra klostrets begyndelse (se J. Hertz, Skalk 1962, hft. 3, 
p. 3). Det må også nævnes, at den forrige ejer af Klostergården flere gange har oppløjet 
blyror, som må hidrøre fra vandforsyningen. 50 Hvor det var, og hvilken anvendelse 
denne midlertidige bolig senere tik, ved man intet om. 1 Øm kloster blev det første dor- 
mitorium senere indrettet til refektorium, jfr. note 45. 51 Se f.eks. Tikøb og Søborg 
(p. 684 og 1100). 52 C. G. Schultz: Æbelholt Kloster, 1945, p. 14f. (jfr. note 42). Se 
endvidere Anders Uhrskovs omtale (note 40) p. 10 og C. M. Smidt, i ÅrbFrborg. 1939, 
p. 95f. 53 V. Møller-Christensen (note 43), p. 107. 54 Forholdene ved Roskilde dom
kirkes aldrig opførte nordre korsarm vidner om, al mange lod sig begrave der, før kors- 
armsbyggeriet blev opgivet. DK. Kbh. Amt p. 1354. 55 Sml. forholdene i Øm (jfr. 
note 45). I kirkens søndre sideskib begravedes århusbispen Peder Elafsøn 1246, selv om 
koret med højalteret først indviedes 1257. Og i kapitelsalen, som ifølge krøniken »endnu 
ikke var opført, kun fundamenterne var lagt«, begravedes abbeden Michael samme år. 
56 Om lektorier, se Elna Moller, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p. 129. 
57 Den omtalte usikkerhed har givet anledning til fejl i ruinparken. Skeletfund har godt
gjort, al tværskibets østmur er markeret for langt mod øst, og at langhuset som følge 
heraf har fået seks par arkadepiller i stedet for det formentlig rigtigere antal, fem par. 
58 V. Møller-Christensen har foreslået (note 43), al støttepillerne i syd skulle stamme fra 
de få år, kirken var sognekirke før 1561, idet han anser en blokering af klostergangen 
før reformationen for utænkelig. Men det forklarer imidlertid ikke det påfaldende i, at 
der i nordre korsgang ingen begravelser er fundet. Tænker man sig, al langhuset først 
er opført o. 1324, kan manglen på begravelser i nordre korsgang skyldes, al der her, på 
støttepillernes senere placls, har stået et midlertidigt lukke mod byggetomten, og at 
dette har fungeret som bagvæg for en interimistisk nordre korsgang, hvis plads da må 
have været ret nordligt i fratergården. 59 Sml. C. G. Schultz (note 52), p. 22 og V. Møller- 
Christensen: Æbelholt-Studier, i ÅrbFrborg. 1948, p. 97f. 60 V. Møller-Christensen 
(note 43), p. 101. 61 I Odense S. Knud byggede man ganske vist i senmiddelalderen 
en krypt, men den afløste en oprindelig fra o. 1 100. 62 Niveauerne på overkant af fun
damentsten i vestgavlen er 55—63 cm, i nordre korsarmsgavl 23—46 cm, i korets nord- 
østhjørne 74 cm og i den yngre korpolygon 78 -105 cm under det for opmålingen be
nyttede nulpunkt. Nivellementsplanen er stillet til rådighed af V. Møller-Christensen. 
63 Tue Gad: Legenden i dansk middelalder, 1961, p. 149f. og 173f. 64 V. Møller-Chri- 
stensen antager, al trækirken kan have ligget øst for klostrets kapitelsal (note 43 p. 108). 
Ifølge mundtlig meddelelse 23. jan. 1970 har V. Moller-Christensen gravet her 1965; der 
blev iagttaget spor efter to stolper, der, såvidt det kan fastslås efter diapositiver, synes 
nedrammede og derfor næppe er levn af en bygning, snarere hegn eller lignende. 65 V. Møl
ler-Christensen har, jfr. note 64, meddelt, at han i dette område kun har indført et par 
smalle søgegrøfter. 66 Sml. Otto Norn: Rhinlandsk Stil på Sjælland, i Nordisk Medel- 
tid (festskrift til Armin Tuulse), Uppsala 1967, p. 102. 67 Ifølge sagens natur er intet 
egentligt inventar fra kirken bevaret. Henry Petersens udtalelse (ÅrbOldkHist. 1889, p. 
98), at altertavlen fra Æbelholt klosterkirke kom til kirken i Viborg søndre sogn, må 
bero på en fejlagtig tradition; denne kirkes sengotiske tavle stammer fra Københavns 
slotskirke. 68 V. Møller-Christensen (note 43) p. 264f. Her omtales henved 1000 ske
letter, men efter 1965 var tallet nær 1100, jfr. plan i NM.s 2. afd.s arkiv. Sidstnævnte 
år oversteg de murede graves antal 30, mens bogen fra 1958 nævner 25. 69 Ibid. p. 131. 
70 Fra Arkiv og Museum V, 369. 71 Se museumsindberetning og J. Kornerup, i Årb
OldkHist. 1873, p. 2731'. 72 Journ. nr. 439/99 i NM.s 2. afd.s arkiv. 73 Journ. nr. 
457/04 i NM.s 2. afd.s arkiv. 74 Den af Herbst afdækkede grav angives på den med
følgende opmåling som rektangulær (men med en indvendig trapezformet udforing), og 
Herbst meddeler i sin omhyggelige beskrivelse følgende mål: udvendig 13½ tomme høj, 

91*
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3 alen 8 t. lang og 11/4 alen bred, hovedrum 10 t. langt og 20 bredt, dækket af ialt 26 
mursten, tagstillede over graven, vandrette over hovedrummet. Den som fig. 13 afbildede 
grav er næsten rektangulær. 75 NM.s 2. afd., inv. nr. Æ 530, af bly, med bomærke 
og forvitret omskrift, den ene med minuskler eller fraktur, den anden vistnok med ver
saler; også en vistnok ufærdig støbeform til et signet er fundet, inv. nr. Æ 202. 76 A. Thi- 
set: Stamtavler V, 249.



Fig. 1. Alsønderup. Ydre, set fra sydvest.

A L S Ø N D E R U P  K I R K E
S T R Ø  H E R R E D

Kirken er nævnt i el udateret mageskifte mellem biskop Absalon og Æbelholt kloster 
(o. 1171—78)1, hvorved bispetienden kom til Æbelholt. Klemmebrevet 1555 be

stemte, at den skulle nedbrydes og at menigheden skulle søge Æbelholt klosterkirke2 
(p. 1416). Kirken stod derefter ode men blev ikke nedbrudt, og et kongebrev af 29. maj 
1561 bestemte, at den atter måtte tages i brug, da sognefolkene klagede over, at Æbel
holt lå for langt borte og var for stor at holde vedlige; sognefolkene skulle herefter ved
ligeholde kirken og have præst og degn fælles med Tjæreby3. 1567 var der 21 tiende
ydere4 i sognet; 1651 betegnes kirken som anneks til Tjæreby5 og udgør stadig eet pa
storat med denne. 1875 købte kommunen kirken af statskassen for 9520 rdl.6; 1. april 
1970 overgik den til selveje.

Kirken ligger på en banke i byens nordvestre udkant; den ret lille kirkegård, 
der har fået sin nuværende form gennem to udvidelser, 18437 og 1875—768, 
mod henholdsvis nord og vest, hegnes af kampestensmure, som i det store og 
hele skriver sig fra tiden for og omkring sidste udvidelse; på store stræk er 
murene delvis jorddækkede indvendig, delvis cementerede og på oversiden for

M.M. 1922
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synet med et ståltrådshegn. 17229 omsattes 58 favne stengærde, men ellers 
bestod indhegningen i ældre tid af teglmur dækket med tegl; dette oplyses dels 
i forbindelse med omsætningen 186710, dels så langt tilbage som 166311.

Af indgange lindes der nu en låge i nord samt en køreport med låge i syd, 
begge steder med fløje af trætremmer mellem ret store, nyere piller af røde 
teglsten. En lille låge i det østre ståltrådshegn gav adgang til den tidligere 
graverbolig, hvis vestre taggavl hvilede på selve muren; boligen blev nedrevet 
1969, og grunden udlagt som parkeringsplads. — 1722 fornyedes den murede 
bue i søndre kirkeport og det samme skete med den nordre låges bue 17489; 
disse buer synes at være forsvundet inden 182712, da alene de hvidtede port
piller omtales.

En ny †kirkerist anskaffedes 161513, og graven under den blev opkastet.
Et †hals jern uden kæde nævnes i inventariet 176414.
En †kirkelade var udlejet 1614 og 166115.
Et ligkapel i kirkegårdens nordvesthjørne er opført omkring 191016.
Kirken består af et hvælvet langhus med tresidet østafslutning, formentlig 

færdigbygget i 1300’rnes sidste del, to senmiddelalderlige tilbygninger, tårn i 
vest og våbenhus i syd, samt et trappehus på tårnets nordside fra efterrefor- 
matorisk tid; en tagrytter er forsvunden. Orienteringen har afvigelse til syd.

†Trækirke? Intet i den nuværende bygning kan gå tilbage til 1170’erne, da 
en kirke er bevidnet første gang (p. 1437). Ud fra den nuværende kirkes alder 
og den åbenbare mangel på genanvendt stenmateriale må man slutte, at der i 
Alsønderup kan have stået en trækirke indtil et godt stykke ind i 1300’rne, 
samt at denne et åremål kan have fungeret sammen med østenden af sten
kirken.

Indledning. Den nuværende kirke fremtræder som et helstøbt langhus fra o. 
1350—1400. Alligevel rummer den spor, som fortæller, at der allerede under 
opførelsen er gennemført ændringer, som har fået afgørende indflydelse på in
teriørets endelige form. De viser tillige, at østenden i sin ældste skikkelse kan 
gå tilbage til 1300’rnes første halvdel. Som inspirationskilde for østendens po
lygon er det nærliggende at pege på klosterkirken i Æbelholt, der — antagelig 
o. 1324 — forsynedes med en tresidet korvæg; men i øvrigt må det erindres, at 
Alsønderup i plan og opbygning var helt i overensstemmelse med 1300’rnes 
anerkendte kirketype17.

Både gennem udformningen og den sene opførelsestid skiller Alsønderup sig 
ud fra amtets øvrige landsbykirker, der alle tilhører den ældre plantype med 
klart adskilt kor og skib. I langhuset har skellinien mellem menigheden og det 
liturgiske kor alene været markeret af en skranke eller et gitter (p. 1450). Hel
ler ikke udvendig er der noget arkitektonisk skel; bygningen fagdeles af Li 
støttepiller, af hvilke korpolygonens og vesthjørnernes er diagonalstillede. Pil- 
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Fig. 2 -5. Alsønderup. 2. Den nuvæ
rende plan. målt af H. Brahde 1957. 
3. Rekonstruktion af den oprindelige 
plan (p. 1439). 4. Langsnit set mod 
nord; prikkede linjer angiver fortan- 
dinger og buer til den ældste over- 
hvælvning (p. 1440); målt af Lars 
Klint og H. Reitzel-Jensen 1969. 
1:300. 5. Til venstre. Vindue i korpo
lygonens nordøstside (p. 1442). 1 :100. 
Målt af 11. Hansen 1922. Alt tegnet 
af El. M. 1970.

lerne viser, at kirken er planlagt med hvælv hvilende på forlæg i murene; en 
sådan overhvælvning gennemførtes også i langhusets ældste del, der omfatter 
det østligste fag med korpolygonen, men aldrig i de Lo vesLre fag, hvor mure
nes ovre del må være noget yngre end resten. Da kirken efter en årrække nær
mede sig sin fuldendelse, blev østendens hvælv fjernet og nye indbygget i sam
menhæng med vestendens overhvælvning, men denne gang hvilende på sekun
dære vægpiller og skjoldbuer (p. 1441). Bygningens ældste tag synes al have 
været afvalmet i øst, over en omløbende gesims, og kun i vesL forsynet med en 
blændingsprydet taggavl (p. 1441); østendens nuværende gavl rejstes antagelig 
1617 (p. 1444).
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Byggematerialet er en forholdsvis kort, rød munkesten (ca. 25,5—26—27 x 
12—13x8,5—9 cm), iblandet adskillige hårdtbrændte sten og muret i uregel
mæssigt munkeskifte, der snart har een snart mange løbere mellem binderne; 
en del af uregelmæssighederne skyldes dog sikkert de talrige, mere eller mindre 
udstrakte skalmuringer, hvoraf de yngste (med maskinsten) er udført efter 
189218. Udvendig i vestgavlen ses en ret klar rygfuge, mens overvæggene, som 
ikke er beregnet til at være synlige, har skrabefuge af fed, småkornet mørtel. 

Langhuset. Svarende til den fagdeling, som støttepillerne angiver, har hele 
bygningen indvendig været forsynet med en række store, halvanden sten dybe 
nicher eller spareblændinger, der afsluttes med en fladbue med stor pilhøjde. 
Disse blændinger, som blev tilmuret ved den endelige overhvælvning, fordeler 
sig med een i hver af korpolygonens skrå sider og det korte korfag samt to i 
hvert af de øvrige fag; også vestvæggen fik to19, der nu er de eneste utilmu- 
rede og således den eneste mindelse om rummets første udformning. Mellem 
blændingerne i det vestligste fags syd- og nordside lindes dørstederne, hvoraf 
kun det søndre er bevaret, kronet af et vindue. Tre af korpartiets vægge har 
højtsiddende, oprindelige vinduer (fig. 5 og p. 1442).

Langhusets østende. Mens bygningen gennem sine støttepiller og indvendige 
blændingsarkitektur således rober en fast plan ved arbejdets begyndelse, viser 
murværket, at østenden, selve det liturgiske kor, fik første prioritet med hen
syn til færdiggørelsen. Udvendig i nord, vest for støttepillen mellem korfaget 
og midtfaget, anes et skel; herfra mod øst kan man følge et afretningsskifte 
rundt på mur og støttepiller til under korets østvindue, hvor det kantstillede 
skifte går over i et normalskifte. På polygonens nordøstside ses endvidere lige 
over vinduet et binderskifte med tre udkragende sten; disse sten må repræsen
tere underste skifte i en falsgesims, som oprindelig kronede bygningen og som 
stadig markerer sig hen ad hele nordmuren gennem et bindigt kopskifte, der 
korresponderer med et savskifte i vestgavlens fodlinie. Toppen af de oprinde
lige vinduer i østenden overskæres af de nuværende hvælvbuer, men over dem 
kan man se, at der koncentrisk med vinduernes stik er udsparet forlæg til æl
dre hvælv, og at disses kapper har været opført og lommerne udmuret i de 
afsatte fortandinger (fig. 4). Det er derimod uklart, om kapperne har samlet 
sig til en seksribbet hvælving som nu eller til to hvælv (en krydshvælving over 
det rektangulære fag og en trekappet over polygonen). Adskillige hvidtelag på 
vinduernes inderfalse og de beskedne rester af hvælvkapperne vidner om, at 
østenden har været brugt en årrække, inden den nyhvælvedes sammen med 
resten af langhuset.

Fuldendelsen af vestenden og langhusets hvælv. Den øvre del af murene i vest 
skiller sig ud fra østendens, ved at der ikke er sat forlæg af til hvælvkapper, 
men nok visse fortandinger til lommeudmuring. Dette indebærer, at man alle- 
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Fig. 6. Alsønderup. Ydre, set fra nordøst.

rede ved færdiggørelsen af murene i vestenden har bestemt sig før en anden 
overhvælvningsform end i øst. Årsagen er ukendt, men kan vel finde en for
klaring i den tidlige forstærkning af to støttepiller ved korpolygonen, thi den 
må være foranlediget af sætninger i murværket, som kan have været farlige 
for østendens hvælv.

Langhusets gavl i vest har som nævnt et savskifte i fodlinien, hvis højde 
korresponderer med gesimsresterne i øst. Over denne lindes en særpræget blæn- 
dingsdekoration, et kors med retkantede eller aftrappede endefelter og under 
korsarmene to flankerende blændinger med trappeformet afdækning20; både 
savskifte og blændingsbunde er pudsede, hvad der viser, at bygningen i øvrigt 
må have stået i blank mur.

Forud for opførelsen af de falsede vægpiller og skjoldbuerne til langhusets 
hvælvinger måtte vestendens store spareblændinger tilmures, og det samme 
skete med østendens, hvor en enkelt er blændet i sildebensteknik; i vest var 
tilmuringen nødvendig af pladsmæssige grunde, men det er tillige muligt, at 
man samtidig har tænkt på en stabilisering af de spinkle mure. — Rummet 
blev delt i tre hvælvfag skilt af helstens gjordbuer, der ligesom skjoldbuer og 

V. M.1947
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Fig. 7. Alsønderup. Indre, set mod øst. N. Termansen

ribber har forlæg i de falsede vægpiller. Ribberne er halvsten brede, dels pro
filerede, dels retkantede og i de to vestre hvælv samlet om en diagonalstillet 
toprude; østendens ribbeprofil er lidt anderledes end de to vestre fags hvælv 
og typologisk lidt ældre, hvilket måske betyder, at man her har anvendt rib
bestenene fra den første overhvælvning. På oversiden har østhvælvet en flere 
skifter høj topforstærkning og rulskiftestillede overribber. Hverken de ældre 
fortandinger for lommeudmuringer i øst eller de yngre i vest udnyttedes. I 
midthvælvingens nørdkappe er der et slidt klokkerebshul.

Fordelingen af vinduer og døre er omtalt p. 1440, og det er tillige nævnt, at 
den ældre østendes vinduer er blevet beskåret af den sekundære hvælving. 
Bedst bevaret er korets vinduer mod nord og nordøst; de sidder højt, er spids
buede med ydre og indre false; i det næstyderste led er de lodrette karme 
sat af skråfasede sten og lysningskarmen af en trekvartstav; stikket, der kan 
have været fladbuet21, er forsvundet. Korpolygonens nuværende, spidsbuede 
østvindue er ret lille; det indrammes af et ældre, hvis bredde og ydre form sva
rer til vinduerne i nordøst og nord; måske er det lille vindue muret ind i det 
større ved hvælvændringen. Sydøstsiden er skalmuret, men af forholdene over 
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hvælvene fremgår, at der aldrig har været noget vindue her. I korfagets syd
side og i begge midtfagets mure er eventuelle spor udslettet af de nuværende 
1800-tals jernvinduer; et sådant findes tillige i vestfagets nordmur, hvor der 
endnu 1892 udvendig sås spor af et vindues- og dørparti svarende til det, som 
i noget behugget og delvis tilmuret stand findes i syd. Døren her har mistet 
anslaget, og man ser ikke mere, at yderste led var muret af skråfasede sten; 
afdækningen består af vandrette planker, der bærer de fire—fem skifter mur
værk, som skiller døren fra vinduet ovenover. Det har samme bredde som 
døren og en højde på 157 cm; vinduets ydre form er spidsbuet som i østenden, 
men false og lysning skjules af tilmuring; det synes ifølge Løfflers indberetning 
klart, at dørvinduernes indre stik går fri af hvælvene.

Tårnet, som rummer to middelalderlige klokker (p. 1453), er antagelig fra 
tiden omkring eller efter 1400’rnes midte. Over en ikke særlig kraftig kampe- 
stenssyld er det opført af munkesten, der indtil overkanten af mellemstokvær- 
kets blændingsrække ligger i polsk skifte, derover i munkeskifte og med ridse
fuge; i forbindelse med tårnets opførelse forstærkedes skibets spinkle gavl med 
en halv sten på østsiden. Tårnrummet har i syd et rigtfalset, spidsbuet vindue,

Fig. 8. Alsønderup. Indre, set mod vest. N. Termansen  1934
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hvis høje anbringelse harmonerer med kirkens øvrige vinduer; vestvinduet er 
derimod fra 1800’rne. Rummet åbner sig mod øst med en slank, rundbuet ar
kade, der danner en smuk helhed sammen med de to spareblændinger i skibets 
vestmur; hvælvingen er samtidig med murene og forsynet med lette overrib
ber. Adgangen til mellemstokværket skete oprindelig ad en †fritrappe til en 
fladbuet, falset overdør, som nu bruges sammen med det yngre trappehus. 
Mellemstokværket belyses af to sekundære småglugger i vestmuren, der ud
vendig har et galleri af seks lige høje, foroven aftrappede halvstens blændinger; 
i afdækningernes øverste dæksten er der på undersiden udhulet en bue. Klokke- 
stokværket har mod syd, vest og nord et højt, spidsbuet og falset glamhulpar, 
men ikke mod øst, hvor man i stedet har trukket blændingsgavlens fodlinie 
et godt stykke ned og derpå indkomponeret et mindre, spærdækket glamhul
par i blændingsdekorationen. Dette synes i hvert fald at være den mest nær
liggende forklaring22 på de noget uregelmæssige forhold i denne blændingsgavl, 
der i øvrigt prydes af syv spidsbuede høj blændinger med samme antal kam
takker. Vestgavlen, hvis fodlinie ligger i normal højde, har lige så mange blæn
dinger, men afslutningerne er ændret i forbindelse med kammenes ommuring.

- Tårnrummet var muligvis dåbskapel indtil 17339, da fonten i forbindelse 
med indretning af et vestpulpitur flyttedes til korets nordside (p. 1448).

Våbenhuset tilhører en kendt senmiddelalderlig type med spinkle flanke- 
mure, der udvendig er forsynet med savskifte under en svagt fremspringende, 
aftrappet gesimsfrise og indvendig med to store, fladbuede spareblændinger i 
hver mur. Såvel den fladbuede dør i højt, spidsbuet spejl som hele taggavlen 
er fornyet, men det er troligt, at den komplicerede, delvis etagedelte dekoration 
genspejler ældre forhold. Det indre har gulv af gule lerfliser og gråmalet b jælkeloft.

Trappehuset må være fra tiden efter reformationen og skal muligvis sættes i 
forbindelse med en større tårnreparation 164523, men dets ydre er hårdt re
staureret i nyere tid. Det har fladbuet underdør mod vest, rund spindel, men 
firkantet trapperum med trin på vandrette binderstik; trappen udmunder ved 
den ældre overdør.

Kirkens østre taggavl, der følger korpolygonens tre sider, har antagelig 161713 
erstattet det afvalmede tag. Ideen til den usædvanlige, knækkede gavl er sna- 
rest kommet fra Slangerup, og da der nævnte år udførtes et murerarbejde for 
165 mark i Alsønderup af en Jørgen bygmester fra Slangerup, er det sandsyn
ligt, at gavlen skal tilskrives den Jørgen von Friborg, der kalder sig selv Slan
gerup kirkes bygmester. Gavlen er hårdt restaureret og nu forsynet med kam
takker, men de kan have afløst svunge linier svarende til Steenwinckels Slan
gerup, Bastian murmesters Skævingetårn fra 1614 eller gavlene på Ølsted kirke.

†Tagrytter(?). Klokkerebshullet i kirkens midterste hvælv (p. 1442) viser for
mentlig, at langhuset havde en tagrytter fra begyndelsen.



A L S Ø N D E R U P  K I R K E 1445

Fig. 9. Alsønderup. Altertavle med malet årstal 1599 (p. 1446),

Kirken står i blank mur, men har engang haft pudsede blændinger (p. 1441), 
og det er tillige muligt, at den før restaureringen i 1800’rne har stået helt hvid24. 
Fra 1800’rne stammer de store, spidsbuede jernvinduer og formentlig alle tag
værker; langhusets nuværende falsgesims og murenes øvre skifter må ses i for
bindelse med tagværksfornyelsen. Store istandsættelser på tårn og våbenhus 
164 5 23 lader sig ikke umiddelbart påvise. 1965 blev der indlagt el-varme (arki
tekt Preben Thorsen); interiøret står hvidkalket med gulve af munkesten (koret) 
samt af gule og røde lerlliser (tårn og skib).

En †vindfløj fik 1617 ny stang13.
†Kalkdekoration. 17439 blev hvælvbuer og ribber marmoreret i brunrødt.

V. M.1947
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INVENTAR
Oversigt. Skønt kirken først er opført i gotisk tid, har den en romansk granitfont, der 

kan stamme fra en ældre kirke på stedet (jfr. p. 1438). Alt middelalderligt inventar er 
ellers forsvundet, og af det ældste stolesæt fra sidste halvdel af 1500’rne er kun fire 
gavle bevaret; resten af stolesættet er fra 1800’rne dog med bevarelse af noget barokt 
panel. Kirkens to fine hovedstykker, renæssance-altertavlen fra 1599 og den kun få år 
yngre prædikestol, er formentlig fra samme værksted, Bernt snedkers i Slangerup. 
Alterstagerne er omtrent samtidige med det ældste stoleværk, alterkalken fra 1753. 
I tårnet hænger en klokke fra 1458, vistnok af »Jes smed«, og desuden en nederlandsk 
fra 1513, den sidste sikkert først »indført« i Christian IV.s tid ligesom dens landsmand 
i Helsingør S. Olai.

Alterbord, 1951, muret25; 1954 dækket af panelværk. Under det nuværende 
alterbord konstateredes syldsten og et par munkestensskifter.

†Alterklæder. 1662 havde kirken et blåt kaffas alterklæde11; efter dette taler 
regnskaberne kun om røde, af fløjl eller »plys« (1764: rødt atlask), med guld- 
eller sølvgaloner, flere med kongeligt navnetræk, krone og årstal26.

Altertavle (fig. 9) i renæssance, med malet årstal 1599, beslægtet bl.a. med 
tavlerne fra Oppesundby (Lynge-Frederiksborg hrd.) og Orø (Horns hrd.) og 
muligvis fra samme værksted som prædikestolen (p. 1450). Storstykket deles 
af toskanske halvsøjler i tre rundbuede arkadefelter der, i hjørnerne er forsynet 
med englehoveder (sidefelternes fornyet). Storvingerne, som foroven ender i et 
rovfuglehoved uden tilsvarende klo forneden, er dekoreret med fladt, strengt 
geometrisk kassetteværk. Postamentet er lidt bredere end storstykket og tre
deles af fremspring, mens frisen er firdelt af karniskonsoller. I topstykkets bue
svikler er der symmetriske akantusblade; spirene fornyet både her og på stor
gesimsen.

Tavlen, der var stærkt medtaget af orm, fordi værkstedet havde anvendt 
træ med splint, underkastedes 1934 en grundig istandsættelse27, ved hvilken 
det syge træ borttoges, og storvingernes »maver« suppleredes. Samtidig fjer
nedes overmalinger fra 181128 og 186410 samt en herunder liggende, antagelig 
fra 1745, da Hans Nielsen, Ganløse, renoverede altertavle og prædikestol med 
smukke farver, som de forhen havde været9. Den oprindelige staffering frem
kaldtes: blå smalte var overalt brugt som ornamentbund, rammer, postament 
og profiler var sortbrune med i hvert fald rødt og guld på profilerne. Ved op
malingen erstattedes smalten og det sortbrune af en lidt trist grå farve med 
sparsom anvendelse af rødt. I topvingerne fremdroges lensmanden på Frede
riksborg Peter Munds fædrene og mødrene (Glambek) våbner, og den glatte 
flade herudenom, der tidligere var malet med et mønster svarende til storvin
gernes skårne, fik en kassetteværksdekoration med grønne ædelstens- og 
røde smykkebosser. I storfeltet (jfr. fig. 10) sad et billede på lærred fra 1700’rne, 
korsnedtagelsen, en spejlvendt kopi efter Jean Jouvenets maleri i Louvre29. 
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Det overførtes til nyt lærred og er nu ophængt over syddøren. Det gamle stor
felt, der hang på væggen i sit rammeværk og forestiller opstandelsen, konser
veredes og indtog senere sin oprindelige plads. Trods store afskalninger (større 
partier af krigerne ses nu ikke mere) står billedet endnu smukt med sine klare, 
skarpt afgrænsede renæssancefarver, Kristus i purpurgevandt svævende på 
baggrund af et svovlgult lysskær, krigerne i brogede dragter, hvor rødlilla er 
fremtrædende30. Gyldne fraktur- og versalindskrifter (på henholdsvis dansk og 
latin) fylder de øvrige felter, i stor- og topstykket nadverordene, endvidere »Du 
skal elske Gud« etc. og »Saa elskte Gud Verden« etc. på dansk; postamentind- 
skrifterne på latin: Kom til mig alle I, som arbejder etc., Kristus er død for 
vore synder etc. og Påkald mig etc. fra Matth. XI, Rom. IV og Psalme L. I 
frisefelterne under Munds fædrene våben »Symbolvm Petri Mvnd (P. M.s valg

Fig. 10. Alsønderup. Maleri, korsnedtagelsen, spejlvendt efter Jean Jouvenet, tidligere i altertavlens 
storfelt dækkende det oprindelige maleri, jfr. fig. 9 (p. 1446).

N. Termansen 1934
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sprog) Allt eliter Guds Willie«, herefter (på latin): Se det Guds lam etc. Johs. I, 
endvidere »Magnvs Petri Coldingensis, mevs Patronvs Christvs« (»Mogens Pe
dersen Kolding, Gud er min beskytter«) samt »Niels Anderssøn oc Søuren Lau- 
rissøn Kircke Werge«. I gavlfeltet og topstykkets frise Christian IV.s kronede 
navnetræk flankeret af årstallet samt kongens valgsprog på latin31.

Altersølv. Kalk 1753, købt hos guldsmed A. F. Holling, København, der tog 
den gamle kalk og disk i delvis betaling9. Kalken er af den almindelige barokke 
type, som også Niels Jonsen bruger (jfr. f.eks. Blistrup p. 1269, fig. 11), med 
sekstunget fod og midtdelt, godronneret knop. Bæger 187432. På foden Kø- 
benhavns bymærke 1753 og mestermærke AFH 1747 (Bøje 354). Bægeret har 
Københavns bymærke med utydeligt årstal og mesternavn: V. Christesen 
(Bøje 1141 eller 42). Frederik V.s monogram, der ifølge regnskaberne stod på 
det oprindelige bæger, er overført til det nye. Højde 20,5 cm. Disk, samtidig 
med kalkens ældre del, med graveret cirkelkors, hvis arme dannes af akantus- 
blade; under bunden Hollings mærke to gange gentaget. Oblatæske 186410, 
stemplet med Københavns mærke; under bunden graveret: »Alsynderup« og 
indridset: 27/10 64. — 1833 nævnes en rødlakeret †oblatæske af blik33; den 
var itu 184612. †Vinkande af porcelæn, nævnt som ny 184112.

†Altersølv. 1561 fik foged på Krogen, Frands Lauritsen, befaling til atter at 
lade sognemændene i Alsønderup få hvad kalk og disk, han på kongens vegne 
annammede til Krogen slot34.

Alterstager, gotiserende, men senest fra tiden o. 1575, med tre ens ringe om 
det svagt koniske cylinderskaft. Den store fodskål, der er betydelig større end 
lyseskålen, vidner ved sin profilering om renæssancens indflydelse. På oversi
den af den ene fodskål er indslået giverens bomærke (et 4-tal med lodret streg 
over tværarmen til højre og nederst på den lodrette streg et kryds med tvær
streg) flankeret af N I. Højde 53,2 cm.

Messehagel, ny; grønt, korsmønstret silkestof, midtdelt af smal, lodret guld
galon med to blå striber. †Messehagler. 1620 nævnes en rød, af fløjl13, 1662 
omtales en blå kaffas hagel11, og herefter nævnes kun røde med guld- eller 
sølvgaloner og kors35.

Alterskranke 1957, af lys eg som alterbordspanelet og bestående af otte i en 
bue sammenstillede bænke, hvis skamler og læn er betrukket med lyst niger- 
skind. Efter tegning af arkitekt Alfred Hjort Andreasen, København.

Døbefont, romansk (altså ældre end kirken), af granit, af Roskildetype, med 
en spinkel tovstav midt på den keglestubformede fod, der ligesom kummen 
afsluttes af en rundstav. Kummen, 74,5 cm i tvm., er udmuret med cement. 
Højde 78,6 cm. — 1733 flyttedes fonten op i korets nordside (p. 1444), og 1745 
blev den tillige med sit †låg malet af Hans Nielsen, Ganløse9, atter malet 
184136, men afætset o. 186410 (Mackeprang: Døbefonte p. 6, 44, 84, 405).
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Fig. 11. Alsønderup. Prædikestolsfelt med evangelisten Markus (p. 1450),

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 92

E. M. 1969
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Fig. 12. Alsønderup. Prædikestolsherme (p. 1450).

Dåbsfad, sydtysk, o. 1550—1600, med drevet fremstilling af spejderne med 
vindrueklasen omgivet af cirkelramme med (ikke meningsgivende) minuskel- 
skrift. Tvm. 51,5 cm. — 1755 anskaffedes et nyt messingbækken til fonten9, 
muligvis det nævnte.

Dåbskande, moderne, af messing. 1769 anskaffedes en ny †tinvandkande på 
1½ pot9; den omstøbtes og graveredes 183037 og nævnes endnu i museums- 
indberetningen 1922.

†Fontelåg tidligst omtalt ved en reparation 17229, sidst 184136.
†Korgitter og †krucifiks stafferedes 1745 af Hans Nielsen, Ganløse9.
Lille krucifiks, figuren 83 cm høj, nyere, af eg; på skibets nordvæg ved orglet.
Prædikestol (fig. 11 13) fra begyndelsen af 1600’rne, i renæssance, svarende 

til flere stole i Strø og Lynge-Frederiksborg herreder, bl.a. Tjæreby og 
Lille Lyngby, som begge ifølge regnskaberne er udført af Bernt snedker, fra 

E.M. 1969
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Fig. 13. Alsønderup. Detalje fra prædikestol, evangelisten Lukas i storfelt (p. 1450).

hvis værksted også altertavlen (p. 1446) muligvis er udgået. Stolen, der i 
1950’erne fik ny opgang og bærestolpe (jfr. note 25), har fire fag med evan- 
gelistrelieffer i storfeltsarkaderne over konsoller med reliefskårne navne: 
S. Matevs, S. Marcvs, S. Lvcas og S. Ioannes. Matthæus, hvis stilling med op
rakt højre hånd og den lille engel, der rækker pennen op, kendes fra talrige 
samtidige prædikestole; han har klæde over hovedet, hvad der ellers plejer 
at være forbeholdt Lukas. På hjørnerne står påklædte hermer, nu kun een 
kvinde og to mænd. Såvel evangelister som hermer er langt livligere skåret 
end på værkstedets ældre, ganske ensartede stole og vidner om, at der er kom
met nye kræfter til. Himlen svarer ganske til den, der 1652 leveredes af sned
ker Hansen, København, til Tjæreby kirke (p. 1403), men mangler nu englene 
med lidelsesredskaberne.

E. M. 1969
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1727 skilte snedker Bøye Nielsen i Slangerup den brøstfældige stol ad, op
satte den igen med en egeklods til understøttelse og forsynede den med nogle 
nye fyrrelister. 1754 hævede Jens Christensen, Farum, stolen, gjorde en ny pille 
og stikbjælke samt ny bund og ny trappe med repos9; senere fornyedes trap
pen flere gange38. 1841 blev stolen flyttet36.

Stafferingen (den sidste, der er nævnt i regnskaberne, er fra efter 186410) 
har karakter af en delvis staffering, idet alt »træet« er egemalet; evangelister
nes dragter har forgyldning og lasurer på sølv, hermernes meget mørke, næ
sten sorte, karnationen stærkt rødlig. Frugter og draperier har guld og lasurer 
på sølv. Frisen er blå med forgyldt versalskrift (sml. Tjæreby p. 1404): »Evan- 
gelivm est potentia dei ad salvtem omni credenti« (»evangeliet er Guds magt til 
frelse for enhver troende«). Himlens frise er tom; indramningen har guld, blå 
og sort farve samt enkelte røde og hvide profilled. — 1745 renoverede Hans 
Nielsen, Ganløse, stolen med smukke farver, som de forhen havde været (sml. 
altertavle)9. — †Timeglas repareredes 166111, og 1755 anskaffedes et nyt fir- 
faget for 2 rdl. 48 sk.9.

Stolestaderne er fra slutningen af 1800’rne, uden døre. Østpanelet er dog ba
rokt, med æggestavgesims og på sydsiden med spejle, der har konkave hjørner. 
I tårnrummet står fire gavlplanker af kirkens ældste stolesæt, fra 1550—75, 
af den i amtet almindeligt forekommende type: halvrundt afsluttede foroven, 
de to med roset i cirkelfelt, de andre med vifteroset over foldeværk (sml. f.eks. 
Tjæreby p. 1404 og Annisse degnestol p. 1379). Alle stader er egetræsådrede.
— 1645 fattedes 14 stole ved karlesiden, »hvorpå nu salig Hans Ulrik Gylden
løve har givet os en bevillingsseddel«23. 1771 gjorde Søren Jensen, Farum, fire 
nye stole uden døre under tårnet, og året efter reparerede han 13 kvindestole 
og gjorde nogle nye bistøder (dvs. gavle) dertil; det nye træ i stolene maledes 
rødt. 1740 lod sognepræsten gøre en stol i koret til degnens og skoleholderens 
hustruer og børn9.

†Skrifte- og degnestolene maledes 1745 af Hans Nielsen, Ganløse, samt to 
lange stole imellem dem; 1748 omgjorde Jens Christensen, Farum, den forfaldne 
skriftestol, hvorefter den maledes af Hans Nielsen9.

†Skab med dobbelt lås og to nøgler til bøndernes eller landsoldaternes gevær 
er nævnt 1662 og 176439.

†Pulpitur. 1731 fik snedkermester Christen Jørgensen Smidt, Frederiksborg, 
betaling for et tværpulpitur til ca. 50 personer. 1741 malede Hans Nielsen, 
Ganløse, pulpituret, »som er af dukkeværk, tillige med sine piller; loftet der
under får blå limfarve«9. 1864 forlangte synet det egemalet10, 1932 vedtog man 
at fjerne det16.

Orgel leveret af Starup og Søn; fire stemmer; lille, afdækket med halvtag, 
lyst eg40. I skibets nordvesthjørne.
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Fig. 14. Alsønderup. Klokke 1458, støbt af Jens Pedersen, Slagelse. Gipsafstøbninger af relieffer på
legemet (p. 1453).

Pengeblok 1806, oprindelig i Skævinge (jfr. nedenfor). Blokken er af eg, bun
det midtpå med fem tværbånd og foroven med eet; rektangulær, med svagt 
affasede hjørner, svagt tilspidsende opad og skåret i eet med sin karnisprofi- 
lerede sokkel. Årstallet er indskåret på soklens forside. Pengeslidse i nedfældet 
jernlåg. 1834 fik den ny lås og haspe, 1848 ny hængelås, »marne« med møtrik
ker og to skinner12; den store hængelås er endnu ved blokken. I skibet ved 
syddøren. 1811 hedder det i regnskabet: en tiloversværende kirkeblok i Skæ
vinge, tilhørende sognets bønder, er blevet bortsolgt til og overflyttet til Al
sønderup kirke for 14 rdl.41.

Pengetavle af enkleste art, kun en retkantet fordybning i et sortmalet brædt 
med fladt håndtag, ligger på pengeblokken. I regnskaberne fra 166211 og til 
184136 omtales tre †pengetavler.

Salmenummertavler, enkle, med lav trekantgavl, sortmalede, til messing
numre. 1800 anskaffedes to sortmalede †tavler med 99 malede brikker til brug 
ved den nye salmebogs indførelse, udført af Jens Bendtsen, Hillerød; 184312 
og 186410 suppleredes de.

Skib i glas og ramme, hvorpå malet: »Givet til Alsønderup Kirke af Tøm
rer Carl Iørgensen Nejede 1951.« På skibets nordvæg ved fonten.

To †ligbårer, den ene til »smaae Folk«, bekostedes 174614.
Klokker. 1) 1458, formentlig støbt af Jens Pedersen (Johannes Petri) i Sla

gelse, også kaldet Jes smed. Indskrift med dårligt støbte minuskler: »anno 
d(omi)ni mcdlviii ten torsdau nest efter corpus (christi) maria tillof d(omi)n(u)s 
ioha(nn)es roma« (»i Herrens år 1458 om torsdagen næst efter Kristi legemsfest 
(8. juni) Maria til lov. Hr. Hans Rom«). På legemet fire relieffer (fig. 14): Ma
ria med barnet, 8 cm højt, to pilgrimsmærker, S.Birgitta, 6 cm, og S. Hjælper 
(sml. klokke 1472 i Kværs, DK. Åbenrå p. 1960) samt endelig et støbersigil, 
hvis bomærke svarer til Uldall fig. 245 fra klokken i Køge S. Nicolai (DK. Kbh. 

L. L. 1969
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Amt p. 226), som Uldall henfører til ovennævnte støber (jfr. også Grønholt p. 
876). Hankene i Alsønderup har udvendig en bred flade med svagt antydet 
tovsnoning samt et hulled i hvert af de affasede hjørner; indvendig er de af
rundede. Hankene på Jens Pedersens klokker er i nogle tilfælde udvendig kan
tede og hulede, i andre prydes de af tovstave. Tvm. 93 cm42.

2) 1513, nederlandsk, støbt af Heinrich de Borch. Frakturagtige minuskler: 
»sante vit is myn naem heinricus de borch me feset(!) anno domini mdcxiii« 
(»sankt Vit er mit navn. H. de B. gjorde mig i Herrens år 15—100—13«). Ind
skriften står i en frise mellem dobbeltlinjer; herover er der en stiliseret blad
række med stilke og streger, der skyder op fra buernes sammenstød. Tvm. 93 
cm. Angående nederlandske klokker i Danmark, se p. 228f. Begge klokker er 
nyophængt 1947 af Aug. Nielsen, Thubalka, Roslev, 194743.

†Klokker. Ved klokkeskatten 1602 afgav kirken en klokke på 2½ skippund 
14 lispund42.

Klokkestol, gammel, af eg, til to klokker, fyldende hele det lille klokkerum: 
3x2 Andreaskors på langsiderne og i midten, samt for enderne »trekvarte« 
Andreaskors (sml. Tjæreby p. 1408).

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1580, Sjælland.

Ved embedet i T jæreby. Kaldsbog for Tjæreby og Alsønderup sognekald 1909 ff. — 
Se iøvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. R. Løffler 1892 (bygning og inventar), M. Macke
prang 1922 (bygning og inventar), Niels Termansen 1933 (altertavle, forundersøgelse 
samt 1934 (altertavle, restaurering), og N. J. Termansen 1946 (forslag og overslag til 
istandsættelse af prædikestol), Elna Moller og Erik Moltke 1947 (bygning og inventar).
— Undersøgelse af Elna Moller og Erik Moltke 1947 og 1969. Bygningsbeskrivelse ved 

Elna Moller, inventarbeskrivelse ved Erik Moltke.
Tegninger i NM. Våbenhusgavl og vestgavl ved Hans Hansen 1922. — Kunstakade

miets samling af arkitekturtegninger. Opmålinger, 1937, ved G. Damborg og K. Bramsen 
samt Hans Schack og Aage Madsen.

1  S.R.D. VI,  134f.  jfr .  DiplDan. DaRigBr. 1.  rk.  V, nr.  138 og Roskildebispens jor-
debog p.  144.  2  H.  F.  Rørdam: Danske Kirkelove I ,  439.   I  Langebeks excerpter  (nr .
40) hedder det:  »Fra Æbelholt  t i l  Alsønderup kirke har i  gamle t ider været en brolagt
vej ,  som nu er  næsten  ukendel ig«.   3  KancBrevb. ,  anf .   dato.  4  Landebøgen p.  173f .
5  RA. DaKanc. Sognepræsternes designationer.  6  Jfr .  LA. Sjællands stiftsprovstearkiv.
Holbo og Strø hrdr.s provsti .  1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde og
L A .  K g l .  B y g n i n g s i n s p e k t ø r e r .  M e l d a h l :  D o m æ n e k i r k e r n e  p k .  X X I I I .  7  R A .  R t k .
Bygningsadm. 1841—50.  Kopibog.  8  J f r .  LA.  Sjællands s t i f tsprovstearkiv.  Holbo og
Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde og RA. Kultus
ministeriet. I. departement. 1848—1916. Journalsager. 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirke
rgsk. 1721—80.  Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk.  10  LA. Sjællands stiftsprovste
arkiv. Holbo og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde.
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11 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Frederiksborg amt. Strø hrd.s kirkergsk.
12 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtsstue. 1800 II—1848 II. Kirkergsk. 
13 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. indsendt i henhold til kgl. missive af marts 1620. 
14 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier i København, 
Frederiksborg og Kronborg distrikter. 15 Noterne 13 og 11. 16 Ved embedet i Tjæ
reby. Kaldsbog for Tjæreby og Alsønderup sognekald 1909ff. 17 I Maribo amt findes 
en hel række kirker, som viser udviklingen fra senromansk tid gennem 1300’rne og vi
dere frem. DK. Maribo p. 1530. 18 Jfr. J. B. Løfflers indberetning. 19 Disse flankerer 
nu den yngre tårnbue, og den mulighed foreligger, at der på arkadens plads har været 
en tredie eller en vestdør. 20 Nære paralleller findes på Valby våbenhus (p. 1236) og 
Melby vestforlængelse (Strø hrd.). 21 Den øverste profilsten i lysningen er skråt afskå
ret, og hvis denne afskæring er oprindelig, må stikket have været fladbuet. 22 Frem
gangsmåden er ikke ulig den, man benyttede ved forhøjelsen af Blistrup tårn (p. 1264). 
23 RA. DaKanc. Protokol over indlæg til registre og tegneiser samt henlagte sager. 
1481- 1650. 1645 juni-dec. Læg: ad 1645. VI. 24 Jfr. note 12, året 1827. 25 En selv
bestaltet opmuring af alterbordet og samtidig en muret †cementklods under prædike
stolen. 26 Jfr. note 9, årene 1741 og 1769, nole 14, året 1764 samt RA. Rtk. Bygnings
adm. 1782—1840. Journalsager, året 1830. 27 Ved Niels Termansen. 28 Jfr. RA. Rtk. 
Bygningsadm. 1782- 1840. Journal over indkomne breve, samt note 10. 29 E. Moltke, 
i ÅrbOldkHist. 1955, p. 105. 30 Samme forlæg ligger til grund for bl.a. altermaleriet i 
Rødovre, DK. Kbh. Amt p. 354. 31 På tavlens bagside malet: »Istandsat 1934 af Niels 
og N. J. Termansen«. 32 LA. Kgl. Bygningsinspektorer. Meldahl: Domænekirkerne pk. 
X X I I I .  33 LA. Amtsstuer. Frederiksborg amtsstue. 1805—54. Kirkergsk. med inven
tarielister og kopi. 34 KancBrevb. 1561, 28. maj. 35 .Jfr. note 9, året 1769 samt RA. 
Rtk. Bygningsadm. 1782- 1840. Journalsager, året 1830. 36 RA. Rtk. Bygningsadm. 
1782—1840. Journal. 37 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1840. Journalsager. 38 Jfr. 
noterne 9, året 1771, 12, året 1808 og 1830 samt 36, året 1823. 39 Jfr. noterne 11 og 
14; en tilføjelse til inventariet 1764 meddeler: delte skab lod den forrige degn, Povel 
Landholt, indmure i sin slue, hvor det endnu er. 40 Ifølge meddelelse fra sognepræsten 
har orglet været brugt i Karlebo kirke ca. et år, »samt været udlånt til en kirke mere.« 
41 Jfr. note 12. Om denne sag oplyser regnskaberne i Skævinge 1806: »Kirkeværgeren 
Anders Andersen nedstyrtede 1ste Juule Dags Kirke Tavle Penge med stort Bulder i 
Gaardmand Hans Olsens egenraadig opsatte nye Blok i Kirken, som er Kongens, hvor
til disse u-eedsvorne Mænd har bemægtiget sig Laas og Nogle og selv bruger efter eget 
gotbefindende, hvilket til vedkommende ei strax er anmeldt men endnu fortiet og uaf- 
giort«. 42 Uldall henfører (p. 187) klokken til en ukendt støber, muligvis Johannes 
Henrici, da bogstavtyperne i form og størrelse minder om denne støbers. 43 E. Gribsø, 
i ÅrbFrborg. 1934, p. 61 f.

Fig. 15. Alsønderup. Landsbyplan 1778.



Fig. 1. Skævinge. Ydre, set fra sydøst.

S K Æ V I N G E  K I R K E
S T R Ø  H E R R E D

Skønt kirken nævnes et par gange og forholdsvis tidligt i middelalderen—første 
gang i et brev fra 1211—141 — vides der dog ikke noget nærmere om dens forhold 

for reformationen; om en mulig værnehelgen, se klokke nr. 1 (p. 1475). Sognet, som ind
til 1933 dannede eet pastorat med Gørløse, havde 1567 18 tiendeydere2. 1689 (jfr. alter
stager p. 1468) overlodes pat ronats- og kaldsret af sær kongelig nåde til præsident i 
København Hans Nansen (d.y.)3. 1720 generhvervede kongen fra Chr. C. Bircherod4 til 
Fraugdegård kirken med patronats- og kaldsret, hvorpå den henlagdes under rytter- 
distriktet5. 1. jan. 1875 kom den fra statskassen i privateje6, men overgik 1. okt. 1918 
til selveje. Ved kongelig resolution af 20. jan. 1933 sammenlagdes sognet med Lille 
Lyngby fra 1. febr. samme år.

Kirken ligger på en lav banke nordøstligt i den gamle by. Dennes stærke 
vækst i nyere tid har medført store udvidelser af kirkegården mod vest; et 
areal, som indviedes 1964, er fuldt udnyttet, og en ny udvidelse forberedes
1970. Kløvsten i blank mur, fra 18—1900’rne, hegner kirkegården undtagen 
på et par strækninger i syd og i nord, hvor der findes ældre, hvidtede mure; 
dette gælder den indvendigt næsten jorddækkede sydmurs østre del af mur

E. M.1969
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sten og kamp, samt et stykke i nord af små, rødgule mursten og bygget med 
flere fladbuede spareblændinger på indersiden; det er sandsynligt, at stræk
ningen her stammer fra 17557, da »nordre ringmurs lågefang blev nedtaget, 
hullet tilmuret og med tag tildækket«. I 1700’rne8 var murene hængt med 
hulsten.

Indgange. Før nordre låge flyttedes 1755, var den en portal med muret bue, 
mens østre låge 1773 kun havde teglhængte piller7. Nu er begge kun åbninger 
i muren, og i syd findes en nyere låge, der har tremmefløje mellem rødstens- 
piller med tegltækte sadeltage.

†Kirkelade. I kontrakten om tårnet 16149 (p. 1460) var indbefattet nedriv
ning af kirkeladen og stenenes anvendelse til byggeriet.

Et †halsjern med kæde nævnes i inventariet 176410.
Et ligkapel og et materialhus i sydvest skænkedes sognet af kammerråd, 

postholder Ole Larsen i 190111.
†Trækirke. 1952 blev der som underlag for et muret tympanonfelt i kirkens 

syddør afdækket en 30—40 cm bred og over 10 cm tyk stavplanke med flad 
underside, krum overside og not i begge kanter (sml. fig. 14). Det er sandsyn
ligt, at den har været vægplanke i stenkirkens forgænger. Til samme kan mu
ligvis henføres et enkelt stolpehul (diameter 44—50 cm), der blev iagttaget 
ved uddybning af den gamle kaloriferegrav lige øst for døren 1964; hullet 
fandtes 88 cm fra sydmuren og 82 cm under nuværende stengulv.

Kirken består af kor og skib, antagelig fra 1100’rne, en middelalderlig vest
forlængelse, hvorover et tårn fra 1614, og i syd et våbenhus fra o. 1500—50. I 
nord er der to eftermiddelalderlige tilbygninger: ved koret et sakristi, opført 
1758 som gravkapel, og ved skibet en korsarm fra 1935. Et †tårn forsvandt 
1614. Orienteringen har stor afvigelse til syd.

Den romanske kirkes materialeblanding og teknik kan formentlig tages til 
indtægt for en datering til 1100’rnes 1. halvdel. Murene er sat af små og mel
lemstore rå kampesten i jævne skifter og med forholdsvis høje hjørnekvadre af 
ringe tykkelse, glathugne i de to façadeplaner, men ellers uden afrettede kan
ter; de fleste er af granit, resten af sort kalksten, jernal og kridt; det sidste ma
teriale er enerådende i døre og vinduer. Kvadrene fra skibets vesthjørner er 
udflyttet, da skibet forlængedes. Rester af oprindelig murbehandling med 
bredt udglattede fuger og kvaderridsning ses bag våbenhuset; herover ligger 
et lidt yngre, groft pudslag. Et sokkellignende fremspring lige vest for syd
døren skyldes snarest uregelmæssigheder i murværket. Den romanske mur- 
højde målt over terræn ved skibets sydøsthjørne er ca. 4,2 m.

Vinduer og døre. Det eneste oprindelige vindue er korets nordre, hvis top 
sidder ca. 40 cm under murkronen; det er udvendig 64 cm bredt og kun ca. 
75 cm højt. Vinduets halvrunde bue er udhugget ikke blot i de tre kileformede 
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dæksten, men også i de to kvadre, som danner de lodrette karme, og derfor 
findes der mod sædvane ingen vandret vederlagsfuge for buen12. Den kraftigt 
skrånende sålbænk har været af kampesten og mørtel. I den 35 cm brede lys
ning er der rester af en indmuret vinduesramme med en 54x28 cm stor, rund
buet lysåbning, der synes at have været delt af en lodret og en vandret sprosse. 
Rammen, som i ydersiden har en ganske lille glasfals og vistnok spor efter 
vindjern, er lavet af fire egebrædder, der er bladet sammen og i hvert hjørne 
sikret med to nagler.

Syddøren er rundbuet og forsynet med et muret spejl, der hviler på en gen- 
anvendt notplanke (p. 1458). Som almindeligt ved nabokirkerne er spejlet for
sænket svagt i forhold til ydersiden, meget i forhold til indersiden. De anvendte 
kridtkvadre varierer en hel del i størrelse. Norddøren må senest være forsvun
det 1935.

Den oprindelige korbue (sml. fig. 10), der ifølge kaldsbogen kun var 162 cm 
bred, rundbuet og forsynet med hulkantede kragbånd, blev udvidet 1935.

Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen er middelalderlig, men som de 
mange paralleller i amtet vanskelig at tidsfæste nøjere. Sylden, der består af 
delvis kløvede og rejste kampesten, er næsten skjult af en stor og bred, cemen
teret kampestensforstærkning fra nyere tid. Til hjørnerne har man benyttet 
skibets romanske hjørnekvadre og indvendig en del kampesten, men ellers er 
murværket af ret små, hårdtbrændte munkesten i munkeskifte (25—26 x 
11,5—12x7—8 cm); en muligvis oprindelig rygfuge ses bag det yngre trappe
hus. Indvendig er de tre mure forsynet med store, rundbuede spareblændin-

Fig. 2. Skævinge. Plan. 1:300. Målt 1957 og tegnet 1970 af El. M.



1460 S T R Ø  H E R R E D

ger analogt med dem, der findes i mange tårnrum, men de tynde mure ude
lukker antagelig, at forlængelsen kan være rejst som underdel til et tårn (sml. 
p. 1461). Den vestre spareblænding er tilmuret, og her findes nu et stort, rund
buet vindue fra o. 1895; i den søndre blænding sidder et oprindeligt vindue, 
lille og rundbuet, med ydre og indre fals. Rummet synes altid at have haft 
bjælkeloft i højde med skibets (sml. kalkmalerier p. 1463). Før det nuværende 
tårn rejstes over rummets vestre del, var forlængelsen inddraget under skibets 
tag, og rester af taggavlen tegner sig endnu i tårnets vestmur.

Våbenhuset er af meget store munkesten i munkeskifte og med midtridset 
fuge. Den fladbuede dør i spidsbuet spejl er nyere ligesom hele taggavlen. 
Rummet er udformet med to fladbuede spareblændinger i hver flankemur gan
ske som ved mange nabokirker; nyere13, bejdset bjælkeloft og gulv af gule 
flensborgsten på kant.

Tårnet er opført 1614 af Bastian murmester fra Helsingør, der også må have 
ansvaret for det tilsvarende tårn i Ølsted (Strø hrd.). Begge steder er tårnene af 
bredde som skibet og rejst over vestre del af en forlængelse. Bastians kontrakt 
på 652 mk. omfattede foruden tårnbyggeriet nedrivning af kirkeladen, hvis 
sten skulle benyttes, og for yderligere 16 mk. skulle han nedtage klokkerne og 
det gamle tårn. Til murmesteren og hans folk lejedes otte senge i 18 uger9. 
Stenene fra kirkeladen er benyttet til tårnets mellemstokværk og mindre sten, 
antagelig dem, der hentedes ved Abrahamstrup (Jægerspris) og Sundby færge, 
sidder i klokkestokværket, overalt formuret i krydsskifte. Tårnbyggeriet er 
gennemført, uden at der synes at være sket noget indgreb i selve kirkerummet 
(jfr. kalkmalerier); efter fjernelse af taget har murmesteren ført forlængelsens 
tre mure videre op samtidig med, at han over skibet spændte en stor, spids 
aflastningsbue, som bærer tårnets østmur. Mellemstokværket har to små, nyere 
lysåbninger i vest14, og aflastningsbuen er lukket med en bræddevæg ind mod 
skibets loft. Klokkestokværket har mod nord og syd et par glamhuller, der 
holdes sammen af kvartrunde kragbånd i vederlagshøjde; også øst- og vest
muren har hver to glamhuller, men de er bredere og tvillingdelte af to mindre 
glamhuller med kvartrunde kragbånd; alle åbningerne er rundbuede og forsy
net med dobbelte halvstensstik. I rejsehøjde krones murene af en gesims (ret- 
kant under kvartrundt led), der i de nord-sydvendte gavle danner fodlinie for 
en renæssancedekoration: fire kvartrundt afsluttede blændinger mellem fem 
pilastre kronet af en afdækning svarende til tårnets hovedgesims og med hver 
sin lille, murede tinde.

Det udvendig femsidede, indvendig runde trappehus hører sammen med tår
net og er muret af lignende materialer, nederst genanvendte munkesten, for
oven små sten; gesims og tegltag afløste 17387 et bræddetag. Underdøren i øst 
er rundbuet, spindelen rund og loftet af fladbuede binderstik.
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(†)Gravkapel, nu sakristi. Ifølge indberetning til Hoffman fra sognepræst 
E. W. Qvist 1758 havde sidstnævnte samme år for sig og sin familie ladet op
føre et grundmuret, åbent begravelsessted af facon som et sakrisli eller kapel15. 
Den lille, uanselige bygning er opført af rødflammede sten, med gavlkam i 
stromskifter, fod- og toptinder samt en med stigende fladbue afdækket dør til 
koret (se dørfløj p. 1472). 1823 afstod arvingerne begravelsen til kirken, der 
ønskede rummet indrettet til sakristi16; det skete 183917. Nu har bygningen 
retkantet dør og fladbuet vindue mod øst, og et bjælkeloft, der tidligere har 
været gipset.

Den store korsarm, der 1935 (arkitekt C. Lundqvist, Hillerød) rejstes på ski
bets nordside, er af røde sten og forsynet med en gavl, der efterligner tårnets. 
Det indre, som ved nedrivning af skibets nordmur blev åbnet fuldstændig mod 
skibet, har bjælkeloft. — I forbindelse med korsarmens opførelse udvidedes 
korbuen (sml. p. 1459).

Det †tårn med klokkerne, som Bastian murmester nedtog 1614 (p. 1460), har 
ikke efterladt sig spor; måske har det været en tagrytterlignende opbygning 
over vestenden af skibet.

Tagværkerne var 164518 så medtagne, at man frygtede, de skulle falde ned 

Fig. 3—4. Skævinge. Ydre, set fra nordvest for og efter opførelsen af korsarmen 1935.
M. Mackeprang 1922 E. M.1969
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og knuse bjælkerne; derfor måtte de fornyes, men det var endnu ikke sket 
166819, da de repareredes med tre stykker egebjælker. Det er muligt, at de 
gamle egetagværker bevaredes indtil de nuværende, af fyr, opsattes omkring 
1868—69 20.

En række istandsættelser gennem 18—1900’rne præger den nuværende byg
ning. 1821—2721 gipsedes lofterne, der 17227 omtales som klædt med panel, 
1874 fik koret sit nuværende gulv, og 188914 støbtes der et tykt lag under den 
søndre stolerække i skibet. Omtrent på samme tid ombyggedes korets østmur 
og taggavlen over triumfmuren; nye blyindfattede ruder indsattes overalt, og 
de tidligere pudsede og hvidtede ydermure afrensedes.

Kirken står nu i blank mur med undtagelse af sakristiet, røde tegltage og 
store rundbuede, smigede vinduer med blyindfattet katedralglas. Lofterne er 
1952 (arkitekt Rolf Graae) befriet for gips og står nu med synlige bjælker og 
bejdsede brædder. Gulvet i koret er lagt af røde og blå lerfliser, skibets midt
gang, nordre stolerække og korsarmen har gul-sort murstensgulv i mønster, 
søndre stolerække derimod brædder. En istandsættelse af det indre er under 
forberedelse.

†Vindfløj. 17757 blev den forfaldne fløj nedtaget og solgt.

Fig. 5. Skævinge. †Kalkmaleri på skibets nordvæg. Efter akvarel af J. Magnus-Petersen 1889,
i Nationalmuseet (p. 1466).
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KALKMALER IE R

I kirken ses nu kalkmalerier fra 0. 1550 på skibets nordvæg og nordre del 
al vestvæggen i den middelalderlige vestforlængelse (jfr. p. 1460). Billederne 
blev opdaget ved restaureringen i slutningen af 1800’rne; de undersøgtes og 
restaureredes af J. Magnus-Petersen22 trods modstand fra sognepræsten, der 
fandt dem uden kunstnerisk værdi og mente, at de kolossale figurer var alt 
for store i forhold til væggenes højde og det lille kirkerum11.

Samtidig fandt Magnus-Petersen fragmentariske og utydelige rester af kalk
malerier fra yderligere to perioder: på triumfvæggens vestside og på den øst
lige del af skibets nordvæg. Førstnævnte daterede han til o. 1200, de sidste til 
o. 1480. Kun nogle dekorative borter på triumfvæggen istandsattes (sml. lig.
10), og disse forsvandt 1935, da korbuen udvidedes. Dårligt bevarede renæs
sancedekorationer på skibets sydvæg havde murerne allerede overpudset for 
Magnus-Petersens ankomst 1889.

På vestforlængelsens nordvæg og nordre del af vestvæggen findes malerier 

Fig. 6. Skævinge. Vestforlængelsen, set mod nordvest. Malerierne forestiller Holger Danske og
Burmand (sml. fig. 7—8).

E.M. 1947
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(fig. 6—8), fra o. 1550, usædvanlige ikke alene 
ved deres alder og emnevalg, men også ved figu
rernes umådelige størrelse, det ene dog nok en 
følge af det andet. Dekorationen består af to 
store figurer, hvoraf den ene ifølge indskrift 
er Holger Danske23, desuden to mænd, der 
kun når de første til livet, og over deres 
hoveder, dækkende væggen mellem de store 
figurers overkroppe, dekorativt bladslyng
værk, hvori er anbragt en lille, svævende 
engel og en drabelig drage. Ifølge Magnus- 
Petersens beretning var der på søndre del af 
vestvæggen, som pendant til Holger Danske, 
en tredie stor figur, der var iklædt rustning 
og havde et stort slagsværd i højre hånd og 
en turnérlanse i venstre. Foran hans venstre 
ben læstes på resterne af et skriftbånd: RIS. .
Figuren var så medtaget, at den end ikke 
kunne aftegnes.

De to bevarede storligurers fødder er skjult 
under vægpanelet. Holger Danske, i dragt fra 
Christian III.s tid, holder et sværd løftet 
foran sig i sin højre hånd, med venstre fatter 
han om en lanse. Til højre for hans højre ben 
ses et skriftbånd med renæssanceversaler: »Holger Dansck« (fig. 7).

Den anden kæmpefigur, der formodes at forestille hedningen Burmand, som 
Holger Danske kæmpede imod, er i rustning og har turban på hovedet. I ven
stre hånd holder han et sværd, i højre en lanse, lidt kraftigere end Holger Dan
skes. Den øvre halvdel af væggen mellem de to kæmper smykkes af bladværk 
med mange stiliserede blomster og drueklaser på små stilke. Nærmest Bur- 
mands lanseod, oppe under loftet, ses en plettet drage med flagermusevinger 
og den lange tunge ud af gabet. På væggens nedre halvdel mod syd, som pen
dant til Burmand, blot halvt så stor og iført tidens modedragt, står en mands
person, der i den højre løftede hånd svinger en kølle(?) over sit hoved, i ven
stre holder han en æglignende genstand. Over ham, mellem bladrankerne, svæ
ver en engel med et lille kors på hovedet, og over den ses et skriftbånd med: 
. . .widen: hellgand (den Helligånd). . med thegh: (med dig). I væggens spare- 
blænding er fremstillet to personer. En mand i rejsedragt holder en stor, løftet 
kølle i sin venstre hånd. I en rem om halsen og over venstre skulder hænger 
noget, der nu er opmalet som et skjold med lansesnit24. Med højre hånd peger 

Fig. 7. Skævinge. Kalkmaleri på vest
forlængelsens vestvæg, se billedunder- 

skrift til fig. 8.
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Fig. 8. Skævinge. Kalkmaleri på vestforlængelsens nordvæg. Efter akvarel af J. Magnus-Petersen
1889, i Nationalmuseet (p. 1464).

han på en nøgen skikkelse, af Magnus-Petersen opfattet som en djævel, der med 
venstre hånd holder et bæger eller en skål hen mod ham. Højre hånd holder et 
spejl eller en maske, der dækker brystet. Fremstillingen kan tolkes som den 
fra folkeeventyr kendte situation, hvor helten gennemskuer en fristende heks, 
der så bliver nødt til at vise sit sande åsyn.

Magnus-Petersens akvareller og indberetning viser, at kalkmaleriernes far
ver var brune, gulbrune og blågrønne; bladværket var gulbrunt og blågrønt. 
Den nøgne person var kun gengivet i streg. Nu står de i gråt og gulbrunt; 
dragen med rødbrune prikker.

†Kalkmalerier. På triumfvæggens vestside, o. 1275(?), senromanske. Under 
loftet sås en dekorativ bort bestående af forbundne cirkelfelter, hvori et firklø- 
verlignende ornament; i sviklerne mellem cirklerne to eller tre blade. Vinkelret 
herpå løb to borter, een på hver side af korbuen, ned til gulvet. Deres udseende 
svarede til ribbedekorationen i tårnrummet i Søborg kirke (p. 1119) og bestod 
af en række hjerteblade, hvori en treklover. Om farverne vides kun, at bunden 
var gul; ornamenterne ser på Magnus-Petersens akvarel ud til at stå hvide 
med rød indramning. Over korbuen fandtes svage spor af en mandorla, hvori 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 93
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Fig. 9. Skævinge. Indre, set mod øst, efter korsarmens opførelse.

en siddende person (formentlig en majestas-fremstilling); af de flankerende fi
gurer har akvarellen kun antydning af en svævende eller halvt knælende skik
kelse i langt gevandt (Maria eller en engel) mod nord; mod syd har da været 
fremstillet enten Johannes Døberen eller en anden engel. Umiddelbart syd for 
den lodrette bort har akvarellen konturerne af en stående skikkelse med lang 
stav i højre og udstrakt venstre hånd; desuden er både en bispehue og en 
stola antydet.

På østre del af skibets nordvæg, fra 1400-tallet(?). På væggen sås to forskel
lige scener over hinanden; øverst formentlig nadveren, nederst kvinderne ved 
graven (fig. 5); til venstre to kvinder, til højre englen bag den arkadedeko- 
rerede sarkofag25. På baggrunden fandtes stjerner og under den vandrette 
dobbeltstreg, der skilte de to scener, en række sammenhængende rundbuer.

På triumfvæggen, ifølge Magnus-Petersen fra 1600-tallets slutning eller se
nere. Over de ovenforomtalte romanske malerier fandtes flere lag hvidtning, 
og på et af de yderste lag sås en dekoration af ensartede store, efter restaura
tors mening smagløse, snirkler malede med sort på hvid grund.

Om altertavlen malede Hans Nielsen, Ganløse, 1745 et blåt gardin på væggen7. 

E. M.1969
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INVENTAR
Oversigt. Af middelalderligt inventar er nu kun den romanske granitfont bevaret. Fra 

slutningen af 1500-tallet stammer alterbordsforsiden, mens prædikestolen og antagelig 
også stolestaderne er fra tiden omkring 1620; altersølvet er knap hundrede år yngre, 
og altertavlen med maleri af C. W. Eckersberg er fra 1833. Dåbsfad og -kande er også 
fra 1800-tallets første halvdel. Den ældste klokke er fra 1516, støbt af Fastenowe, den 
yngste fra 1848. 1829 restaureredes kirken; 1850 bemærkede Mynster i sin visitatsdagbog, 
at kirken vanziredes af pulpiturer, men var anstændig. 1869 henstillede synet, at alt 
træværk opmaledes med egefarve. Det skete få år senere. Kirken står endnu med denne 
farve, men et restaureringsforslag er indsendt foråret 1970.

Alterbord (sml. fig. 9), nyt, op ad korets østvæg, dækket af panel fra o. 1550— 
75, af fyrretræ, 189x92 cm. Kortsiderne er glatte, mens forsiden smykkes af 
fyldinger med kraftige profiler. Midt i hver af de otte fyldinger ses spor af en 
dekoration, en større rhombe uden om en mindre, den større med indridset 
kontur. Dekorationen har sandsynligvis været indrammet af ægte eller malede 
profillister (sml. Snostrup, Ølstykke hrd.). Panelet står nu i blankt træ; 1922 
fandtes på siderne spor af rød og grå farve.

†Alter klæder, alle de nævnte har været af rødt fløjl med sølv- eller guldbro
kade26. En †alterdug af fint lærred med kniplinger købtes 1798 hos Hertz 
Michel, Hillerød17.

93*

Fig. 10. Skævinge. Indre, set mod øst, før korbuens udvidelse 1935. Hude fot.
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Altertavlen (sml. fig. 9) er et maleri, 131 x 102 cm, forestillende den vantro 
Thomas, malet 1833 af C. W. Eckersberg27, der fik 420 rdl. for billedet, som 
var bestilt af bygningsinspektor Friis. Samtidig, forgyldt ramme med stuk
dekoration og malede skablonranker i smalle fyldinger i postamentet, til si
derne og i den lave trekantgavl (svarende til Røsnæs, Holbæk amt)28.

Om den tidligere †altertavle vides kun, at Hans Nielsen, Ganløse, 1745 reno
verede den med guld, farver og forgyldte inskriptioner samt forbedrede skilde
riet i den midterste fylding »i sin maling«7.

Altersølv. Kalk og disk, ifølge regnskaberne købt 1744 hos guldsmed Chri
stian [d. e. Christoffer] Joensen, der fik den gamle kalk på 25 lod 2 y2 kvint i 
stedet; det nye sæt vejede 36 lod 2½ kvint7. Kalken svarer nøje til Fredens- 
borgs (p. 827), blot prydes bægeret af Christian VI.s kronede spejlmonogram. 
På fodpladen fire stempler, mestermærket C I over 1734, Københavns mærke 
1744, guardeinmærke for P. N. v. Haven og månedsmærke (løvens tegn). På 
fodpladen over for stemplerne er indprikket: »Ao 17: Schievinge Kircke 44«. 
Højde 21,7 cm. Den glatte disk, 13,5 cm i tvm., har cirkelkors på randen.

Oblatæske, 1957. Inventariet 1805 opregner en »guldrandet« †trææske; den 
var opslidt 180929; 1825 anskaffedes en ny30.

Vinkande af københavnsk porcelæn, sort med guldkors, nævnt 184129.
Sygekalk, -disk og †vinflaske med oblatskruegemme bestilt 1729; det hele 

vejede 20½ lod og havde det kongelige navn graveret. Den gamle kalk leveredes 
»derimod«7. Sættet svarer nøje til Blistrup kirkes, der købtes 1725 hos Niels 
Jonsen (p. 1269 med fig. 11). På kalken Københavns mærke 1730, mestermærke 
N I i hjerte over 17??, antagelig også for Niels Jonsen (Bøje p. 63), guardein
mærke for v. Haven og månedsmærke (vædderen). Den tilsvarende disk har 
samme stempler og årstallet 1725 i mestermærket bevaret. 1746 gjordes et nyt 
futteral til sygesættet10.

Alterstager (fig. 11) skænket 1696, men antagelig et halvt århundrede ældre. 
De minder meget om stagerne i Farum (Ølstykke hrd.), der ifølge denne kir
kes regnskaber købtes 165031. På skaftleddets flade midtprofil ses et rektangu
lært hak, som viser, at stagerne har mistet et skjold. Nederste rundled har en 
primitivt graveret kursivindskrift: »Gud til Ære og Skevinge Kircke til Sirat 
haver Estats, Justits og Commerci Raad og Præsident udi Kiøbenhaufn wel- 
edle og welbeurdige Hans Nansen Patron her til Kircken gifved disse Liusse 
Stager til Skevinge Kircke 1696«32. På fodens nederste, flade led, på en skaft- 
profil og på lyseskålens overside er der en prikket bølgeranke. 1884 afpudsedes 
og poleredes stagerne, og »brikken under alterstagen« fornyedes33. Året efter 
ombyttedes beholdere af imiterede bliklys, hvori sattes almindelige meget 
tynde stearinlys, med tykke alterlys20. Synet fandt disse bliklys »temmelig 
uskønne, da den hvide maling let antager en gulgrå farve, og de tynde lys 
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Fig. 11—12. Skævinge. 11. Alterstage, skænket 1696 af Hans Nansen (p. 1468). 12. Dåbsfad 1828, 
med mærke for Peter Benjamin Reisz (p. 1470).

kun giver et meget svagt blus«; trods kirkeejernes besværinger fastholdtes 
ministeriets udsættelse11.

1568 købte Anders Pedersen, kirkeværge i Skævinge, to †messinglysestager, 
som fandtes i Helliggejsthus i Helsingør; de var gamle og duede ikke meget34. 
Om kirkeværgen købte stagerne til kirken eller sig selv, kan ikke afgøres.

Krucifiks (fig. 13) vistnok fra o. 1300. Figuren, der kun er 36 cm høj, hænger 
i skråt strakte arme. Hovedet er faldet ned på højre skulder. Hageskægget har 
et lille indsnit ligesom de nogenlunde samtidige krucifikser i Ramløse (p.1352), 
Strø (Strø hrd.) og Oppe Sundby (Lynge-Frederiksborg hrd.), samt krucifikset 
på altertavlen i Vellerup (Horns hrd.), som med sit nedfaldende hoved nok er 
det, der kommer Skævinges nærmest. Tyk overmaling slører detaljerne; håret 
kan næppe ses, kun en bølget lok, der ligger hen over venstre skulder. På bryst
kassen ses de nederste ribben markeret; lændeklædet har en stor, overfaldende 
snip i venstre side og en mindre bag højre knæ. Fødderne er korslagte.

Korset, der ligesom figuren er af eg, er 91 cm højt; korsarmene er (senere?) 
skråt afhøvlede. For enderne og i korsskæringen er der kvadrater med malede 
fremstillinger af evangelistsymbolerne fra o. 1700; korstræet er sort og Kristus- 
figuren bronzeret. 1844 forgyldte maler Woldsted, Hillerød, en Kristusfigur 
med et kors med fire små malerier17. Over korbuen, mod skibet.

†Røgelsekar nævnes i inventariet 176410, men med den tilføjelse, at det ikke 
har været ved kirken i al den tid nedskriveren har været der.

E. M.1947 E.M. 1970
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Messehagler. Kirken ejer to nyere hagler, en grøn og en rød. †Messehagler. 
En brun, blomstret damaskes messehagel nævnes i inventariet 16209, derefter 
omtales kun hagler af rødt fløjl35.

En †kirkebog skænkedes 1701 af patronen, kaptajn Carl Christian Bircherod15.
Alterskranke, 1922, af poleret eg, med slanke balustre. Skrankens form æn

dredes 1935. 1729 bekostedes et †jernrækværk med syv loddede jernknapper 
til alterfoden; samme år var knæleskamlen for lille og brøstfældig, hvorfor 
den blev omgjort i femkant. 1745 maledes skranken sort med gule knapper7.

Døbefont (sml. fig. 10), romansk, af granit, hørende til Roskildetypen med 
en tovstav under mundingen og i øvrigt glat. I bunden tilmuret midtafløb. 
Stækt ophugget. 72 cm i tvm. Foden er fra 193536; den gamle, der har typens 
sædvanlige form og en til kummens afløbshul svarende vandret rille, som fort
sætter ned ad siden, er siden 1950 opstillet i våbenhuset37. Selve fonten står 
lige vest for korbuen. 1745 maledes og marmoreredes fonten og dens †dæksel 
af Hans Nielsen, Ganløse; synet ønskede farven fjernet 1864, men det skete 
først 1889 i henhold til ministeriets cirkulære. Endnu anes spor af farver. 1885 
ønskede synet fonten renset og forhøjet, samt »grundlagt« med beton20. Fonte
låget nævnes sidste gang 180429.

Dåbsfad (fig. 12), 1828, af tin, med graveret, storbladet ranke på sort bund 
inden for den ophøjede, bredt riflede kant. 63,5 cm i tvm. I bunden graveret 
Frederik VI.s kronede navnetræk, årstallet og »Skævinge Kirke«. Under bun
den stempel med svævende engel og P B R for Peter Benjamin Reisz38. †Dåbs- 
fad af tin var skænket 1675 af prins Georgs kammerskriver, L. L. Schiering og 
hustru Karen Rosenmeyer15. Inventariet 1806 nævner et gammelt, ubrugeligt 
døbefad hvis malmart ikke kendes29, måske dette?

Dåbskande anskaffet 184939, af tin, med graveret årstal og »Skjævinge Kirke 
1849«. En anden kande, ligeledes af tin, var købt sammen med fadet 182838, 
men 1843 var den stjålet29.

Prædikestol ret nøje svarende til Torups (Strø hrd.) fra 1620 og Annisses 
(p. 1378); stolen i Skævinge er den af de tre, der i tidens løb har taget mest 
skade, idet den kvaderlignende intarsia, der på stolene i Annisse og Torup 
danner baggrunden for fyldingerne, er forsvundet, ligesom storfelternes deko
rative, symmetrisk opbyggede intarsiadekoration er blevet overmalet og er
stattet med evangelistfigurer skåret efter Thorvaldsens. Stolen står nu ege- 
træsådret med mørk og lys intarsia, der ligeledes er malet, samt sorte og for
gyldte lister. 1745 renoverede Hans Nielsen, Ganløse, stolen med guld og far
ver samt »lehnværket«, hvorpå sattes inskriptioner7. 1935 sænkedes stolen 40 
cm og samtidig fjernedes det karakteristiske nederste fremspringende hulled 
over et smalfelt, ligesom den flade underbaldakin afsavedes og erstattedes af 
en muret cementblok. Fra denne tid stammer også opgangen.
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Den oprindelige himmel, nu uden topstykker og nedhæng, er sekssidet med 
tandsnit-æggestavfrise svarende til stolens og et englehoved på undersiden. 
Farverne svarer til stolens; i frisefelterne er nyere skablonmønster malet.

†Timeglas købtes 1740 hos sejlmager Lars Bendsen i København; smeden i 
Skævinge gjorde et jernrækværk dertil7. Ved kirkens hovedreparation 1827 
blev det nedtaget men ikke genopsat af murerne, »var heller ikke nødvendigt«,

Fig. 13. Skævinge. Krucifiks (p. 1469). M. M.1922
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meddeler inventariet40. 1836 omtales et, der var ubrugbart og i stykker; først 
1844 førtes det til afgang29.

Stolestaderne (fig. 14) er snarest fra o. 1620. En datering er vanskelig (jfr. 
Tjæreby p. 1404), men sammenligning med prædikestolen og andre stole i am
tet gør det rimeligt at datere dem ret tidligt. Gavlene smykkes af halspilastre 
med skællagte skiver og bosseprydet postament og frise; over pilasteren er der 
et felt med buetunget fylding. Foroven en brudt trekantgavl svarende til præ- 
dikestolsfelternes. Der er 15 stader i sydsiden og 13 i nord; bevaret er desuden 
indgangspanelet og en stor del af de gamle ryglæn, der ved restaureringen 1935 
stilledes på skrå. Ved en tidligere lejlighed er bagsiden vendt fremad. Den 
eneste bevarede dørfløj sidder i den under prædikestolen 1869 indrettede degne
stol20 og har arkade med slyngbånd på pilastre og bueoverligger. De oprindelige 
indgangspaneler har fyldinger med hammerudvidelser adskilt af pilastre med 
skællagte skiver svarende til stolegavlenes. Foroven gesims som prædikestolens.

1827 blev siraterne taget af de bageste stole og brugt til at reparere de for
reste med29. Stolene står nu egetræsmalede med lidt sort på pilastre og tvær
gående lister samt, i buetungefeltet, malet intarsia svarende til prædikestolens, 
således som synet 1869 ønskede alt kirkens træværk malet20. Under egefarven 
skimtes en lyseblå maling, muligvis fra Hans Nielsens staffering 17457, eller 
fra maler Woldsted, Hillerød, der 1844 malede samtlige stolestader, pulpituret 
og loftet derunder, prædikestolen og det meste af kirkens øvrige inventar17.

†Skab. Et †skab til bøndernes gevær er nævnt 166119.
Pengeblok, 1700’rne, jernbundet, på ligkapellets loft (sml. iøvrigt p. 1453).
En enkel pengetavle lå 1922 bag altret. 1764 ejede kirken tre kollekttavler10, 

1844 maledes tre nye »ombærende tavler« af maler Wolsted fra Hillerød17.
Dørfløj, 1758, med kvadratisk barokfylding forneden og vindue med fire 

runde jernstænger på hver led foroven. Samtidige bukkehornshængsler og lås. 
Egetræsmalet. Mellem kor og sakristi.

†Pulpitur. På våbenhusloftet lå 1891 stykker af to stolper fra et pulpitur 
med årstallet 1673. I øvrigt er pulpiturer omtalt i forbindelse med præstefa
miliens lukkede stol fra 1745 og i Mynsters visitatsbog41, hvor kirken 1850 
siges at være vansiret af pulpiturer »men anstændig«. 1935 fjernedes et pulpi
tur i kirkens vestende36.

En †lukket stol til præstens familie indrettedes 1745 af snedker Jens Chri
stensen, Farum; den opsattes i forlængelse af mandspulpituret i skibets nord
side og var seks alen lang og to alen tre kvarter dyb. Den hvilede på piller, 
havde dobbelt gulv og fyldingspanel mod skib og kor, derimod kun glatte 
brædder ind til det gamle pulpitur. Indgangen var fra kirkegården, gennem 
en flammeret dør ad en opgangstrappe med repos. Året efter måtte snedkeren 
rette en mangel ved pulpituret og murmesteren indhugge karmen i muren, så 
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at den havde bedre beskærmelse for regnen, hvorefter snedkeren rettede noget 
ved trappen7. Dernæst kunne Hans Nielsen fra Ganløse male den med fine 
farver og marmorering i fyldingerne. Da kirkeloftet i 1820’rne blev forskallet 
og gipset, måtte overdelen af den lukkede stol tages ned og atter sættes op21.

1833 anskaffedes en ny trappe til pulpituret, hvortil der i flere år ikke havde 
været nogen opgang29. 1867 ønskedes den dør på kirkens nordside, hvorigen
nem der var adgang til det af præstens familie benyttede pulpitur, tilmuret, 
da den forårsagede træk; det skete året efter, uden at der var tilvejebragt en 
ny opgang til pulpituret20.

Orgel 1935, fra Marcussen og Son, Åbenrå, med manual, pedal og syv stem
mer. I tilbygningen ved nordvæggen. 1891 købtes det gamle orgel fra Farum 
kirke; det repareredes af orgelbygger Busch, København, og anbragtes på et 
pulpitur i skibet36.

Fig. 14. Skævinge. Stolestader og syddøren med stavplanke (p. 1472, 1458). E.M. 1970
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Fire salmenummertavler til skydenumre. 1804 anskaffedes til Skævinge og 
Gørløse kirker to store tavler og fem mindre samt kasser til numrene29. De 
svarer nøjagtig til tavlerne i Lille Lyngby (Strø hrd.). 1844 maledes en stor og 
tre noget mindre tavler og 120 brikker sorte af maler Woldsted, Hillerød17.

Kirkestævnetavle, lille, sort med hvid skriveskrift. Henlagt i sakristiet.
Tre lysekroner, nyere.
Ti lyseskjolde (fig. 15), barokke, o. 1700, otte af messing, to af kobber. To 

af skjoldene er cirkulære med hjerteformet dekoration, resten ottekantede, 
deraf to med rundt overstykke hvori hjerte og to med ottekantet overstykke, 
de øvrige har intet overstykke. Alle skjolde har borter med drevne vindrue
klaser, samt runde og ovale bosser. To i koret, fire i tilbygningen og fire i skibet.

Regelmæssige †hatteknager ønskedes 1869 anbragt ved mandfolkestolene; 
ønsket opfyldtes inden for de næste ti år20.

Sejerværk48 i jernramme, samlet med kiler. Højde 100 cm, bredde 51 cm, 
længde 80 cm. De fire hjørnestivere og de to midterstivere på langsiderne for
længede til udadbøjede ben. Hjørnestiverne er desuden forlængede opad til 15 
cm høje pyntespir, udformede som dobbeltvolutter. 1 sydøstre hjørnestiver et 
jernværkstempel. Døgnværk og timeslagværk anbragt med akslerne i forlæn
gelse af hverandre og med værkrammens lodrette centralstiver fælles for begge 
værkers taplejer. Stiftgang med kort pendul, på hvis linse måske læses AM. 
Stokkedrev. Trævalser med hesteskoformede spærhager. Optræk med udveks
ling vinkelret på valsen. Nyere snoretridser, men gl. styreruller af træ på ur- 
husets tag. Lodderne er jernvægtlodder, det ene med Christian V.s mono
gram49. Gangværkets mellemhjulsaksel af særpræget balusterform. Slagværket 
har vist opr. vindfang med runde vinger; ifaldsarmen er påfaldende kraftig; 
hjerteskiven synes fornyet. Ensidigt anbragt udløsningsmekanisme. Slagværks- 
udløsningsstift med bøsning på eger. Der synes at være spor af udløsningsstift 
på de tre andre egre. Seks hammerstifter med bøsninger og blindfælg. Gl. slag
hammer. Noget fornyet viserværk. Den kvadratiske skive på tårnets syd- 
façade har malet årstal 1926 og nu to visere, måske med genanvendte dele af 
ældre »stiv« viser50.

Centralstiveren bærer i form af et tilnittet hul spor af det nederste leje for 
urets oprindelige spindelgang. Måske vidner en udlapning lige under den nu
værende palletaksel (tidl. hageaksel) om det øvre spindelleje.

Værket, der er stærkt udslidt og nu sættes ud af drift til fordel for et elek
trisk ur, er opsat på et moderne jernstativ på tårnets sydmur. Det gamle om
hyggelig udførte træunderstel står på kirkeloftet.

I sydøsthjørnet af tårnets mellemstokværk urhus af brædder. Væggene med 
dør og dørlås gamle, pulttaget og gulvet fornyet51.

Klokker. 1) 1516, støbt af Johannes Fastenowe. Indskrift med reliefminusk- 
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ler mellem buefriser: »Dilexcit andream dominus in odorem suauitatis iohan- 
nes fastenowe me fecit anno domini mdxvi pleban(us) matias hin(ri)ci« (»Her
ren elskede Andreas i sødheds duft. Johannes Fastenowe gjorde mig i herrens 
år 1516. Præst var M. H.«). Skilletegnene mellem de enkelte ord er rosetter 
eller liljelignende tegn. Tvm. 110 cm42. Klokken svarer til den, Fastenowe 
1514 leverede til Lille Lyngby kirke (Strø hrd.) og indskriften i det store og hele 
til hans klokke fra 1515 i Syv kirke (DK. Kbh. Amt p. 1149). Måske har An
dreas, som indskrifterne i Skævinge og Syv nævner, været de pågældende kir
kers værnehelgen(?).

2) 1848, »støbt af II. Gamst og H. C. Lund, Kjøbenhavn«, efter at den lille 
klokke allerede 1845 næsten et par år havde været ganske ubrugelig29. Tvm. 
65 cm.

Begge klokker nyophængt af August Nielsen, Roslev.
†Klokker. Ved klokkeskatten 1602 alleveredes en klokke på 304 kg43. Som 

følge af ringningen over Frederik IV. revnede den ene klokke, og ligesådan gik 
det, da Christian VI. døde; 1746 sendtes den mindste, revnede klokke, som 
vejede et skippund tre lispund ni trekvart pund, til omstøbning hos kaptajn 
Holtzman i København. Den nye klokke vejede 19 lispund ni pund7.

Klokkestol til to klokker med indskåret årstal 1766, af fyr, opsat af Jens 
Christensen, Farum7; i langsiderne to store Andreaskors, i kortsiderne små, 
det nordre højtsiddende, det søndre lavtsiddende.

Fig. 15. Skævinge. Lyseskjolde (p. 1474). M. M.1922
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GRAVMINDER

†Åben begravelse på korets nordside, opført 1758 (sml. sakristi p. 1461) til 
den året for afdøde pastor Qvists hustru (sml. kisteplade nr. 2). 1776 opføres 
som indtægt 1 rdl. 32 sk. »for præstens søns indsættelse i kapellet«44.

†Epitafier. 1) O. 1604, over Petrus Nicolai (Peter Nielsen), provst i Strø her
red og i Schieving og Giørløs, gift første gang med Anna Pedersdatter og anden 
gang med Catharina Johannisdatter, som overlevede ham; han døde 29. juli 
1604, 69 år gammel. Indskrift på latin. Ifølge indberetningen til Hoffman var 
der på epitafiet to firkantede skjolde, det ene med bomærke: lodret streg tvær- 
delt af en kort streg med et modvendt v på hver side og uden om skjoldet bog
staverne P N H på tre sider. Uden om det andet skjold stod den anden hu
strus forbogstaver K J D og indeni læstes I H S. Epitafiet hang »på nordre 
side mod alteret«45.

2) 1652, over Lauritz Jørgensen Neoburg (Nyborg), sognepræst i Skævinge 
[† 1663]; nederst på tavlen stod årstallet 1652. Indskrift på latin46.

Gravsten. 1634. Over ? Herløf og hustru, bekostet af deres yngste søn Chri
sten C. Herløf 8. juli 1634. Kalksten, 140 cm bred. Nu kun tre brudstykker 
tilbage, af hvilke det øverste med gravskriftens begyndelse ligger foran våben
husdøren og er helt udslidt, de to andre uden for kirkegårdens østmur, mere 
eller mindre udslidte. Indskrift med fordybede versaler; forneden på stenen 
ovalt felt med krydslagte hænder, der holder et kors og en kalk.

Kisteplader. 1) O. 1700, over Cidtzel Christophersdaatter, født i Lidøe 29. 
marts 1659, gift 8. juli 1675 med Jørgen Jacobsøn Meulengracht, rådmand i 
København, død på Lystrupgård 12. jan. 1700. Rektangulær kobberplade med 
affasede hjørner, indskrift med graveret kursiv. Siden 1935 i korbuen47.

2) 1757. Mette Jens daatter Rhode, født 13. sept. 1728 i Ebeltoft, gift 12. 
dec. 1749 med Erich Wilhelm Quist, sognepræst til Ebeltoft, nu til Schievinge 
og Giørløse, † 14. aug. 1757, 28 år, 11 mdr. og 1 dag gammel. Graveret kursiv 
på stærkt hvælvet, oval blyplade med bladkant og kerubhoved foroven, kra
nie med knogler og timeglas forneden. Ophængt i sakristiet, det tidligere 
Quist’ske kapel (se †åben begravelse).

†»Ligtræer«. 1810, over Niels Jensen, 1825 over smeden Abraham Nielsen og 
fra begyndelsen af 1820’rne endnu et par stykker, alle kun kendt gennem 
kirkeregnskaberne fra den indtægt, de skaffede kirken29.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Ved embedet. Kaldsboger 1741—1858 og 1859ff. — Kirkeprotokol 1925—69. — Se i 
øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. Magnus-Petersen 1889 (kalkmalerier), J. B. Løffler 
1891 (bygning og inventar), M. Mackeprang 1922 (bygning og inventar) og M. Aamann- 
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Sørensen 1964 (jordlag i kaloriferegrav). — Undersøgelse af Elna Moller 1947 og 1970, 
Erik Moltke 1947 og Marie-Louise Jørgensen 1970. Bygningsbeskrivelse ved Elna Møller, 
inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen, beskrivelse af sejerværk ved HansStiesdal. 

Tegninger i NM. Tre blade kalkmalerier 1889 af J. Magnus-Petersen og et blad med 
forslag til anvendelse af de gamle dekorationer på triumfvæggens vestside. Plan, gam
melt vindue i korets nordmur og korbue målt 1922 af Hans Hansen.

1 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. V, nr. 7 og 2. rk. I, nr. 232, (hvor der 1257 nævnes en 
sognepræst). 2 Landebogen p. 174. 3 Kronens Skøder III, 1. 4 Patronen Chr. C. 
Bircherod skænkede 1701 en kirkebog, se LA. Bispearkivet. 1758—59. Historiske efter
retninger til fundatser af Hoffman. Tom I. Frederiksborg og Roskilde. 5 Kronens Skø
der IV, 206f, jfr. RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på 
Sjælland uden for rytterdistrikterne. G Jfr. LA. Kongelige bygningsinspektører. Mel- 
dahl. Domænekirkerne pk. XXII - X X I I I  og LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo 
og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 7 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—81. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 8 Jfr. 
note 7, årene 1722 og 1773. 9 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 10 LA. Sjællands 
stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier i Københavns, Frederiksborg og 
Kronborg distrikter. 11 RA. Kultusministeriet. I. dep. 1848—1916. Journalsager.
12 Beskrivelsen bygger på indberetninger fra 1922 og 1947; supplerende undersøgelser 
har ikke kunnet foretages, fordi loftsrummet nu er utilgængeligt. 13 Muligvis 1844, 
jfr. RA. Rtk. Bygningsadm. 1841—50. Kopibog. 14 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. 
Holbo og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde, året 
1866. 15 LA. Bispearkivet. 1758—59. Historiske efterretninger til fundatser af Hoff- 
man. Tom I. Frederiksborg og Roskilde. 16 RA. Rtk. 244 81. Bygningskontoret. 
1782—1826. Journaler. 17 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1840. Journalsager. 18 RA. 
DaKanc. Protokol over indlæg til registre og tegneiser samt henlagte sager. 1481 1650. 
1645 juni dec. Læg: ad 1645. VI. 19 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Fre
deriksborg amt, Strø hrd.s kirkergsk. 20 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og 
Strø hrdr.s provsti 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 21 RA. Rtk. 
Bygningsadm. 1821—27. Beregninger og overslag over bygningsarbejder. 22 Magnus- 
Petersen: Kalkmalerier p. 96, se tillige Niels M. Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier, 1970, 
p. 113. 23 Allerede Magnus-Petersen har gjort opmærksom på, at Christiern Pedersen 
henlevede en del af sit liv i nabobyen Helsinge og ved sin interesse for Holgersagnet kan 
have givet anledning til billedernes udførelse. — Den rimeligste tilskyndelse er nok Chri
stiern Pedersens udgivelse af Holger Danske krøniken o. 1534. Vistnok 1527 havde han 
i Paris fundet den latinske udgave af krøniken. 24 Magnus-Petersen har tolket del 
som en sækkepibe?, og Saxtorph, som også konservator Egmont Lind i brev af 21. aug. 
1946, kalder det et skjold og gør udtrykkelig opmærksom på, at det ikke er en rygsæk. 
25 Sml. tronstolen fra o. 1450, Nodebo p. 1074. 26 Jfr. noterne 7, året 1750, 10, året 
1764, RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtsstue. 1800 II — 1848 II. Kirke
rgsk., årene 1805, 1825, 1833 og 1836 samt note 20, året 1864. 27 Emil Hannover: 
Maleren C. W. Eckersberg, 1898, nr. 473, jfr. RA. Rtk. Bygningsadm. 1841 -50. Jour
nalsager, året 1849. 28 Forhæng for altermaleriet var 1870 affalmet og slidt; synet 
henstillede, at det blev borttaget tillige med de over altret anbragte stænger og snore. 
Gardinerne ved siden af altret (sml. fig. 10), der fandtes allerede 1870, jfr. note 20, be
stod da på hver side af to stykker, som senest to år efter blev sammensyet. 29 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtsstue. 1797 III — 1799 III og 1800 II 
1848 II. Kirkergsk. 30 Jfr. note 29, året 1833. 31 LA. Kirkeinspektionsarkivet. 
1603—1718. Farum kirkes rgsk.bog. 32 Samme år skænkede Hans Nansen også to 
stager til annekskirken, Gørlose (Lynge-Frederiksborg hrd.). Disse stager kan antagelig 
ligesom stagerne i Skævinge dateres til o. 1650, jfr. skrivelse af 15. dec. 1949 fra Henning 
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Hansen, København. 33 Jfr. note 20. 1832, sml. note 29, omtales stagerne og de til
hørende grønne brikker, åbenbart til at stille stagerne på. 34 LA. Hospitalsarkiver. 
Helsingør alm. hospitals arkiv. Helsingør alm. hospitals rgsk. 1544—75. 35 Jfr. no
terne 19, året 1661, 10, året 1764 samt 29 og 17, året 1798. 36 Ved embedet. Kalds- 
bøger 1741—1858 og 1859ff. 37 Ved embedet. Kirkeprotokol 1925—69. 38 Hans 
enke fik 1829 46 rdl. for et nyt tindøbefad med kande. To år tidligere havde man afsat 
90 rdl. til et nyt tinfad til dåben, jfr. note 17. 39 RA. Rtk. Bygningsadm. 1841 -50. 
Kopibog. 40 Jfr. note 29, året 1833. 41 J. P. Mynster: Visitatsdagbøger 1835—1853, 
1937, II, 228. 42 Jfr. Uldall p. 261 og E. Gribso, i ÅrbFrborg, 1934, p. 97. 43 DaSaml. 
I, 100. 44 RA. Rtk. Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. i 
Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 45 Jfr. note 15, året 1758 samt 
Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en beskrivelse af 
Danmark. I. 46 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til 
en beskrivelse af Danmark. I. 47 Pladen er skænket af rentier A. V. Pedersen, hvis 
mormor, der var degnekone i Skævinge, reddede den fra undergang, jfr. note 37, året 
1936. 48 Urværket, det nuværende, nævnes tidligst 1720 (RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirke
rgsk. 1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdistrikterne). 1801 (RA. 
Rtk. 244—69. Bygningskontoret. 1782—1826. Journaler) og 1803 (note 29) repareredes 
det af urmager Ringstrøm, Udesundby. 1814, 1821, 1823 og 1827 repareredes det (note 
29), sidst af L. Jørgensen, Hillerød. 1882 (note 20) omtales værket som så gammelt, at 
det i nær fremtid bør erstattes med et nyt. 1883 (note 20) nævnes atter nødvendigheden 
af en hovedreparation, der synes at være foretaget inden 1884. Der vides i øvrigt intet 
herom, men stiftgangen synes at være indsat ved denne lejlighed. 1956 (note 37) nævnes 
en sidste reparation. 49 1872 (note 20) nævnes et urlod som en trækasse med sten. 
Det erstattes samme år (LA. Kgl. Bygningsinspektorer. Meldahl: Domænekirkerne pk. 
XXII—XXIII) af et jernlod leveret af P. Jørgensen, Hillerød. 50 1724 opsattes en 
ny urskive af eg af snedker Christopher Quist, København; den forsynes med kobber
viser med hånd og halvmåne og males af Peter Cornelissen, København, med forgyldte 
kgl. navne, krone og årstal (note 7). 1756 (note 7) leverer Jens Christensen en ny urskive 
af eg; den males af Hans Nielsen i Veksø. 1808 (note 29) opsattes atter ny urskive, der 
1831 (note 17) repareres og males. 51 1866 (note 20) siges bræddeskuret om sejervær
ket at være så fordærvet, at det må fornyes. Måske er de ældre dele af det nuværende 
urhus fra denne tid.

Fig. 16. Skævinge. Landsbyplan 1813 (p. 1457).



Fig. 1. Strø. Kirkegårdsportal i syd (p. 1480).
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D
a kirken 1342 var et biskoppeligt patronat, bør det anføres, at der fra 1195 kendes 
en sognepræst1. 1342 henlagde Roskildebispen — som havde fuld patronatsret - 

kirken med alle rettigheder til Mikkel Jensens præbende i Roskilde domkirke2. Sognet, 
som 1567 havde 31 tiendeydere3, bevarede også efter reformationen tilknytningen til 
kapitlet; det hedder således i et kongebrev 8. oktober 1(517, at kongen havde erfaret, at 
kirken lå under kapitlet, men at kirkeregnskabet på grund af patronens forsømmelse 
dog i fordums tid var begyndt at høres af lensmanden på Frederiksborg, hvorfor det 
forordnedes, at den, som havde jus patronatus, også skulle høre regnskaberne4. 1621 er
hvervede kronen patronatsret ten fra kapitlet, som i stedet fik Orø kirke (i Holbæk 
amt)5. Ved missive af 28. febr. 1024 til Jørgen Urne lagdes Strø kirke ind under Frede
riksborg len6. Kirken, der 1663 kaldes herredskirke7, var sommeren 1738 udsat for en 
partiel sammenstyrtning. 18748 afhændedes kirken af statskassen til kommunen og over
gik 1. april 1970 til selveje. Ved kgl. resolution af 20. januar 1933 sammenlagdes Strø, fra 
1. februar samme år, med Gørløse.
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Kirken ligger på en svag højning i 
byens lavtliggende, nordøstre hjørne og 
ret nær sognets grænse mod nordøst. 
Kirkegården dækker fra middelalderen 
et relativt stort areal, og dens 1,5—2 
meter høje hegnsmure er i hovedsagen 
af middelalderlig oprindelse. Øst- og 
vestmurene konvergerer mod syd, hvor 
hovedportal og kirkelade findes (sml. 
landsbyplanen fra 1786, p. 1508). De 
hvidtede mure er af munkesten på kam- 
pestensfod og dækket med vingetegl, 
som i tidens løb har afløst hulsten. Den 
søndre del af vestmuren er fornyet med 
små teglsten, og af kamp eller kløvsten 
er dels et stykke af sydmuren (sml. 
kirkelade), dels den nordre del af øst
muren, hvor landsbyplanen fra 1786 
viser en meget lang huslænge.

Den eneste indgang er nu en stor syd
portal (fig. 1 og 3), der er bygget op 
mod kirkeladens vestgavl; den har 
rundbuet portåbning og fladrundbuet 

fodgængerlåge, som begge krones af kamtakker, og (er bortset fra partielle om- 
muringer) antagelig fra senmiddelalderen. Materialet er ligesom i hegnsmurene 
munkesten over en kampestensfod. Af de to åbninger, som begge har indven
dig fals, er porten lukket med tremmefløje og lågen med en revledør. 17989 
anskaffedes der en hængelås til kirkelågen. Bortset fra denne hovedindgang er 
der kun omtalt en nordre låge (1726)10, og det er muligvis den, som skjuler 
sig under en 170 cm bred reparation fire—fem meter fra nordvesthjørnet.

Af den senmiddelalderlige (†)kirkelade, umiddelbart øst for sydportalen og 
ældre end den, står kun vestre halvdel (fig. 2—3), og denne er 1931—32 om
bygget radikalt til ligkapel og redskabsrum (arkitekt H. Lundquist). Bygningen, 
som er af munkesten, omtales første gang 170311 i forbindelse med indkøb af træ 
øg langhalm til »den halve kirkelades opbyggelse«. Et godt otte meter langt hul i 
kirkegårdsmuren, mellem laden og østre ringmur, som lukkedes 172210, var for
mentlig opstået ved nedrivning af ladens østende; efter nedrivningen opførtes 
en ny, kun halv sten tyk og skævt anbragt gavl, der eksisterede indtil 1931. I 
de tre middelalderlige mure lindes indvendige spareblændinger, hvoraf nogle 
er forsynet med oprindelige lysåbninger.

Fig. 2. Strø. Kirkeladen, set fra nordvest. Efter 
ombygningen 1932 (p. 1480).

Carl Lundquist 1932
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Aage Roussell 1929Fig. 3. Strø. Kirkelade og portal, set fra sydvest (p. 1480).

Både 172610, da taget beskadigedes ved en bybrand, og 179112, da huset 
ønskedes anvendt til »en hårdt tiltrængt skole«, var der heri indrettet bolig 
for to mænd. — Om ligkapel og redskabsskur 1932, se ovenfor.

Et †halsjern med kæde uden hængelås er nævnt 176413.
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, polygonal korafslutning 

fra 1738, to senmiddelalderlige tilbygninger, tårn i vest og sakristi i nord, samt 
et våbenhus i syd fra 1769. Orienteringen har afvigelse til syd.

Den romanske bygning er antagelig opført i to tempi og med apsis-kor som 
ældste afsnit ; en sådan fremgangsmåde må være forklaringen på nogle tagspor, 
der findes i triumfgavlens østside (fig. 5), og som viser, at koret forud for 
sit nuværende tag har haft to lavere. Det underste, ret flade spor stammer fra 
korets ældste tag, hvis spån og rygningsplanke har sat aftryk i kampestens- 
murværket. Det øverste spor stammer fra et tag, der må være samtidigt med 
skibets ældste, mens de to afsnits nuværende tage formentlig hører sammen 
med overhvælvningen.

Materialet i de to afsnit (og den forsvundne apsis) er hovedsagelig rå kampe
sten, støbt i jævne skifter mellem hjørnekvadre af meget vekslende højde og 
tykkelse; de består af granit, frådsten, kridt og jernal14. Dør- og vinduesindfat- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 94
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Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af M. Brahde 1957. Tegnet af El. M. 1970.

Fig. 4—5. Strø. 4. Langsnit, set mod nord. Målt af 
Ejnar Fugmann. 5. Tværsnit i koret, set mod triumf
muren med de ældre tagspor. 1 :300. Tegnet af El. M. 
1970 (p. 1481).

ningerne er helt af kridt. Bag sakristi og våbenhus ses den oprindelige over
fladebehandling med bredt udglattet, grov mørtel, der aldrig har dækket 
hjørne- og indfatningskvadre; i mørtlen er der ridset kvaderfuger. Mens kile
stenene i korets nordvindue har uregelmæssig yderside ligesom karmstenene, 
har dørstikkets kilesten krumhuggen yderside, hvilket ikke er almindeligt i 
kampestenskirker. Også vestgavlen står med puds og kvaderfugning, men der 
er næppe tale om den oprindelige overflade her.

Kirken står på en syld af ret små kampesten, der følger det mod nordvest 
faldende terræn, og derfor varierer den romanske murhøjde meget; målt over 
sylden er den for skibets vedkommende 465 cm ved sydøsthjørnet, 485 i nord
øst, 500 i sydvest og 510 i nordvest.
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Fig. 7. Strø. Ydre, set fra sydøst.

Vinduer ug dure. Korets nordvindue står velbevaret og kun tilmuret i lys
ningen; det er som de øvrige åbninger sat af kridtkvadre; lysningen, der må
ler ca. 80x40, er noget forskudt mod murens yderside; den ydre bredde er 
ca. 72 cm, den indre ca. 82 og højden begge steder ca. 125—130 cm, mens vin
duets isse sidder godt 50 cm under ydre murkrone. Det vestre af skibets to par 
vinduer er ligeledes bevaret, men tilmuret udvendig; de har en indvendig bredde 
på knap 80 cm, og i nord er lysningsdybden målt fra murens inderside 63 cm.

Norddørens yderkarme spores udvendig under et nyere vindue. Syddøren 
er i brug, men dens ydre rundbue om det svagt forsænkede tympanonfelt 
skjules af våbenhusets loft. Den retkantede lysning (224x106 cm) er foroven 
afsluttet med en egeplanke, som bærer det murede tympanonfelt. Mod kirkens 
indre står døren med svagt smigede karme og høj rundbue om det stærkt for
sænkede tympanon.

Indre. En afsats i vestmuren viser, at de ældste †loftsbjælker har ligget på 
murkronen. Triumfbuens vanger med 10 cm høje, skråkantede kragbånd er for
mentlig de oprindelige, mens det spidsbuede stik antagelig er fra 1866—678.

Foruden den allerede omtalte trekantgavl over triumfmuren (p. 1481) er 
også skibets vestre taggavl bevaret.

94*

Erik Skov 1957
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Ændringer og tilføjelser. Som i mange andre af egnens kirker synes der her 
at være gennemført en vinduesændring i senromansk tid; over skibets øst
hvælving ses i syd et bindermuret teglstensstik hørende til et mindst 130 cm 
bredt, vistnok smiget vindue, hvis issepunkt sidder knap 30 cm under mur- 
kronen.

Hvælvene i kor og skib er næppe samtidige. Det kun svagt indskårne kor
hvælv med dets trekløverprofilerede halvstensribber, som udgår fra 20 cm 
høje, primitive småkonsoller i hjørnepillernes false, kan være fra 1300’rnes se
nere del, mens skibets snarest er fra 1400’rnes første halvdel; pillerne, der er 
enkeltfalsede som i koret, har formentlig alle haft et afrundet (eller skråkantet) 
kragbånd som det, der endnu lindes på den nordre gjordbuepille; i de to vest
hjørner har pillerne kragbånd af et simpelt, retkantet skifte. Ribberne er ret- 
kantede og halvsten brede, de første seks—syv skifter over udspringet dog 
kun kvartstens. I nordre svikkel af vesthvælvingens vestkappe har der mulig
vis været en lem, og i flere lommer ses de små rektangulære huller (spygat), 
hvorigennem regnvand fra utætheder i taget har fået afløb. Ingen overribber, 
men topforstærkning.

Samtidig med hvælvslagningen har de to afsnit fået en stejlere rejsning, fals
gesims og kamtakker på gavlene; denne gavlforhøjelse i tegl ses nu kun over 
skibets østgavl.

Tårnet, fra o. 1500, står på en høj syld af kløvet kamp og er muret i regel
mæssigt munkeskifte, der dog nederst i syd har levn af en rhombeformet møn
stermuring med mørkbrændte kopper. Tårnrummet, der åbner sig til skibet 
med en slank, spidsbuet og falset arkade, har i de tre andre vægge spidsbuede 
spareblændinger med fals i bueslagene; af hensyn til trappen er den nordre 
blænding smallere end de øvrige. I den søndre er der et spidsbuet, noget om
muret vindue, mens der aldrig kan have været noget i vest, hvor murens yder
side brydes af en stor dråbeformet, halvsten dyb blænding. Rummet har sam
tidig krydshvælving med skjoldbue mod øst og retkantede halvstens ribber; 
svagt indskårne kapper med overribber.

Spindeltrappen, der går dybt ind i nordmurens liv, har en lille, fladbuet 
underdør i spidsbuet spejl, hvis stiksten veksler i rødt og sort; spindelen er 
rund, og loftet består af fladbuede binderstik. Mellemstokværkets lysåbning 
mod vest var oprindelig fladbuet, men er senere omdannet til en cirkelglug. I 
stokværkets øvre halvdel mindskes murtykkelsen ret kraftigt gennem to af
sæt, og det var formentlig tanken at lægge klokkestokværkets svære bjælker 
på det øverste afsæt, men i stedet blev der herpå muret nogle ret høje piller 
som underlag for bjælkerne.

Klokkestokværket har til hver side to tæt sammenstillede spidsbuede, fal
sede glamhuller; gesimsen i syd-nord har retkantet led over savskifte, og blæn- 
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Fig. 8. Strø. Ydre, set fra nordøst.

dingsgavlene i øst-vest har hver syv høj blændinger, der er tvillingdelt af lange, 
kvart- eller halvsten brede hængestave under spærstik, som krones af cirkel- 
formede blændinger; en enkelt af dem, i østgavlens nordre del, har dog dråbe
form. Alle kamtakker på gavlenes søndre del blev ommuret 170611 samtidig 
med en skalmuring af syd- og vestmurens øvre partier. 179115 tales om de ide
ligt hensmuldrede sten, og 18279 blev murværket udspækket og farvet. 18678 
ønskedes tårn og trappe restaureret i deres »oprindelige stil«, et arbejde, som 
antagelig gennemførtes det følgende år.

Sakristiet, der formentlig er det yngste af de middelalderlige byggearbejder, 
er af munkesten i uregelmæssigt munkeskifte over en almægtig syld af kløvet 
kamp. En dør i nord er indhugget 18279; taggavlen herover har tre spærdæk- 
kede højblændinger og fem kamtakker. Det indre, som står i forbindelse med 
koret gennem en retkantet dør under fladrundbuet stik, har nu gipset loft. 

Erik Skov 1957
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Henrik Larsen 1969Fig. 9. Strø. Indre, set mod vest

173810 nævnes, at sakristihvælvingen stod for fald og et par måneder senere, 
at hvælvingen faldt ned over alteret; da intet tyder på, at det nuværende sa
kristi har haft hvælv, gælder oplysningen snarest apsiden (sml. nedenfor).

Korets polygonale østafslutning, »den nye runddel«, opførtes 1738 som er
statning for apsiden, der styrtede ned midt om sommeren. Arbejdet udførtes 
af mursvend Christopher Hansen og andre af de håndværkere, der var beskæf
tiget ved rytterdistriktets kirker. Nederst er der genanvendt nogle store mun
kesten, men ellers er materialet små, røde mursten i krydsskifte; muren kro
nes af en hvidtet profilgesims, der også er trukket hen over koret. Det indre 
har malet træloft, der mod vest støder op mod en arkade, som er muret oven 
på resterne af apsisbuen; samtidig rejstes en stor, senere delvis ommuret støtte
pille mod korets sydøsthjørne.

Af den 1738 nedstyrtede †apsis ses indvendig i syd og nord en rest af den 
krumme væg. 173310 er der nævnt en reparation af hulstenstaget på »alterets 
udbygning«.

Våbenhuset foran syddøren afløste 176910 et ældre. Murværket, der har 
brændte fuger, står pudset og hvidkalket; gavlen har fod- og toptinder, det 
indre ligesom mange senmiddelalderlige våbenhuse to spareblændinger i hver 
flankemur. Malet bjælkeloft. Det 1769 nedrevne †våbenhus var af bindingsværk. 
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Fig. 10. Strø. Indre, set mod øst Erik Skov 1957



1488 S T R Ø  H E R R E I )

Tagværkerne er alle nyere og af fyr, over koret fra 177310 og over skibet med 
rester af en middelalderlig dragerstol, af eg, der sikkert hører sammen med 
hvælvslagningen.

Kirken, der 170611 blev pudsrepareret og farvet grå udvendig af murmester 
Michel fra Roskilde, står siden omkring 1870 i blank mur (bortset fra våben
hus og støttepille). Kor og skib har blytag, resten tegl. Koret har gulv af gule 
og sorte lerfliser fra 18908, midtgangen af gule sten på kant, stolestader, sakri
sti og tårn af træ, mens våbenhusgulvet er af gule sten på fladen.

K A L K M A L E R I E R

Kalkmalerier16 (fig. 11—13) fra årene henimod 1500 (og ældre, jfr. nedenfor), 
mest af ornamental art, afdækkedes 1885 på skibets hvælv og i koret på hvæl
vet og væggene i nord-syd. Afdækningen foretoges af Henry Petersen sammen 
med kunstmaler O. Bergh, fra hvis hånd fire akvareller fra korets udsmykning 
foreligger17. Malerierne restaureredes og suppleredes af J. Kornerup i juni 1885; 
i 1920'rne overmaledes skibets og en del af korets udsmykning (bl.a. bispefi- 
guren) uheldigt af en lokal maler18, og 1949 genrestaureredes de af Egmont 
Lind, der fjernede overmalinger og suppleringer og samtidig overhvidtede alle 
dekorationer i skibet19 samt på korbuens underside og vanger, hvor Kornerup 
dels havde udført en nydekoration, dels rekonstrueret en ældre på nyt puds.

Den efter 1949 synlige dekoration i koret (fig. 13), består af fornemme stor
blomster, blomsterhoveder eller -rosetter, rankeslyng og bladværk i rødt, gult 
og grønt isprængt korte skriftbånd med minuskler, samt en biskopfigur i ranke
værk og tilsvarende ranker på nordvæggen omkring og i den romanske vin- 
duesniche. Dekorationen var ifølge beretningen 1885 bedst bevaret i hvælvets 
nord- og sydkappe, mindst tydeligt i østkappen. På sydvæggen stod biskop
pen meget svagt med røde konturer, og der var flere ranker end de bevarede; 
dekorationen er afskåret af det nyere vindue, der af skriften på et bånd kun 
havde levnet ordet »ave« (»hil«); på nordvæggen afdækkedes foruden det beva
rede rankeværk svage rester af Adam og Eva dækkende deres blusel med løv 
og »ved dem saas flere, saa godt som helt udvidskede, bugtede Indskriftbaand«.

Hvælvenes rige, vistnok enestående dekoration (jfr. dog Tjæreby p. 1397) er 
udformet med store blomsteropsatser, der skyder sig op fra gjord- og skjold
buernes issepunkter, mens kapperne i øvrigt udfyldes af blomsterrosetter og 
store, tvefarvede, stærkt fligede akantusblade, der udgår fra ribber og buer. 
Selve ribbedekorationen, der for største delen er rekonstrueret, er leddelt i for
skellige mønstre i dodenkop-grønt og dodenkop-gråt. På gjord- og skjoldbue- 
fladerne er der malet bladornamenter og rankeslyng. En stor maske i sydkap
pen er formentlig en Kornerupsk tilsætning.
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Hude fotFig. 11. Strø. Indre med kalkmalerier, set mod vest
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Fig. 12. Strø. Korets sydvestre hvælvpille og bispefigur 
(p. 1490).

Imellem kappernes dekoration, der i røde, grønne og gule toner fylder Ha
derne jævnt ud, er der, som nævnt, strøet skriftbånd, hvis bogstaver nu frem
træder i mer eller mindre forvansket form. Dette forhold i forbindelse med de 
forsvundne indskrifter på væggene gør, at man nu ikke kan føre dem frem til 
en sammenhængende mening, dette så meget mindre som der er uoverensstem
melser mellem de 1949 udførte kalker og selve opmalingen. Der er ingen skrift
bånd i nordkappen.

Indskrifterne: østkappen mod nord: » ? o r a . . . «  (»bed?«), mod syd: »?aue 
(eller ane) deo« (forvansket). — Sydkappen øverst: »?a20 glo(r)ia(rum) deo« 
(måske: [glori]a gloriarum deo: ærernes ære være Gud?), herunder: »pax ???« 
(måske: pax vobis[cum] eller nobis[cum]: fred være med eder/os). — Vestkap
pen mod syd: »mori« (»dø«), mod nord (efter kalke): »reges iesv????« (efter op
maling: »reges defunit«) (måske: kongerne . . . Jesus?).

På sydvæggen helt mod vest, omgivet af spinkelt, rødt rankeværk er malet 
en bispefigur med glorie; det nuværende billede bærer i høj grad præg af, at 
det ved afdækningen 1885 stod svagt, og at en grov overmaling fra 1920’rne 
senere måtte fjernes. Ifølge beretningen fra 1885 holdt bispen en krumstav

Egmont Lind 1949
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Egmont Lind 1949Fig. 13. Strø. Korhvælvingens sydkappe (p. 1488),

(nu overhvidtet) i højre hånd; den venstre »holder han hen foran Brystet«, 
men »det kunde ikke ses tydeligt, om han har noget i denne Haand«, der nu 
er opmalet pegende (fig. 12). Indvielseskorset ved hans fødder tilhører en ældre 
periode (jfr. nedenfor).

Nordvæggens spinkle, røde rankeværk svarer til sydvæggens. På denne væg 
er »Syndefaldet« som nævnt overhvidtet.

†Kalkmalerier. Da man 1885 fremkaldte og restaurerede malerierne i kor
hvælvet, fjernede man største parten af den med de sengotiske malerier sam
tidige ribbedekoration og afdækkede en ældre, der blot bestod af brede, rød- 
malede tværbånd og som hørte sammen med en dekoration i kapperne, hvoraf 
kun spredte, ubestemmelige rester kunne konstateres 1949. Måske stammer 
indvielseskorset ved siden af biskopbilledet på sydvæggen fra denne udmaling. 
I 1920’rne (i forbindelse med den ovennævnte opmaling) førtes den »gamle« 
ribbedekoration igennem over hele skibet og i tårnrummet.

Den 1949 overkalkede sengotiske dekoration på korbuens nordre vange be
stod af en spinkel ranke i rødt, gult og grønt og herunder en perspektivisk rude- 
bort i grønt og gult.

1740 malede Hans Nielsen, Ganløse et gardin om altret10.
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I N V E N T A R
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den klumpede granitfont fra romansk tid, 

kun kummen bevaret. Gotikken er repræsenteret af det velskårne krucifiks fra o. 1300, 
ejendommeligt ved et i brystkassen udhulet relikviegemme, der formodentlig har været 
dækket af en klar bjergkrystal. Omtrent samtidig med dette er kirkens fine alterkalk 
(bægeret fra 1747), skænket af kanniken Jakob Povlsen, der 1344 blev biskop i Roskilde. 
Fra tidlig renæssancetid er degnestolen 1562, mens den lidt tørre altertavle, der mu
ligvis er udført hos Bernt snedker i Slangerup, er fra o. 1600. Alterstagerne fra 1730 synes 
at være kopier (efter kirkens tidligere stager) fra o. 1625. Den barokke prædikestol er 
fra 1630, dåbsfad og -kande fra 1830. — Urværket går i sine ældste bestanddele tilbage 
til 1662. Klokker fra 1593 og 1854.

Alterbordet består af glat panelværk. I en »efterretning« 1743 til Danske Kan
celli21 meddeles, at da hvælvingen 1738 styrtede ned og beskadigede altret 
(dvs. altertavlen), blev der i et hul i alterbordet fundet en lille †blyplade sam- 
menviklet, hvori var en klud med noget røgelse og »3 smaa penge«, der var så 
forrustede, at man ikke kunne se, hvad der stod på dem; de gik også straks i 
stykker, når man rørte ved dem.

†Sidealterbord. I skibets sydøsthjørne står hvælvpillen på resterne af et for
mentlig oprindeligt alterbord.

*Alterbordsforside. 1567, tre fyldinger med foldeværk. I frisen reliefskåret 
årstal, H N (for præsten Hans Nielsen) på hver side af et bomærke, A I på 
hver side af et bomærke (sml. degnestol p. 1502) og H S på hver side af 
et bomærke (lodret streg endende i små skråstreger og overskåret af lang skrå
streg)22. — På degnestolen i Kregme betegner de på tilsvarende måde anbragte 
initialer og bomærker præsten og de to kirkeværger. — 1831 udbetalte kirken 
seks rdl. for at få alterbordet beklædt23.

Alterklæde, rødt, med guldkors. Så langt regnskaberne går tilbage (midten af 
1600’rne), har alterklæderne været røde med guld- eller sølvudsmykning; snart 
har kirken købt stoffet og ladet det sy, snart har man købt alterklædet fær
digt; som regel har stof og farve svaret til messehaglens24.

Altertavlen (fig. 14) er et magert renæssance-arbejde fra o. 1600, ligeså åbent 
og enkelt som Farum-tavlen 1599 (Ølstykke hrd.). Tavlen er en del fornyet, efter 
at apsidens hvælving 1738 var faldet ned og havde beskadiget træværket25; 
der er ingen spor efter storvinger, men topgavl, -spir og -vinger er fornyet til
ligemed de små trekantgavle yderst på storgesimsen; på grund af de mang
lende storvinger og de fornyede topvinger er det vanskeligt at bestemme tavlens 
tilhørsforhold med nogenlunde sikkerhed; der kan kun peges på nogle enkelt
heder, som tyder på, at her er tale om et enkelt værkstedsarbejde udført hos 
Bernt snedker i Slangerup: i storstykkets arkader er der, ligesom på Alsønde
rup tavlen (p. 1446), tregrupper af skællagte skiver trukket på en snor. De 
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kannelerede, joniske pilastre med det karakteristiske prydbælte i åbent kas
setteværk genfindes i topstykkets pilastre på Oppe Sundby-tavlen (Lynge- 
Frborg hrd.), ligesom samme spinkle og åbne kassettemønstre går igen på 
værkstedets ældre prædikestolstype, sml. f.eks. Tjæreby p. 1403. I storfelterne, 
hvor der for har været »katekismus-indskrifter« med fraktur, som skimtes i 
sidefelterne (jfr. nedenfor), sidder nu tre malerier, sign. »A. D[orph] 1875«: 
Kristus trædende ud af graven, flankeret af Petrus og Paulus, mens topfelterne 
indeholder englehoveder malet af C. Weber, der 1875 rensede »alterindfatnin
gen«, malede den med egefarve og forgyldte lister og forsiringer med ægte 
guld26. I frisen med moderne fraktur: »Jeg er Opstandelsen og Livet Joh. 
11,25«. Ifølge Thurah22 havde altertavlen oprindelig følgende indskrifter, i top
stykkets frise: »Verbum domini manet in æternum« (»Herrens ord bliver i evig
hed«), »derunder i to sorte tafler«: »Matt. 22,37, Joh. 3,16, begge udførte« (dvs. 
»Du skal elske Herren din Gud« etc. og »Thi således elskede Gud verden« etc. 

Fig. 14. Strø. Altertavle (p. 1492). M. Mackeprang 1922
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skrevet fuldt ud). I storfrisen »citeret« Marc. 16,15—16 og i storstykkets arka
der Fadervor og nadverordene samt »C 4« (formodentlig i gavlfeltet). — Tav
len står nu i træets farve med forgyldte ornamenter og lister.

Altersølu. Kalk (fig. 15—16). 0.1325 (jfr. nedenfor), med bæger fra 1747. Lav, 
svejet, sekskantet fod på høj standkant med gennembrudt firpasfrise og for
synet med seks støbte relieffer på trambuleret baggrund: 1) Johannes apo
stel, med kalk, 2) apostlen Jakob den ældre, med hat og stav, 3) Jesu h u d 
strygning, 4) korsbæringen, med Simon af Kyrene, der bærer spids jødehat, 
og een bøddel, 5) Jesus på korset mellem Maria og Johannes, 6) opstandelsen, 
Jesus med korsfane foran kisten, der flankeres af to kutteklædte, sovende kri
gere. Langs fodranden indskrift med gotiske reliefmajuskler, begyndende un
der korsfæstelsesrelieffet: »ia . pavli canonicvs rosk. et. rector. ecc(les)ie strø . 
me fieri fecit« (»Jakob Povlsen, kannik i Roskilde og Strø kirkes sognepræst, 
lod mig gøre«). Sekskantede, glatte skaftled (sekundære?) over og under bånd 
med kuglestav og stor, buklet knop med knoppede småkugler mellem rudebos- 
ser hvorpå reliefmajuskler: »ihesvs«. Under bægeret en gennembrudt ring med 
majuskler: »azaiivirnei«, forvansket ved en senere reparation, formodentlig af 
ordet »nazarenvs«. Den smukke og sjældne kalk, vistnok amtets ældste — noget 
beslægtet med den i alt fald en generation yngre kalk i Asminderød (p. 774) — 
er skænket (eller i alt fald foranlediget) af den Jakob Povlsen, der blev biskop 
i Roskilde 1344; da han allerede 1335 nævnes som dekan, må kalken være 
ældre end dette år. — Bægeret, hvorpå Frederik V.s kronede spejlmonogram 
er graveret, blev ifølge regnskaberne 175110 udført af guldsmed Holling, Kø
benhavn, sammen med en ny disk mod delvis betaling i den gamle disk og det 
kasserede bæger, der formentlig har været for lille. 1764 nævnes, at den gamle 
kalk og disk vejede 36½ lod, men efter ændringen 39½ lod13. Forvanskningen 
af bogstaverne i bægerets støttering hidrører formentlig fra 1800, da regnska
berne anfører, at M. Dreier (formodentlig Mads Sørensen Drejer, Hillerød, Bøje 
p. 243) modtog fire mark for at lodde en kapsel til kalken og forgylde samme på 
to sider9. Kalken er forgyldt og 18 cm høj. På bægeret fire stempler: Køben
havns mærke med utydeligt 1747, guardeinmærke F (Christopher Fabricius), 
mestermærke AFH [1747] for Asmus Friedrich Holling (Bøje 354) og måneds
mærke (skytten). — 1885 blev Nationalmuseet opmærksom på det sjældne 
stykke, og da kalken på dette tidspunkt opbevaredes i den gamle, stråtækte 
præstegård, bevilgede ministeriet indretning af et brand- og dirkefrit skab i 
korets sydmur27.

Disk 1747, forgyldt, med graveret blomst i cirkel i stedet for kors. Tvm. 14,5 
cm. Under bunden to gange samme mestermærke som på kalkens bæger.

Oblatæske 18658, trind, glat, med graveret konturkors og tornekrone på låget. 
Under bunden graveret: »Strøe Kirke Frederiksborg Amt« samt tre stempler: 
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Fig. 15—16. Strø. Alterkalk. 15. Foden set ovenfra efter tegning 1885 af Magnus-Petersen (p. 1494).
M. Mackeprang 1922
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Fig. 17. Strø. Alterstage, omstøbt 1730 af Abraham 
Kiehler (p. 1496).

Københavns mærke 65, guardeinmærke SG (Simon Groth) og mestermærke 1) 
for Emil Ferd. Dahl (Bøje 1099). 4,3 cm høj, 8,5 cm i tvm. — 1848 opfører 
inventariet en †oblatæske af pap9.

Ske 1902, med Københavns mærke og A F i oval.
Vinkande, tidligst opført i inventariet 18489, af københavnsk porcelæn, sort, 

med guldkors.
Berettelsessæt 1729 (vinflasken mangler), udført af Niels Jonsen, København; 

kalken, 13,5 cm høj, af værkstedets vanlige type (se f.eks. Blistrup p. 1271 fig.
11) med Frederik IV.s kronede spejlmonogram på bægeret og fire stempler på 
fodpladen: Københavns mærke 1729, guardeinmærke for P. N. v. Haven, me
stermærke NI med defekt årstal (Bøje p. 59) og månedsmærke (tyren). Sam
tidig disk med cirkelkors og Frederik IV.s kronede spejlmonogram. Tvm. 9,3 cm.

Alterstager, (fig. 17) omstøbt 1730 af Abraham Kiehler (12 rdl. 80 sk.), da 
de gamle var små og skrøbelige10. Efter formen at dømme har gørtleren brugt 
en stagetype fra o. 1625 som forbillede (måske de gamle stager?), men gjort 
den noget »finere«. Inventariet 1830 taler om to »alterlamper«, 1836 kaldes de 
lysestager med alterlamper9, dvs., at kirken som så mange andre i amtet har 
fået sat oliebeholdere på stagerne.

En †lysesaks, messing, skænket af Morten Jacobsen i sognet, nævnes 176413. 

Else-Marie Boyhus 1957
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Alterbibel, Frederik II.s, København 1589, folio, i gammelt, glat læderbind 
med forgyldte rygornamenter.

Messehagel, ny, af rødt silkefløjl med guldkors. — De i ældre inventarier 
nævnte †hagler har alle været af rødt fløjl med guld- eller sølvkors og -galoner28.

†Røgelsekar. Inventariet 1702 nævner »et røgelsekar at hente ild udi«, jfr. 
også 176429; det er ikke omtalt tidligere.

Alterskranke, formodentlig fra midten af 1800’rne, af smedejern, med firkan
tede opstandere og småvolutter oppe og nede; aflang, med tresidet forkant.

Døbefont, romansk, kun kummen, af rødgrå, grovkornet granit, o. 60 cm i 
tvm., er bevaret; den er råt tilhugget med rundstav om mundingen og en 
mindre forneden. Stort afløbshul tilstoppet med cement. Fod af cement30. 1727 
blev dåben, som stod nede i kirken, flyttet op i koret og indhugget i pillen ved 
skriftestolen10. Ifølge Thurah var der på døbefonten citeret Matth. 3,1622. 
1832 blev fonten sænket23, 1889 blev den ifølge ministeriel forordning renset 
for maling, og foden blev afrundet8.

Dåbsfad, købt 1830 hos A. C. Dahlgreen, af Lin, af værkstedets vanlige type 
og med Dahlgreens mestermærke 1824. I bunden graveret Frederik VI.s kro
nede monogram og på randen: »Strøe Kirke 1830«. Tvm. 58 cm. Tidligere var 
der et †messingfad på tre pund, som Dahlgreen fik som delvis betaling31. 

Fig. 18. Strø. Korbuekrucifiks, jfr. fig. 19 (p. 1498).

Hude fot.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 95
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Dåbskande 1830, fra samme værksted som fadet, med graveret kirkenavn, 
årstal og kongens kronede monogram. Indvendig i bunden Dahlgreens mærke.
— Den tidligere †kande, på to potter, var købt 1746 hos kandestøber Hans 
Mikkelsen, København10.

Korbuekrucifiks (fig. 18—19), unggotisk, o. 1300, måske noget ældre end det 
beslægtede i Ramløse (p. 1352). Figuren, ca. 128 cm høj, er ret flad og kronen 
skåret i eet med hovedet. Som ved Ramløsekrucifikset er øjnene uden detaljer 
ligesom både hår og skæg; kroppen er ligeledes udetaljeret, uden antydning af 
ribbenene. Lændeklædet har bredt overfald med sløjfe i venstre side; fødderne 
er overlagte. I brystkassen er der en med en sekundær træprop udfyldt fordyb
ning, sandsynligvis et relikviegemme, der har været dækket med en klar sten. 
Korset, hvis endestykker er afskåret, har flade, halvcirkulære skiver langs 
kanterne.

Ved restaureringen 1941—4232 gennemgik det stærkt medtagne krucifiks, 
der da hang i tårnrummet (jfr. fig. 11), en snedkermæssig istandsættelse; en 
stor revne fra venstre skulder og ned til lændeklædet sammenspændtes, mang
lende fingre på højre hånd suppleredes. Alle farver afrensedes ned til de spar
somme middelalderlige rester, der ikke var oprindelige, men snarest synes at 
tilhøre tiden o. 1500. På figuren var kun lidt guld og poliment bevaret øverst 
på lændeklædet, mens farveresterne på korset viste, at det havde haft grønt 
midtparti og yderst en 3,5 cm cinnoberrød bræmme med skablonblomster af 
sølv, der muligvis havde været forgyldt; den røde farve, der adskiltes fra den 
grønne ved en sort streg, bredte sig ud på skiverne.

1740 renoverede Hans Nielsen, Ganløse, krucifikset, forgyldte med metal
guld, malede bjælken tværs over kirken, »som korset står på«10 og malede ind
skrifter på (jfr. nedenfor). Denne opmaling, der fulgte på en snedkeristandsæt
telse (bl.a. udfyldning af den store revne), var den første efter den ovennævnte 
middelalderlige. Alt træ fik ny kridtgrund, figuren maledes med »en grim, rød 
Kødfarve«, øjnene maledes lukkede, alt hår med grove, mørkebrune strøg og 
rigeligt med blod ved vunderne. Krone og lændeklæde blev olieforgyldt, det 
sidste med rødt foer. Korset blev gulbrunt i midten og grønt, hvor det før var 
rødt, »Inri« maledes over glorieskiven med hvid fraktur på sort, og forneden 
sort fraktur, hvoraf utydelige rester konstateredes 1941—42. Ifølge ældre op
tegnelser22 stod her: »Dum spiro, spero, mea spes est unica Christus« (»mens 
jeg ånder, håber jeg; Kristus er mit eneste håb«). På den forsvundne bjælke 
var der et citat fra 1. Kor. 1,23. — Oven på Hans Nielsens staffering lå tre 
senere.

Prædikestol (fig. 20—24) med malet årstal 1630 og med rigt og livligt snit
værk. Opbygningen er fælles for en lille gruppe på fem stole i amtet: Dråby 
og Kyndby i Horns hrd., Nr.-Herlev fra 1629 i Lynge-Frederiksborg hrd. samt 
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N. J. Termansen 1942

Kregme, der er dateret 1646; den er især karakteriseret af den store, aftrappede 
underbaldakin og — bortset fra Kyndby og Kregme — af storfelternes ejen
dommeligt udformede portal med hammerfelt over arkaden. I stolenes billed
skærerarbejde synes der ikke at være egentligt slægtskab, men storfelternes 
Markus, Matthæus og Lukas i Strø-stolen er skåret efter samme forlæg som 
de tilsvarende i Dråby33 (jfr. i øvrigt nedenfor).

Stolen består af fire fag med de fire evangelister (jfr. fig. 24) i storfelterne, 
alle i stærkt bevægede stillinger. På hjørnerne fungerer fem apostle som her
mer, fra øst: Simon med sav, Peter (fig. 21) med nøgle, Andreas med kors, 
apostel med rankeomvundet stav (Thomas el. Judas Thaddæus) og Paulus (fig. 
22) med sværd og bog. Skafterne er dekoreret med frugter, masker, draperi og 
kvaster og de to har desuden våben for lensmanden på Kronborg, Frederik 
Urne, og hans hustru Karen Arenfeldt ledsaget af deres initialer. Gesimsen 
med tandsnit og stor æggestav, afbrydes på hjørnerne af bøjler med kvinde
hoveder, det lidt bredere postamentfelt har derimod klumpede konsoller med 
løvehoved. Herunder er stolen beriget med et kraftigt karnisfremspring, og 
her efter følger så den karakteristiske underbaldakin; stolen hviler på »en 

Fig. 19. Strø. Korbuekrucifiks, fotograferet under restaureringen 1941—42, jfr. fig. 18 (p. 1498).



1500 S T R Ø  H E R R E D

Henrik Larsen 1969

Fig. 20—23. Strø. Detaljer fra prædikestol fig. 24, foroven evangelisten Lukas i storfelt og apost
len Peter som hjørneherme; forneden apostlen Paulus som hjørneherme og evangelisten Matthæus 

i storfelt (p. 1499)

smuk, udskiellet« egepille, en fornyelse fra 1744, der blev sat på et kampestens- 
fundament34. 1751 fik stolen en ny trappe med repos, ved Jens Christensen, 
Farum10; denne trappes panelværk er bevaret, men døren fjernedes o. 18738.

Samtidig sekskantet himmel med æggestav-tandsnit-gesims, krumknægte 
med diadem- og kerubhoveder på hjørnerne; smalle, gennembrudte nedhæng 
med englehoveder, fire topstykker, det ene med kronet C 4, de andre med 
englehoved eller maske. To småbørn med lidelsesredskaber, kors og svamp, 
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Fig. 24. Strø. Prædikestol med malet årstal 1630 (p. 1498).

flankerer kongemonogrammet, på de andre hjørner obelisker. På indersiden 
har gesimsen kannelerede småpilastre, som bærer æggestav-tandsnitslister un
der det glatte loft.

Hvorvidt de fem nævnte prædikestole er fra samme værksted35, er vanske
ligt at afgøre, da billedskærerarbejdet er så indbyrdes afvigende; i så fald må 
det dreje sig om et anseligt værksted med mange rutinerede svende; både 
evangelist- og aposteltyperne peger mod folk, der har været beskæftiget på 
Frederiksborg slot, først og fremmest den meget langskæggede Matthæus-type, 
der genfindes som Paulus på døren til slotskapellet, en type man i øvrigt mø-

E. M.1961
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der i adskillige velskårne altertavler i Frederiksborg og Holbæk amter — med 
tilknytning til slotssnedkrene.

Stolen står nu med en partiel staffering36, der vistnok i hovedsagen har holdt 
sig til den oprindelige, med (lidt fejlfuld) fremkaldning af de gamle latinske 
indskrifter med versaler i frisen: »Domin(vs) mecvm non timebo« (»når Herren 
er med mig, vil jeg ikke frygte«), i postamenterne skriftsteder, ligeledes på la
tin: »Mat. 7[, 24]«, »Marc. [16,15]«, »Luc. 11 [, 28]« og »Joh. 14[,23]«. Udvendig i 
himlens frise: »Anno 1630 exalta voce(m)« etc. (»opløft din røst som en basun« 
etc.) og indvendig: »Hic est fιli(us) meus« etc. (»denne er min søn, den elskede« 
etc.)37. I skibets sydøsthjørne.

Et †timeglas er nævnt i inventariet 1805; det blev »afskaffet« 18159.
Stolestader, sikkert nogenlunde samtidige med prædikestolen, af den bl.a. 

fra Tjæreby (p. 1403) kendte type med halspilaster på gavlene, hvis vandrette 
afskæring foroven dækkes af en profilliste. Af de 25 tilsyneladende gamle ba
rokgavle har de 21 pilastre med »nymåne«-ornamenter på skaftet og ædelstens- 
bosser på bryst og i postament; en enkelt i nord har på skaftet et rankeorna
ment, som løber ud i en profilmaske, mens de to vestligste i syd og nord har 
bredere pilaster uden »bryst« og et bredt slyngbånd på skaftet samt trekant
topstykke. De fleste ryglæn er gamle, men med nyere hældning. Østligst i syd
stolene er bevaret en stump renæssancepanel. De barokke indgangspaneler har 
listeindrammede hammerfyldinger adskilt af lodrette, udtungede smalfelter, 
gesims med æggestav og tandsnit. Hvidmalede, med røde, blå og guldbron- 
zerede detaljer.

†Skriftestol blev 1725 gjort en halv alen bredere og gavlen beklædt med 
brædder af snedker Boye Nielsen, Slangerup; 1740 malede Hans Nielsen, Gan
løse både skrifte- og degnestol10; på den første var citater fra »Marc. 1,5 og 
Iac. 4,8«22. Om placering, se døbefont.

Degnestol (fig. 25) 1562. Bevaret er kun to rundbuede gavlstykker og et fol- 
deværkspanel med liggende og stående fylding. Under de akantusprydede top
stykker er der smalfelter med reliefindskrifter (sml. alterbordsforside), på det 
til venstre: A — bomærke — skilletegn — I (i venstre del), I — bomærke — H 
(i højre del). På højre gavlplanke: H — bomærke — N (for præsten, sml. p. 
1492) — skilletegn, og herunder årstallet. Tidligere stod der også et citat fra 
»Ps. 137,3«22. Stolen, nu østligst i nordrækken som fontelukkelse, er malet 
som de øvrige stader, hvid, med blå, røde og uægte forgyldte dekorationer.

Pengeblokken fra 18439 er jernbundet, med stor, samtidig, rundbuet hæn
gelås. Gråmalet. Ved vestre indgangspanel. — 1808 anskaffedes en ny †kirke
blok for 2 rdl. 3 mk.; 1826 hang blokken bag kirkelågen9.

†Pengetavler. Inventarierne 1702 og 1801 nævner tre pengetavler38; 1825 var 
der kun to »fattigtavler«9.
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Fig. 25. Strø. Degnestol 1562, efter tegning 1885 af O. Bergh (p. 1502).

Dørfløje. 1) 1700’rne(?), mellem våbenhus og skib, barokprofileret to-fyl- 
dingsdør af eg. Gamle, men sekundære gangjern.

2) 1700’rnes første halvdel, bestående af seks lodrette egeplanker samt et 
buet overstykke, på ydersiden flammeret. Oprindelige gangjern, sekundær, 
enkel fjeder-rigellås. Ifølge Thurah var der på »kirkedøren« citeret: Ps. 100,4
— 84,11 — 27,4 og 1. Kongernes 8,3022.

Orgel 1959, leveret af Frederiksborg orgelbyggeri, Hillerød ved Troels Krohn 
til erstatning for kirkens harmonium. Seks stemmer, manual og pedal. Orgel
hus ved Rolf Graae. I tårnrummet.

Salmenummertavler, 1800’rne, ialt fire ens, til skydenumre, men to og to af 
forskellig størrelse. Hvidmalet, nyere fraktur, på de mindre: »Ved Nadveren« 
og »Ved Daaben« (ældre fraktur skimtes herunder), på de storre: »For Prædi
ken« og »Efter Prædiken«. 1804 forfærdigede snedker Jens Magnussen fem 
tavler med tilhørende brikker9.

Lysekroner. I skibet to imiterede barokkroner fra 1888, en tredie nyere i 
tårnrummet.

Sejerværk, tidligst nævnt 166239. Døgnværk med pendulreguleret hagegang 
samt timeslagværk, anbragt i hinandens forlængelse i smedejernsramme, 93 
cm høj, 99 cm lang og 53 cm bred, samlet med kiler. Rammens hjørnestivere
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har udadbøjede ben og foroven indadbøjede pyntebøjler, hvoraf de to dog 
mangler. Spor på den centrale midterstiver af oprindelig foliotreguleret spin
del. Det 172 cm lange pendul med blylinse og stor bøjle ud for viserakselen er 
ophængt højt over hageakselen, forbundet med denne ved »omvendt« gaffel. - 
Trævalser med optræk ved kronhjul og drev. Hesteskoformede spærhager, seks 
slagstifter med blindfælg. Tosidig anbragt udløsningsmekanisme. Egerne i alle 
hjul undtagen gangværkets mellemhjul og ganghjul har karakteristiske spidst 
bladformede ender, hvormed de er fæstnede til fælgene. Lodderne er udfor
mede som stenfyldte, jernbundne træspande. Oprindelig udveksling til time
viser anbragt udvendig på rammen; viserakselen er ført gennem et bomhul i 
murværket direkte ud til viseren. Værket står på en tommerramme i tårnets 
mellemstokværk op mod sydvæggen. Det fastholdes desuden af ekstra jern- 
stivere. Urhuset af brædder er fra 183123. På urhammeren indhugget PM2. 
Den kvadratiske kobberurskive med forgyldte romertal og »stiv« hjerteformet 
viser med måneformet kontravægt sidder asymmetrisk på tårnets sydfaçade; 
måske er det denne skive, som blev opsat 1832 og som senere er ommalet flere 
gange40. Nu bærer den årstallet 1955.

Klokker. 1) 1593, af Borchart Quellichmeier. Store, klare versaler om halsen: 
»Verbvm domini manet in æternvm Borchardt Gellegeter me fecidt anno 1593 
Lavritz Willvmsen Iep Andersen kirckewerge oc her Anders Lavritzen sogne- 
prest til Strømaole [fejl for Strømagle] kircke« (»Herrens ord bliver i evighed. 
Borchart »gul-støber« gjorde mig« etc.). Tvm. 115 cm. Tilsluttet urværket. Vug
gebom fra 1700’rne. 2) 1854. Støbt af H. I. E. Krog på Frederiksværk. Tvm. 
110 cm. Vuggebom fra 1700’rne.

†Klokker. 1) 1602 afgav kirken en klokke på 3 skippund 1½ lispund41.
2) 1650. »Soli deo gloria in excelsis patrono d(omi)no Povisch pastore 

d(omi)no Nicolao Francisci tutore Andrea Christierni confectum sonum hunc 
edo — festinate cito cum pulsor tuba dei sum qværite mortales regna beata 
dei me fecit Hans Meyer 1650« (»ære være Gud alene i det høj este. Da hr. Po
visch var patron, hr. Niels Frandsen sognepræst, Anders Christensen værge, 
lader jeg denne fuldendte klang høre. Iler hastigt, når jeg bliver slået, jeg er 
Guds basun, søger, I dødelige, Guds salige riger. Hans Meyer gjorde mig 1650«)43.

Klokkestol o. 1847, da det noteres, at stolen er så brøstfældig, at den ej kan 
repareres; en ny bør anskaffes42. Dens forgænger var udført 1706 af kongens 
tømmermand, Hans Casper Erch11, dens forgænger igen var fra 16687.

Gravsten. På kirkegården to gravsten, som allerede Løffler betegnede som 
udslidte; på den ene syd for tårnet (175x90 cm), skimtes: »Elisabeth Catha- 
rine Wassard, fød Meyer«, død 1786(?), på den anden, nord for skibet (150x 
100 cm): »Carl Christian Eller«, sognepræst i Strø 1750—1788; begge indskrif
ter med kursiv.
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LA. Sognekaldsarkiv. Strø kirke. 1804—51. Liher datieus. Se i øvrigt arkivalier for 
Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Henry Petersen 1885 (kalkmalerier, forundersøgelse 
og alterkalk), J. Kornerup 1885 (kalkmalerier, to breve, under arbejdet og efter restau
rering), ministerielt cirkulære 1890, J. B. Løffler 1891 (bygning og inventar), M. Macke
prang 1922 (bygning og inventar) suppleret af Elna Moller 1969, Egmont Lind 1935 
(forslag til restaurering af kalkmalerier) og 1949 (genrestaurering af kalkmalerier i kor
hvælvingen), N. J. Termansen 1942 (restaurering af krucifiks) og 1943 (prædikestol, for
undersøgelse), Eskild Hansen 1944 (prædikestol, overslag vedr. restaurering), C. A. Jen
sen 1944 (prædikestolsindskrift) og Erik Skov 1957 (inventar). — Undersøgelse af Elna 
Moller, Erik Moltke og Henning Bender (kirkegård) 1969. Bygningsbeskrivelse ved Elna 
Moller, inventarbeskrivelse ved Erik Moltke.

Fyldige udskrifter arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger i NM. To opmålinger af Hans Hansen 1922. Tre farvelagte skitser af 

kalkmalerier samt skitse af indskrifter på hvælvkapperne af O. Bergh 1885. — En farve
lagt skitse af bemaling og indskrift på krucifiks af N. J. Termansen 1941. — Kunst
akademiets samling af arkitekturtegninger: Otte blade opmålinger ved Ejnar Fugmann.

Notebøger i NM. Henry Petersen XV, 78 f.
Litteratur. Bjørn Kornerup: Bidrag til Strø Kirkes Historie, i Årb.Frborg. 1916, p. 42f.

1 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. I, nr. 18 og nr. 84. 2 Ibid. 3. rk. I, nr. 235 jfr. J. O. 
Arhnung: Roskilde Domkapitel p. 111. Strø var i senmiddelalderen et biskoppeligt 
len (Roskildebispens jordebog, f.eks. p. 73). 3 Landebogen p. 175. 4 KancBrevb., 
anf. dato og 9. sept. s. å. Efter oprettelsen af rytterdistrikterne sorterede kirken under 
den kgl. inspektion for rytterdistrikterne i Sjællands stift, jfr. Kgl. Bibl. Additamenta. 
153 fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I. 5 Ibid. 24. aug. 
1621 og 3. febr. 1624 samt Kronens Skøder 1,407. 6 RA. DaKanc. Sjællandske Tegneiser 
22, 352. K. 7 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661 72. Frederiksborg amt, 
Strø hrd.s kirkergsk. 8 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø hrdr.s 
provsti. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 9 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtsstue. 1797 III—1799 III og 1800 II 1848
II. Kirkergsk. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721 80. Sjællandske rytter
distrikters kirkergsk. 11 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1692—1780. Rgsk. for 
de enkelte kirker i Frederiksborg rytterdistrikt. 12 LA. Amter. Gl. Frederiksborg- 
Kronborg amter. 1784- 1800. Breve og dok. vedr. de kgl. kirker og skoler. 13 LA. Sjæl
lands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier i Københavns, Frederiks
borg og Kronborg distrikter. 14 Den stærke materialeblanding i hjørnerne er karak
teristisk for de fire østhjørner. Skibets vesthjørner er næsten udelukkende af granit.
15 RA. DaKanc. 1792. Indberetninger fra gejstligheden om kirkernes tilstand. 16 Mag
nus-Petersen: Kalkmalerier p. 103, Niels M. Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier, 1967, 
p. 114. 17 Dateret marts 1885; om disse skriver kalkmalerikonservator Egmont Lind 
i sin beretning fra 1949: »I form- og farvegivning kan O. Berghs akvareller ikke siges at 
være i udpræget overensstemmelse med dekorationerne, hverken som de så ud for eller 
ser ud efter den sidste restaurering«. 18 Malermester Spange, Farum. 19 Den ældste 
beretning angiver, at dekorationerne i skibet »gjennemgaaende var ornamentale uden 
større Interesse«. 20 Foran bogstavet a er der nu opmalet et stort, uncialagtigt N. 
21 RA. DaKanc. 1743 -46. Efterretninger om købstæderne og amterne. 22 Kgl. Bibl. 
Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I. 
23 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. 1782 1840. Registre til journalen. 24 Jfr. 
note 7, året 1662, note 11, året 1693, RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. 
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for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdistrikterne samt note 9, året 1827. 25 Re
pareret og opsat af snedker Chr. Jørgensen, Hillerød, sml. note 10. 26 Denne losning 
var kgl. bygningsinspektør Meldahls, der på denne måde reddede den gamle tavle, som 
kirken ønskede udskiftet, sml. LA. Kongelige bygningsinspektorer. Meldahl. Domæne- 
kirkerne pk. XXIII. 27 Jfr. Ministerialtidende for 1885 nr. 34 p. 753. 28 Jfr. note 11, 
under året 1693, note 10, under året 1751, note 13 samt LA. Amtsstuer. Frederiksborg 
amtsstue. 1805—54. Kirkergsk. med inventarielister og kopi, året 1854. 29 Sml. no
terne 11 og 13. 30 Fornyet senest 1890, jfr. note 8; senere atter fornyet i samme ma
teriale. 31 Jfr. note 11, året 1693 og note 23, året 1830. 32 Ved Niels Termansen.
33 At værkstedet her har betjent sig af foreliggende stik eller tegninger, fremgår af, at 
de samme evangelisttyper genfindes på prædikestolen i Sånga kirke, Färentuna hrd., 
(SvK. Uppland VI, 2, p. 346). 34 Jfr. note 10. Stolen blev rettet og befæstet 1881 og 
sænket syv tommer (note 8). 35 Om prædikestolen i Kregme ved man, at den kom 
fra København. 36 Ved Eskild Hansen 1944—45. 37 De indskrifter, der forefandtes 
i postamentfelterne, var de samme med undtagelse af citatet fra Markus, der gengav 
Markusevangeliet 16, 30 mens Johannes-citatet havde en afvigende ordlyd. 38 Sml. 
note 11 og 9. 39 Det var da i uorden (note 7). 1712 og 1728 repareredes det af urmager 
Søren Bentzen, København, ved sidste lejlighed fornyedes viserakselen samt viserens 
kobberhånd og -måne. Snedker Christopher Qvist, København, opsatte samtidig en ny 
skive, hvis kongelige navnecifre forgyldtes af Cornelisen (note 11 og 10). 1754 opsattes 
en ny skive af Jens Christensen, Farum, mens Hans Nielsen, Ganløse, malede skiven 
og forgyldte tal, årstal og de kongelige initialer (note 10). 1777 repareres værket af ur
mager Niels Hansen, Esbonderup (RA. Rtk. Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af 
kirkekassens rgsk. i Københavns, Frederiksborg og Kronborg distrikter), 1797 af Peter 
Hinrichsen, der blandt andet indsætter ny spærhage- og fjeder, og 1804 af urmager 
Ringstrøm, Udesundby. En ny urskive opsattes 1805. 1815 blev værket »udkogt og ren- 
gjort«. Ved en reparation 1816 forbedres alle takkerne i »det store ganghjul«, desuden 
»hakken eller uroen forstallet«. 1825 repareredes uret af L. Jørgensen, Hillerød (note 9). 
40 Sml. note 23 samt note 8, året 1882 og —93. 41 Danske Samlinger 1, 99. 42 RA. 
Bygningsadministrationen. 1841—50. Kopibog. 43 LA. Bispearkivet. Historiske efterret
ninger til Hoffmans fundationer 1758-59.

Fig. 26. Strø. Landsbyplan 1786 (p. 1479).



Fig. 1. Lille Lyngby. Ydre, set fra sydøst.
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Kirken nævnes 1432 som viet Treenigheden1. 1324 henlagdes kirken, som netop var 
ledig ved sognepræstens død, med samtykke og tilslutning af patronerne, med alle 

dens rettigheder, frugter og tilliggender til Æbelholt klosters brødres bord på den be
tingelse, at der indsattes en evig vikar til sognets betjening, og under forbehold af de 
biskoppelige rettigheder på alle punkter2. 1567 talte sognet 47 tiendeydere3. Sammen 
med annekset Ølsted henlagdes kirken 1754 til stiftet mod en årlig afgift til sognepræ
sten på 83 rdl., da denne hidtil havde været beneficeret med kirken4. Kirken var herefter 
stiftskirke indtil 1. jan. 1950, da den overgik til selveje. Ved kongelig resolution af 20. 
jan. 1933 sammenlagdes sognet fra 1. febr. s.å. med Skævinge.

†Kapel. Angående en kapelruin i »Capel Skoven« ved Melose og tilhørende Æbelholt 
kloster, se p. 1391, 1417.

Sagn. Til kirken er der knyttet flere af de sædvanlige vandresagn: at materialerne om 
natten flyttedes til det nuværende sted, at en trold kastede sten mod kirken, og at tår
net blev revet ned om natten, så man til sidst nøjedes med en tagrytter5.

Kirken ligger smukt i byens nordøstre udkant, hævet over dens lave strå
tækte tage, på vestenden af en brink, der umiddelbart nord for det gamle nord
dige falder brat mod Arresøens søndre bred. Omkring 1890 udvidedes kirke- 

Gertrud Købke Knudsen 1947
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garden (tilsyneladende for første og eneste gang) mod søen med et areal, som 
på alle sider var omgivet af et højt, beplantet gærde (sml. landsbyplanen 1786, 
fig. 17), men som krævede et stort planeringsarbejde6; kun på udvidelsens syd
vestside rejstes en mur.

Kirkegårdens gamle del hegnes nu som i 1600’rne af hvidtede mure, der føl
ger terrænets kraftige bevægelse og er mere eller mindre jorddækkede indven
dig. Murene er omsat flere gange og består nu af kløvsten og nyere tegl. Kun 
i syd og vest findes stærkt flikkede munkestensmure på en flere skifter høj 
kampestenssokkel; et kort stykke ved sydvesthjørnet har udvendig savskifte 
og en støttepille. Et stykke kløvstensmur nær nordvesthjørnet har munke- og 
nonne-tag, resten vingesten. Lidt inden for muren står hist og her store elme
træer, som tidligere indgik i en sammenhængende række kirkegården rundt.

Indgange. En østre låge med piller og rundbue, fornyet 1893 i munkesten6, 
førte til præstegården; den er nu tilmuret og på kirkegårdssiden anbragtes 
1944 et stenkrucifiks udført af billedhugger C. J. Baumbach. Hovedindgangen 
i syd, køreport mellem fodgængerlåger, består af fire tagformet afdækkede pil
ler af små, røde sten og tremmefløje. En vestre indgang er nævnt 17367.

Et monumentalt ligkapel opførtes på den gamle kirkegårds nordøsthjørne 
1895—966.

†Kirkeriste7 i vest og syd er nævnt 1736—37.
En †kirkelade, nævnt første gang 16148 og brændt 1798, omtales 17167 som 

bestående af »12 fag hus« tækket med ny langhalm. Kirkeladen lå sandsynlig
vis vest eller nordvest for tårnet, hvor landsbyplanen fra 1786 viser en lang 
længe; hullet i kirkegårdsmuren efter den brændte lade blev lukket 18029.

Kirken, der ikke er den første på stedet, består af romansk skib, som næppe 
kan være ældre end o. 1175—1200, et i senmiddelalderen ombygget kor, et

Fig. 2. Lille Lyngby Plan. 1:30. Målt af M. Brahde 1957. Tegnet af El. M. 1971.



LILLE LYNGBY KIRKE

Hude fot.Fig. 3. Lille Lyngby. Ydre, set fra nordøst.

senmiddelalderligt tårn med pyramidetag fra 1797, og et våbenhus, som mu
ligvis stammer fra l500’rne. Orienteringen har nogen afvigelse til syd.

†Kirke af træ(?). Forud for stabiliseringen af kor, skib og tårn gennemførtes 
der 1961 en række prøvegravninger langs fundamenternes yderside10. Herved 
afdækkedes talrige begravelser, hvoraf hovedparten hører sammen med sten
kirken. Fem af gravene lå ind under fundamenterne på en sådan måde, at de 
må henføres til en ældre bygning på skibets plads. Det samme gælder en del 
skeletrester, søm indgår i fundamenternes fyldlag. En grav fandtes under ski
bets sydøsthjørne, to under sydmurens midte og to under nordmurens østende; 
begge de sidstnævnte steder lå gravene i hinandens forlængelse og så langt inde 
under muren, at den eventuelle trækirkevæg, de kan være nedlagt imod, har 
stået 80—100 cm bag henholdsvis syd- og nordmurens sokkelforside.

Korets middelalderlige ombygning synes ikke at have berørt sokkelskiftet, 
der ligesom på skibet er sat af sparsomt tilhugne kvadre med hulkant. Fra ski
bets østhjørner følger sokkelskiftet terrænets fald vestover. Det oprindelige 
byggemateriale er for skibets vedkommende store, flade kampesten, støbt i høje 
skifter mellem store hjørnekvadre af granit, og med vinduer og døre af frådsten 
og lidt faksekalk. Urørt murværk ses kun fra våbenhusets tagrum og i over

1509
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væggene, begge steder dækket med 1—1,5 cm tykt puds, som næsten skjuler 
stenene. Skibets romanske murhøjde er ca. 5,7 meter.

Undersøgelsen 1961 gav gode oplysninger om fundamentets opbygning under 
østenden af skibets nordmur. Det er ca. 1 m højt, opbygget i tre skifter, af 
kampesten, granitflækker og andet fyld, således at stenene i hvert skifte er 
omhyggeligt pakket og afrettet med mindre sten. Nederst er der benyttet tre 
rækker meget store sten ved siden af hinanden og springende 60—70 cm frem 
for murfladen. Derpå følger et næsten lige så bredt lag af mindre sten, og øverst 
det afretningslag af flade sten og flækker, som danner basis for sokkelkvadrene.
— I afretningslaget under sokkelskiftet blev der iagttaget adskillige små, røde 
teglstumper, som ifølge indberetningen skal stamme fra opførelsen.

Vinduer og døre. På skibets nordmur ses øvre del af to omkring 80 cm brede, 
højtsiddende vinduer med uregelmæssige kilestensstik; de synes først at være 
tilmuret 186811 og står (siden 1883) som 10 cm dybe blændinger.

Skibets norddør, hvis ydre bredde er ca. 120 cm, er tilmuret og delvis øde
lagt af et nyere vindue. Syddøren er i brug, men anslaget og lidt af de smige 
karme er borthugget o. 190612. Døren, som helt synes sat af frådsten, skiller 
sig ikke ud fra egnens type. Den er høj og rundbuet, med ydre stik af ret små 
og indre stik af store, uregelmæssige, kiledannede sten; de omslutter henholds
vis et 15 cm fordybet frådstenstympanon (der siden dørens udvidelse hviler 
på en stenbjælke) og et dybtliggende spejl, muret af tynde flager på to otte—ti 
cm tykke egeplanker.

Den brede, noget fladtrykte triumfbue med skråkantsokkel og kragbånd 
stammer antagelig fra 1665, da Thomas murmester fik betaling for »at rive 
imellem koret og kirken ... og udi hvælvingen igen at hjælpe«13.

Af taggavlene er kun den over triumfmuren bevaret, under taget stærkt 
flikket og pudset, over kortaget skalmuret 1883 (sml. koret). Der er ingen spor 
efter skibets loftsbjælker, og det er derfor sandsynligt, at de har ligget på 
murkronen.

Tilføjelser øg ændringer. I senmiddelalderen gennemførtes store byggearbej
der, hvoraf korombygningen formentlig var den første, hurtigt efterfulgt af en 
fornyelse af skibets vestgavl i sammenhæng med rejsning af tårnet og den 
næsten samtidige overhvælvning af skibet. Eftersom koret ikke blev udvidet, 
er det sandsynligt, at ombygningen her — og i skibets vestende — er foran
lediget af en ustabil jordbund, hvis indvirkning på murværket kan følges gen
nem århundreders reparationer frem til sidste restaurering.

Korets ombygning og overhvælvning. Takket være A. Clemmensens måleblade 
(1876) til tegningerne i Stiftslandsbykirker og den fig. 4 viste opmåling af 
koret før dets totale skalmuring 188311 får man et godt indtryk af det arbejde, 
der blev udført i senmiddelalderen. Kun soklen og nogle hjørnekvadre synes 
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sparet; det nye murværk rejstes af munkesten, og hver af de tre mure forsy
nedes med falsede, fladbuede vinduer under et spidsbuet, ydre spejl14. Gavlen 
fik fem høj blændinger, hvoraf den midterste var stavværksdelt; de øvriges af
dækning kendes lige så lidt som de 17247 omtalte kamtakker. — Det indre 
dækkes af en med ombygningen samtidig krydshvælving, der har retkantede 
halvstens ribber om diagonalstillet toprude; kapperne har vederlag i murene, 
og kun mod den ældre triumfmur er der en gjordbue.

Forud for tårnets opførelse ommuredes som nævnt skibets vestgavl og for
synedes med en bred, spidsbuet og falset arkade. Muren, hvis stenstørrelse (ca. 
25,5x11,5x7,5 cm) går igen i resten af tårnet, er mod skibet pænt fuget, 
mod tårnet kun skrabet. Tårnets tre andre mure, som hviler på en syld af rej
ste kampesten, er skalmurede flere gange; sydmuren, der er fyldt med jern
ankre, står i krydsskifte, vest- og nordmuren i polsk skifte forneden og munke
skifte foroven.

Tårnrummet dækkes af en samtidig hvælving med halvstens hjørnepiller og 
retkantribber; overribberne har trinkamme. Af de højtsiddende, rigtfalsede og 
spidsbuede vinduer i vest og syd er kun det første nogenlunde urørt. Det flan
keres udvendig af halvstens dybe, spidsbuede og hvidtede blændinger; en 
lignende findes på nordsiden.

Trappehuset i nord har fladbuet underdør, et par små lysspalter, rund spin
del og loft af fladbuede binderstik samt nye cementtrin. — Mellemstokværket 
er mørkt; i nordmuren og nordøsthjørnet ses en række diagonaltstillede bom
huller, der tidligere må have strakt sig hele vejen rundt.

Fig. 4. Lille Lyngby. Opmåling af koret før 1883. 1:150 (sml. p. 1510).
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Fig. 5. Lille Lyngby. Indre, set mod øst.

Klokkestokværket har til hver side to spidsbuede, falsede glamhuller og var 
indtil 17977 forsynet med blytækt saddeltag og gavle i øst-vest. Kammene på 
de formentlig blændingsprydede gavle er omtalt 1744. Det er sandsynligt, at 
tårnets pyramidetag er opsat ved en hovedreparation 1797 (sml. vindfløj p. 
1514), som kan være foranlediget af, at man året før måtte nedbryde et falde
færdigt stykke af tårnmuren7. Istandsættelsen blev sikkert betalt ved salg af 
blytaget (på tårnet og kirkens sydside), der ved kongeligt reskript af 13. maj 
1796 befaledes nedtaget. — Skalmuringer af tårnets syd- og vestside gennem
førtes blandt andet 1724 og 17697 samt 188211, da tårnets ydre istandsattes 
sammen med resten af kirken.

Skibets to hvælv er opført efter ombygningen af vestgavlen (p. 1510); det vi
ser fugningen af dennes østside indtil bjælkehøjde. Hvælvene har falsede væg
piller og spidse buer, men skiller sig i øvrigt ikke ud fra korhvælvingen i den 
nuværende glatpudsede tilstand, der hidrører fra en istandsættelse 18686; væg
pillernes utraditionelle kragbånd er formet i puds. — På oversiden har de ret 
kraftigt indskårne kapper trinkamme og en stor, muret topforstærkning. — 
Samtidig med hvælvslagningen tik skibets østgavl antagelig de 1724 omtalte 
kamme7.

F..M. 1970
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Fig. 6. Lille Lyngby. Indre, set mod vest.

Det usædvanligt høje våbenhus foran syddøren er umuligt at datere; mure
nes nedre del kan muligvis rumme en middelalderlig kerne, men alt er skal
muret, ombygget og ændret flere gange. Sin nuværende form (i blank munke- 
stensmur og med kamtakker) fik bygningen ved hovedrestaureringen 18836. 
Før den tid var det indre delt i to etager (med tykkere mure forneden end for
oven) og omfattende istandsat 185911, mens det ydre prægedes af en fuldstæn
dig skalmuring og opskalket tag fra 172415.

†Sakristi (mod korgavl?). 166413 muredes en dør »over« sakristiet, og 17587 
repareredes dets søndre (!) tag.

Tagværkerne er overalt nyere og af fyr. Korets ombyggedes 1773, skibets 
17827 og begges 188211.

Kirken står i blank mur, med store blyindfattede ruder i romaniserende ind
fatninger og tækket med røde vingetegl. Sidst er den istandsat 1962—63 (ar
kitekter Inger og Johannes Exner) i forbindelse med den førnævnte stabili
sering af fundamenterne (p. 1509), men bygningens arkitektur og form skyldes 
helt istandsættelserne i forrige århundrede, dels glatpudsningen af det indre 
1868f., dels vinduerne 1879 og de omfattende arbejder med det ydre 188311. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

E.M.1970
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Ved denne lejlighed skalmuredes det senmiddelalderlige kor fuldstændigt med 
kløvede, banede granitsten og forsynedes med store, rundbuede vinduer. Lig
nende indsattes i skibet, hvis østre taggavl og nordvesthjørne skalmuredes 
som koret, mens sydvesthjørnet omsattes i munkesten sammen med våben
husets ombygning (p. 1513) og tårnets istandsættelse16. Gulvene blev belagt 
med gule, grå og røde lerfliser, og dette materiale er 1962—63 genanvendt ved 
omlægning af skibets gulv. Koret, der er hævet to trin over skibet, har nu 
gulv af røde munkesten, tårn og stolestader af træ og våbenhuset af røde 
mursten på fladen.

Vindfløj på tårnet med årstal 1797.
†Kalkdekoration. 18317 indkøbtes kalk og »vitril« til fornyelse af de gule 

[hvælv]buer i kirken.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske granitfont, en af de få sjæl

landske med relieffer (som Esbonderup o.a.). Sengotikken er repræsenteret ved nogle 
foldeværksfyldinger, der er indsat i dørfløjen i kirkens syddør. I første halvdel af 1600’rne 
fornyedes meget inventar: alterstager o. 1600, prædikestol 1614 fra Bernt snedkers værk
sted i Slangerup, altertavle o. 1630, tilskrevet Hans Barchmanns værksted (med nad
vermaleri 1774), stoleværk og dåbsfad, det sidste fra o. 1650. Et par enkle mindetavler 
opsattes i 1770’erne. Det meste af det øvrige inventar (altersølv, alterskranke etc.) er 
fra 1800’rne. De to klokker er fra 1514 og 1652, den første en fin Fastenowe-klokke viet 
S. Botulf. — To gravsten fra 1600’rne er bevaret og flere middelalderlige begravelser 
konstateret.

Alterbordet består af enkelt fyrretræspanel fra 1858, da det murede alterbord 
blev nedtaget11. Staffering fra 1962—63 som det øvrige træinventar, gullige 
fyldinger og lysegråt rammeværk.

†Alter klæder. 1620 nævnes et klæde af silkecammelodt17. De følgende alter
klæder synes alle at have været røde med guldkniplinger eller -galoner18.

Altertavlen (fig. 7), et stateligt arbejde skænket 163041, barok med renæs
sancevinger til storstykke og postament. Tilsvarende tavler (med barokvin
ger) lindes i Dråby, Krogstrup og Gerlev (alle Horns herred), hvoraf sidst
nævnte ifølge regnskaberne er udført 1631 af Hans snedker i Kratmøllen alias 
Hans Barchmann, fra hvis værksted Lille Lyngbys tavle sikkert også er ud
gået. Stor- og postamentvingerne svarer i helhed og enkeltheder til Slangerup 
altertavles fra 1611.

Storfeltet, der nu optages af et maleri på lærred, skærer (som Slangerup 
m.fl.) ned mellem postamenterne for de smalle sidefelter, der har portalud
smykning med muslingeskal-nicher; heri står (som i Slangerup) figurer af Peter 
med nøglen i kontrapost og en meget langskægget Paulus (fig. 10), hvis type 
kendes fra døren til Frederiksborg slotskirke. Tæt foran sidefelterne står to og 
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Fig. 7. Lille Lyngby. Altertavle skænket 1630 (p. 1514).

to svære toskanske søjler med prydbælter på fælles, stærkt udladende posta- 
menter med fyldinger; i søjlebælterne er der skåret engle, hvis underkrop dan
nes af bladværk, i postamentfyldingerne englehoveder mellem blad- og blom
sterornamentik. De tilsvarende gesimsfriser bærer udskårne våben for lens
manden på Kronborg og Frederiksborg (1627—41) Frederik Urne og hustru 
Karen Arenfeldt; frisen over storfeltet er derimod glat.

Storvingerne, der efter stilen at domme må være en lille generation ældre 
96*

E. M. 1970
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end tavlen og formentlig stammer fra Slangeruptavlens værksted, er i ren re
næssance; selv de små enhjørninge (nu uden horn), der stikker forkroppen ud 
fra vingernes nedre parti, genfindes i Slangerup.

Tavlen hviler på et postament med glatte felter flankeret af små renæssance
vinger ligeledes af Slangeruptype. Det barokke topstykke med hermer, brusk
vinger og -topgavl, hvori Christian IV.s monogram, svarer til Gerlevtavlens 
ligesom de to frifigurer, Moses og Johannes Døberen, der omfattes af splitgav- 
lene over storstykkets sidefelter.

I storfeltet er indsat et maleri på lærred, 107x96 cm, fra 177419, forestil
lende nadveren; forneden i billedet læses med skriveskrift: »Johannes XIII v. 
21—26«. Interiørets vægge og søjler er brune, draperiet grønt, dragterne ho
vedsagelig blå og røde, gulvet har sorte og (smalle) hvide tavl med rødbrune 
firkanter i hjørnerne. Topstykkets maleri (på træbaggrunden) af Gudslammet 
er fra 185820.

Træværket står med en broget, hovedsagelig blå, rød og grøn, grumset staf
fering svarende til prædikestolens, sikkert uden nærmere tilknytning til de op
rindelige farver.

Indskrifterne i storfeltets frise- og postamentfelt er med moderne fraktur: 
»See det Guds Lam« etc. og »Salige ere de etc. Matth. V.«

1737 blev altertavlen nedtaget og repareret, 1747 blev der udlagt fem rdl. 
til altertavlens maling, og 1832 opmaledes tavlen atter, mens indskrifterne for- 
gyldtes og maleriet restaureredes7. 1858 var såvel altertavle som prædikestol, 
der »i årenes løb flere gange var blevet overstrøget med oliefarve, så at for
merne til dels var udfyldt med farver, som på flere steder skallede af«, så med
taget, at malermester L. Sørensen, København, rensede dem overalt »lige ind 
til træet« og atter påny strøg dem fire gange, forgyldte, forsølvede og malede 
dem, samt fornyede og forgyldte alle inskriptioner. »Alle figurer og øvrigt ud
skåret arbejde var meget rigt forgyldte og forsølvede samt til dels lasurede 
med farver, således at det hele nu atter viser sig i sin oprindelige stil«11.

På altertavlens bagside er ophængt et nyere krucifiks af bronze, 16,5 cm højt.
Altersølv. Kalk, disk og oblatæske er stemplet med Københavns bymærke 

1858 og 1859 samt »I. Møinichen« for Carl I. S. Møinichen, København (Bøje 
p. 144); han fik 73 rdl. 1 mk. 8 sk.; samtidig betaltes 38 rdl. for en gammel 
kalk og disk11. Vinkande 1874, af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors6.

Berettelsessæt. Sygekalk med graveret: »Lille Lyndbye Kirke 1801« på bæ
geret, 15 cm høj7. Cirkulær, ret flad fod med glat standkant hvorover hulstav; 
over den flade overside smalner foden kegleagtigt ind og griber om det høje, 
nedre skaftled, der vider sig ud under den flade, glatte knop. Det øvre, korte, 
indknebne skaftled går i eet med det ægformede bæger. På foden over hul
staven og på bægeret under mundingen graveret laurbærbladrække, på bæge- 
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Fig. 8—10. Lille Lyngby. 8. Alterstage (p. 1517). 9. Bordstage (p. 1517). 10. Figurer fra altertavlen
(p. 1514).

ret mellem bølgelinier. På standkanten rest af Københavns mærke med »18..«, 
guardeinmærke F i bladkrans (Frederik Fabricius) og utydeligt mestermærke. 
Samtidig, smalkantet disk med graverede bølge- og siksaklinier. Nu i Skæ
vinge (hovedkirke siden 1935) og ude af brug.

Alterstager (fig. 8) o. 1600, ret nøje svarende til stagerne i Nødebo (p. 1086), 
med tre fladtrykte kugleled på cylinderskaftet; den eneste forskel er, at Nø
debo har en smal rundstav på lyseskålen, som Lille Lyngby savner. 46 cm 
høje. — 1875 maledes alterlysene (dvs. blikbeholdere) med hvid farve6.

Bordstager (fig. 9) fra begyndelsen af 1600’rne; i lyseholderen huller efter 
to †lysearme. 34 cm høje. De nævnes i inventariet 1620 tillige med to kobber
lysestager på 24 pund (muligvis ovennævnte) og to †skåle af kobber til to 
messinglysestager8

†Røgelsekar nævnt i inventarierne fra 1620 til 1716; vejede 2 pund21.
Messehagler, alle nyere: 1) Af rødt fløjl med guldkors, 2) bordeauxrød silke, 

sømme med påsatte guldkors, 3) grøn silke (bruges fra pinse til advent), 4) 
hvid, damaskvævet (bruges ved altergang og højtider). — 1620 nævnes en 
†hagel af blåblomstret fløjl8; siden omtales kun røde22.

†Messeklokke på 2 pund nævnt 16208.
Alterskranke vistnok fra 1858, af smedejern, halvrund, med glatte, trinde, 

nu gråmalede balustre23; noget ændret 1963.
Døbefont (fig. 11—12), romansk af granit, af den nordsjællandske firkløver

type og sikkert fra samme værksted som Esbønderup (p. 1027), Græsted (p. 

E. M.1970 S. K. K. 1947
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Fig. 11 a—b. Lille Lyngby. Døbefont. Relieffer, a. David. b. Samson og løven (p. 1518).

1183) og Vejby (p. 1300). Kummen, 68—92 cm i tvm., har under en dobbelt 
tovstav ved mundingen fire primitive relieffer, der til dels genfindes på Es- 
bønderup-Græsted: 1) David siddende på en stol med sin harpe (fig. 11a), 2) 
Samson og løven (fig. 11b); Samson med langt, flagrende hår; fremstillingen 
omtrent som på Græsted, løvens hale og benstilling som Esbønderup, 3) mand 
iført knælang kjortel ridende på en lille hest og med hovedet i trekvart profil, 
(fig. 12a), omtrent svarende til Græsted (p. 1183, fig. 14), hvor stillingen dog 
er helt frontal og kjortelen fodsid, 4) engel med udbredte vinger, nederste parti 
afslået (fig. 12b; her har Esbønderup en svævende engel over en liggende skik
kelse, tolket som Josefs drøm). Foden, der er noget molesteret, er af alminde
lig Roskildetype, en keglestub med rundstav foroven24. — 1774 flyttedes fon
ten op i koret og maledes7; 1858 blev den påny malet, denne gang sammen med 
et nyanskaffet, glat †låg11. Ti år senere, efter pulpiturets nedtagelse, anbrag
tes fonten under tårnbuen25, hvor den også har sin plads nu, men i tiden 
1883—1903 har den stået i skibets nord-øst hjørne.

Dåbsfad, o. 1650, nederlandsk, med randforstærkning. I bunden drevet re
lief af luthspillende dame mellem store bladranker; bag hende ses forkroppen 
af en hjort, i løvet foroven to symmetrisk anbragte fugle (med meget lange 
halefjer); på randen enhjørning, hund, hjort og to harer, der dels vender fød
derne mod fadet, dels mod randen — også de i rankeværk. Tvm. 58 cm.

Dåbskande o. 1830, af tin, af slangehanktype; korpus næsten helt fornyet, 
men indvendig i den oprindelige bund Københavns byvåben med utydeligt me
stermærke og årstal (1828?) (sml. Esbønderup p. 1028 og Kregme p. 1570).

E.M. 1970
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Fig. 12 a—b. Lille Lyngby. Døbefont. Relieffer, a. mand på hest. b. engel (p. 1518).

Krucifiks af messing, lille, nyere, 15 cm højt, ophængt på muren ved præ
dikestolen.

Prædikestol leveret 1614 af Bernt snedker i Slangerup for 138 mk. 12sk. efter 
fortingning og 44 mk. for en himmel8. Stolen svarer i opbygning til værkste
dets andre prædikestolsarbejder, jfr. f. eks. Frederikssund (malet 1606, se p. 
662), Alsønderup (udateret, se p. 1450) og Tjæreby 1609 (p. 1403), af hvilke 
kun den sidste er regnskabsbelagt. De livligere figurskæringer vidner om, at 
værkstedet har fået nye kræfter, der ikke ville nøjes med de stive figurer, som 
karakteriserer alle de ældste stole.

Stolen består af fire fag, hvert med en evangelistfigur på en lille konsol; de 
har alle været omgivet af den samme dobbelte kassetteværksarkade som på 
værkstedets andre stole; men på Lille Lyngby er den indre fjernet, formodent
lig 1858; sporene ses imidlertid under malingen. På hjørnerne står hermer, 
skiftevis mandlige og kvindelige, livlige som på Alsønderup og Oppe Sundby 
(Lynge-Frederiksborg hrd., udateret), måske af samme hånd.

Den enkle himmel med listeværk på undersiden har nu kun eet nyere, ud
savet topstykke; den nedhængende Helligåndsdue er skåret 1858 af A. Kor- 
nerup11.

Nu står stolen med en staffering svarende til altertavlens og har undergået 
samme behandling som den (jfr. p. 1516). Indskrifterne er med nyere, gylden 
fraktur, i frisen: »Kommer hid til mig« etc. Matth. XI, i postamentfelterne: 
»Salige ere de som ere aandelig« etc. Matth. 5, »Guds Rige er nær« etc. Marc I, 
»Lader eders Lender« etc. Luc. XII og »Sandelig, sandelig siger jeg eder« etc. 

E. M.1970
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Joh. VIII. Herunder ses ældre skrift. På himlens frise står på latin med versaler: 
»Jeg mener ikke, at vi af os selv er duelige« etc. (Pauli 2. brev til Kor. 3,5—6).

Om ældre stafferinger meddeler regnskaberne: 1614 blev stol og himmel staf- 
feret af Jørgen Hermansen i Hillerød for 194 mk. 4 sk.26; 1737 blev altertavle 
og prædikestol nedtaget og repareret7, og 1832 (maler Schmidt) blev stol og 
himmel malet og indskrifterne forgyldt7. — 1868 flyttedes stolen til [kor]buen11.

Stolestader. Kirken har bevaret sit stoleværk fra baroktiden, 26 gavle og 24 
een-fyldingsdøre med bukkehornshængsler. De blev nedtaget ved restaurerin
gen 1883 og lagt på loftet, men kom atter til ære og værdighed ved istandsæt
telsen 1962—63. Alle gavle har halspilastre af type som i de nærliggende Tjæ
reby (p. 1404), Skævinge (p. 1472), Strø (p. 1502) og andre, men i forskellige 
varianter, og med hensyn til dateringen af typen henvises da til, hvad der 
er sagt under Tjæreby. I Lille Lyngby står pilastrene på et højt postament med 
diamantbosse; skaftet er dekoreret med nymåneagtige ornamenter (som bl.a. 
Tjæreby og Strø), og under halsen er påsat en diamantbosse med store, halv
cirkulære indsnit; profilkapitælet bærer en arkitravliste, hvorover trekantgav
len rejser sig med pålagte profillister. De nu forkert vendte ryglæn er samti
dige. Dørene, hvis bukkehornshængsler er bevaret, har kun een stor fylding. 
Alt træværket stod indtil 1962 med en egetræsådring fra 186827, men har nu 
fået en fri farvegivning med gullige og grå farver (jfr. alterbord). — 1737 for
synedes stolene med knapper og lister7, 1867 blev de flyttet om11.

Degnestol (fig. 13) med hammerfyldinger under fladsnit og kronet af split- 
gavl (sml. indgangspanel i Strø p. 1502). 1868 rykkedes den hen til prædike
stolen, som flyttedes til »buen« (se ovenfor); herved bevaredes dens forside, 
som indgik i søndre staderække. Tidligere (1824) perlefarvet28, senere egetræs- 
ådret (til 1962), nu stafferet som de øvrige stolestader. — 1858 forlangtes præ- 
ste- og degnestol borttaget og præstegårdsstolen forandret til degnestol25.

*Låge, antagelig fra degnestolen, indsendtes 1922 til Nationalmuseet (nr. 
D 10308), ganske svarende til stolens forside. Den har perlefarve fra 1824 (jfr. 
degnestol), og herunder ses lyseblåt, derunder igen en broget staffering.

*Lænestol for præsten, fra første del af 1900’rne, med høj, rundbuet ryg, 
fjernedes ved sidste restaurering og henstilledes på Skævinge præstegårds loft.

†Skab til bøndernes gevær er nævnt 166213.
Dørfløj. I syddørens nyere dørfløj (vistnok fra 1906, sml. p. 1510) er indsat 

otte sengotiske fyldinger med foldeværk; i de fire afsluttes foldeværket med 
korsblomster og prydkors. Renset eg.

†Pulpitur i vest25, formentlig samtidigt med altertavlen, idet det bar Fre
derik Urnes og Karen Arenfeldts våbner (og muligvis også samme årstal)29. 
Pulpituret, der hvilede på syv »søjler«, har haft et brystværn med malerier 
»med Forestillinger af David, Manasses, Josias, Abraham, Iesus, Ezechias, 
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Fig. 13. Lille Lyngby. Degne
stol (p. 1520).

Moses og Iob«30. Det havde tre trappevis anbragte stolerækker. — 1666 repa
reredes pulpiturets stole og 1670 forhøjedes tre stole, den ene over den anden13; 
det repareredes igen 17187, og 1747 fik malerierne og malingen en mindre re
paration7. 1832 maledes pulpiturets forside med dekorationer, og otte figurer 
restaureredes31. 1868, da fonten flyttedes til kirkens vestende (jfr. p. 1518), la
vede snedker C. F. Oppenheuser, Roskilde, en ny trappe med sving og gelæn
der; samme år blev pulpituret nedtaget11.

Orgel, 1907, udført af A. C. Zachariasen, Århus. Et manual og fem stemmer. 
I kirkens vestende.

Salmenummertavler, i alt fire, formodentlig fra 1803, da der kobtes fem tav
ler7; de er retkantede, til skydenumre, svarende til tavlerne i Skævinge (p. 
1474) o.a. Farve som det øvrige inventar; 1865 maledes fire tavler og een af 
dobbelt størrelse11.

Pengetavler m.m. 1) 1700’rne, med udsvejfet rygbrædt, mønjefarvet. 2) 1814, 
med reliefskåret årstal, egetræsådret. Begge (fig. 14) i alterbordet.

Inventariet 1865 omtaler tre gamle tavler til ombæring i kirken og to la
kerede †pengebøsser med lås11. 1790 anskaffedes to låse til †pengeblok7.

To af kirkens tre lysekroner er skænket 1938, en krone af jern er nævnt 16208.
Ligbåre. På våbenhusloftet ligger to sortmalede bærestænger til en ligbåre, 

den ene med hvidmalet: »Lille Lyndbye Aar 1809«; bevarede kroge viser, at 
de to stænger har været forbundet med tværkæder. Inventariet 1620 omtaler 
et dvelg ligbår klæde8.

S.K.K. 1947
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†Ur. 1863 repareredes kirkens nr11.
Klokker. 1) 1514, støbt af Johannes Fastenowe. Indskrift i to hexametre 

med minuskler mellem korsblomstborter: »Quatuor at(qne) decem md32 super- 
addita scripsi / annis pro [fejl for post] d(omi)ni33 funditnr ista Botulphi« 
(»[da] jeg skrev fire og ti føjet til 1500 år efter Herrens [fødsel], støbes denne 
Botulphi [klokke]«). Da kirken (jfr. p. 1507) vides at være viet den hellige 
Trefoldighed, kan den mangelfulde latinske indskrift kun opfattes således, at 
det er klokken, der er viet S. Botulf. Indskriften indledes med et kors, efter 
hvilket ses aftrykket af et segl (fig. 15) med Dresselbjergs våben og omskrift 
med minuskler: »S[igillum] Anders Henries«, henvisende til ejeren af Lyngby- 
gård († før 1535)34. Efter indskriftens sidste ord (foran korset) er der aftryk 
af en lille mønt fra hertugdømmet Sachsen ca. 150035. Tvm. 108 cm (Uldall 
p. 259)36. Ophængning, se nr. 2.

2) 1652, støbt af Hans Meyer. Indskrift med versaler (pentameter + hexa- 
meter) mellem ophøjede rammelinier over en bort med pelikaner i frugt- og 
bladdekoration: »Ante mevm tempvs nvmerabitis hyblas [fejl for hyemes?] 
mille et sexcentas cvm qvinqvaginta dvabvs. Me fecit Hans Meyer 1652« (»før 
min tid skal I tælle 1000 vintre og sekshundrede med femtito. Mig gjorde 
H. M.«). Tvm. 102 cm.

Begge klokker omhængtes 1951 af Aug. Nielsen, Roslev; de gamle vugge
bomme af eg, med store jernhjul til remtræk bibeholdtes.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1602 afgav kirken en klokke på tre skippund, 
otte lispund37.

†Messeklokke, jfr. p. 1517.
Klokkestol fra 18407, af eg, til to klokker, af vanlig bindingsværkstype med 

skråstivere på alle sider og lange jerndragere med møtrikker. På en af de vand
rette planker forneden er med huljern indskåret: »A E (eller C?) O 1866«.

GRAVMINDER

Middelalderlige begravelser. 1) 1100’rne (fig. 16). Fra en †grav af usædvanlig 
type er bevaret *hovedenden, som er hugget ud i en bemærkelsesværdig stor 
frådstensblok (45 cm høj, 73 cm bred og nu 55—60 cm lang). I denne er der 
omhyggeligt udsparet, ægformet hovedrum, plads til skuldrene og fals til låg. 
Som afløb for ligvædsken findes i bunden en hugget rille og muligvis — ved 
brudkanten — et afløbshul38. Stenen, der 1898 lå »tæt op til det gamle kirke- 
gårdsdige mod søen«, har inventarnummer i Nationalmuseet D 238/60.

2) Jordbegravelser, eventuelt med †trækister. Ved fundamentundersøgelsen 
1961 konstateredes talrige begravelser uden for, op mod og inde under fun
damenterne, de sidste hørende til en ældre kirke (sml. p. 1509). Alle skeletter 
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Fig. 14—15. Lille Lyngby. 14. Pengetavler fra 1700’rne og fra 1814 (p. 1521). 15. Aftryk af segl på
klokke fra 1514 (p. 1522).

var orienteret med hovedet i vest, og i een enkelt grav kunne det fastsláes, at 
armene lå langs kroppens sider. Spor af trækister blev ikke iagttaget, men det 
er ikke udelukket, at ligene har været nedlagt i sådanne.

Mindetavler. 1) O. 1772. Maria Susanna Bøttcher Ussings, født i Riibe 11. 
sept. 1716, gift med stedets sognepræst Bagge Ussing 18. okt. 1740, moder til 
ti børn og overlevet af sin mand, fire sønner og to døtre, død 10. juni 1772. 
Hviler under fruentimmerstolene nr. 4—7 til midt ud i gangen.

2) O. 1774. Hr. Bagge Nielsen Ussing, født på Ussinggård i Jylland 4. juli 
1714, student 1732, hører ved Riiber skole 1733, kateket ved Holmens kirke i 
Khavn 1736, sognepræst for Lyndbye og Ølsted 1740, gift med Maria Susanne 
i 32 år, fader til ti børn, af hvilke fire sønner og to døtre med mange venner 
hjertelig bedrøvedes, da han døde 29. juni 1774. Hviler under mandsstolene 
nr. 2—5 til midt ud i gangen.

To store, ens, sortmalede trætavler i profilramme; lange indskrifter med gyl
den kursiv i tidens rosende stil. I tårnrummet på nordvæggen39.

†Mindetavle. O. 1777. Povl Hansen Bagger, sognedegn i Lille Lyndbye, født 
1696 [afgået 1772, † 1777]40. Ifølge Algreen-Ussing30 en næsten udslidt tavle.

Gravsten. 1) O. 1619. Claus Hansen Rhvman, sognepræst, død VII Kal. 
Sept. [26. aug.] 1619, 50 år gammel, efter at have forkyndt evangeliet i Lyngby 
i 17 år. Kalksten, 133x86 cm. Latinsk indskrift med fordybede versaler; ud
slidte hjørnecirkler. I koret under knæfaldet.

2) O. 1676. Anders Knudsen Riving, sognepræst i Lyndby, levede 61 år, 
død 24. febr. 1676. Kalksten med ortoceratitter, 150x82 cm. Indskrift på la
tin med fordybede versaler. I koret, foran altret.

1846 blev begravelserne rundt om i koret fyldt og ligstenene omlagt7.

E.M. 190«
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Fig. 16. Lille Lyngby. Hovedenden af (†) 
frådstensgrav (p. 1522).

Kirkegårdsmomimenter. 1) 1834. »Klokker Lars Nielsens familiebegravelse 
1834«. Sandsten med marmorplade og kronet af kors. Sydvest for tårnet.

2) O. 1857. David Rosen, født 21. jan. 1791, død 12. febr. 1857. Missionær i 
Ostindien 1818—38, sognepræst i Lille Lyngbye og Ølsted 1840—57. Sandsten 
med vedbendranke i relief; indskrift med fordybede, sortmalede versaler. Ifølge 
Algreen-Ussings optegnelser »i samme Gravsted« som nr. †4—5. Ved østre 
kirkegårdsmur.

†Kirkegårdsmomimenter (efter Algreen-Ussing). 1) O. 1815. »Madame Ane 
Catharina Mentzs’, født . .. 173?, død . . . 1815«. Jfr. nr. 3.

2) O. 1822. Provstinde Ane Catharina Nannestad, født Mentz, født 25. aug. 
1765, død 16. juli 1822. Jfr. nr. 3.

3) O. 1823. Provst F. E. Nannestad, født 13. april 1761, død 22. aug. 1823. 
Nu erstattet af en utilhugget granitsten med indskrift: Provst F. E. Nanne
stad 1761—1823«. Ved østre kirkegårdsmur. Nr. 1—3 var tre trætavler på 
samme gravsted.

4) O. 1843. Christine Isabella Rosen, født i Kbhvn. f3. aug. 1839(?), død i 
L. L. 12. april 1843. »Søde Isa vi sees igjen«. Jfr. nr. 5.

5) O. 1848. Emilia Frederica Rosen, født 15. juli 1825, død 2. febr. 1848. 
»Fagre Blomst vædet med Taarer spiir til en senere Vaar!«. Nr. 4 og 5 var to 
marmortavler i samme gravsted som kirkegårdsmonument nr. 2.

L. L. 1970
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6) O. 1852. »Skolelærer Christensens Hustru, Karen Christensen født Peter
sen af Store Lyngby, født i Annise den 8. Juni 1788, Død i Store Lyngby 
Skole den 5. Februar 1852.« Stenen, svarende til nr. 1, er bevaret, men mar
morpladen erstattet af en nyere med indskrift: »Lærer Christensens familie
begravelse«. I kirkegårdsmuren øst for kirken.

7) O. 1858. Peder Jensen af Merløse, skolelærer og kirkesanger, født 25. maj 
1798, død 27. maj 1858. Lærer i 35½  år. Marmorplade.

*Smedejernskors. Første halvdel af 1800’rne, nu skriftløst, 150 cm højt, af
bildet i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern, 1951. Siden 1922 
i Nationalmuseets 3. afd., nr. 218/22.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Lille Lyngby kirkes rgsk. 1737—38, 1747—50, 
1755—63, 1800—53. — Arkivalier afleverede fra Sjællands stiftsskrivers arkiv 1897 og 
1920. Lille Lyngby kirkes rgsk.bøger 1716—1810 og 1810—1862.

Verf embedet. Kaldsbog for Skævinge-Lille Lyngby kirker 1859ff. Se i øvrigt arki
valier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af M. Mackeprang 1922 (bygning og inventar), bygning 
suppleret af Elna Moller 1970, Erik Moltke (inventar og gravminder) 1947 og Inger 
og Johannes Exner (fundamentsundersøgelser) 1961. — Undersøgelse af Elna Møller 
og Erik Moltke 1947 og 1969 samt Erik Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1970. Byg
ningsbeskrivelse ved Elna Møller, inventarbeskrivelse ved Erik Moltke.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger i NM. To måleblade og fire fortegninger til Stiftslandsbykirker, af A. L. 

Clemmensen 1876. — Tre plancher med forslag til kalorifære, af Martin Nyrop 1889. — 
Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: Opmåling af kirken, sign. 1883, af J. D. 
Herholdt (med angivelse af alle skalmurede partier).

Litteratur. A. L. Clemmensen og J. B. Løffler: Sjællands Stiftslandsbykirker, 1880.

1 ActaPont. nr. 1661. 2 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. IX, nr. 127; jfr. C. G. Schultz: 
Æbelholt Kloster, 1945, p. 22. 3 Landebogen p. 175. 4 Kronens Skøder V, 409. 
δ Kgl. Bibl. Folkemindesamlingens kartotek. 6 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo 
og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 7 LA. 
Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Lille Lyngby kirkes rgsk.bøger 1716—1810, 1810—1862. 
8 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 9 LA. Amter. Frederiksborg amt. 1801—02. Breve 
vedr. kgl. kirker og skoler. 10 Indb. ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, i 
NM.s 2. afd.s arkiv, journ. nr. 233/61. 11 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1854—83. 
Stiftslandsbykirkernes fællesrgsk. 12 Se RA. Kultusministeriet. I. departement. 1848— 
1916. Journalsager. Hans I. Holm vægrede sig længe ved at udvide døren, der muligvis 
havde mistet døranslaget allerede 1869, da dørfløjen blev hængt udvendig, jfr. note 6.
13 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Frederiksborg amt, Strø hrd.s kirkergsk.
14 På fig. 4 er østvinduet vist langt større end på målebladene fra 1876. 15 Jfr. note 7. 
Våbenhusets tidligere udseende fremgår af opmålingerne i Stiftslandsbykirker. 16 Ar
bejdet, der havde murmester Kielberg, Frederiksborg, som entreprenør og arkitekt og 
Tolstrup som konduktor, blev dirigeret af J. D. Herholdt, der var bygningskonsulent 
for Stiftslandsbykirkerne. 17 Oprindelig tøj af kamelgarn, senere vistnok damaskvævet 
tøj; jfr. note 8. 18 Se f.eks. note 13, året 1668 og note 11, året 1865. 19 Note 7: La- 
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det male et nyt skilderi til altertavlen i stedet for det gamle, som var ganske forrevet. 
20 Ved L. Sørensen, København; jfr. note 11. 21 Jfr. note 8, note 13, året 1662, samt 
note 7. 22 Jfr. noterne 13, året 1662, 7, året 1716, 6, året 1864 og 11, året 1865. 23 Jfr. 
note 11 samt LA. Kirkeinspektionsarkivet. 1804—06, 1807—14. De 11 stiftslandsbykir- 
ker. Konceptregnskab. Stiftskirkerne. 24 Mackeprang: Døbefonte p. 88. 25 LA. Kirke
inspektionsarkivet. 1855—71. Kirkesyn i domkirken og stiftskirkerne. 26 Jfr. note 
8; vognleje til Slangerup efter prædikestolen og til København med maleren efter 
farve. 27 Jfr. noterne 25 og 6, året 1864; 1832 var staderne blevet malet af maler 
Schmidt, se note 7. 28 Ved A. V. Ewald. 29 Jfr. NM.s 2. afd. Håndskrifter. Hans de 
Hoffman: Siellands Kirckers og Sogners samt Herregaardenis Beskrivelse af Sogne Præ
sterne og andre 1755—73 og LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. efterretn. til fundatser 
af Hoffman. Tom I. Frederiksborg og Roskilde. 30 Kgl. Bibl. NyKglSaml. Fr. Algreen- 
Ussing: Gravskrifter og andre monumentale optegnelser. Samlede på fodvandringer. 
1—2. 1856—64. 31 Ved maler Schmidt, se note 7. 32 For prosodiens skyld må md 
læses som m d. 33 Dni læses domini. 34 Jfr. Thiset: Danske adelige segl, 1905, p. 40. 
Samme: Stamtavler III, 28. 35 Meddelt af Georg Galster. 36 E. Gribso, i ÅrbFrborg. 
1934, p. 88. 37 Danske Samlinger I, 100. 38 Den usædvanlige stenkiste må være for
arbejdet til en (verdslig eller gejstlig) fremstående person; ved 1100-tallets slutning er 
der omtalt kongelig jord i sognet, jfr. Thomas Riis, i Landbohistoriske studier 1970, p.
12. En formmæssig parallel, men udført i granit, er bevaret i Viborg, jfr. Erik Levin 
Nielsen: Stenkisten i domkirkekrypten, i Middelalderstudier, Bidrag I til Viborgegnens 
topografi og historie 1970, p. 126. 39 På Algreen-Ussings tid hang de på »den nordlige 
Væg«. 40 Jfr. Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie, 1899, p. 79. 41 A. L. 
Clemmesen og J. B. Løffler: Sjællands Stiftslandsbykirker. 1880.

Fig. 17. Lille Lyngby. Landsbyplan.



Fig. 1. Ølsted. Ydre, set fra sydøst.
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Om kirkens forholdfor reformationen vides næsten inlet; en præst er nævnt 14521 og 
en genindvielse 1529 (kalkmalet indskrift p. 1536). I sognet lå den forsvundne hoved

gård, Havelsegård, der o. 1370 ejedes af Roskildebispen2, og på hvilken Lene Viffert (se 
p. 1536) 1553 fik livsbrev. 1567 talte menigheden 36 tiendeydere3. Kirken blev 1738 
anneks til Lille Lyngby4, et forhold, som bestod til 1933, da sognet forenedes med Kregme. 
Fra statskassen, der nævnes som ejer 1864, afhændedes den til nogle tiendeydere senest 
18755, og 1. april 1945 overgik den til selveje.

Munderingskammer. 1815 indrettedes våbenhusloftet til opbevaringssted for »munde- 
ringssorter for 4. compagni af det danske livregiment til fods«6.

Mønter. I en grav på kirkegården blev der 1878 fundet en hel del mønter, hvoraf nogle 
kom på private hænder. 31 monter (13 danske, 1 norsk, 1 engelsk og 16 tyske), alle fra 
tiden mellem 1039—1074, indgik til Møntsamlingen (fundprotokol IV, nr. 413)7.

Sagn. Det vanlige vandresagn om grundvolden, der flyttes ved nattetide, og studene, 
som anviser den nye byggeplads, er knyttet til kirken8.

Et †kapel i »Capel-Skoven«, hørende under Æbelholt kloster og beliggende ved Meløse, 
er nævnt af Thurah og Hoffman (jfr. i øvrigt p. 1417, 1507)9.

Sognets lange vestside grænser til Roskilde fjord og dets nordøsthjørne når 
Arresø. Kirken ligger sydøstligt i byen, på et lavt bakkedrag, der løber ud fra 

E. M.1968
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Fig. 2. Ølsted. Plan. 1:300. Målt af M. Brahde 1957. Tegnet af El.M. 1971.

åsen, Strø bjerge, og strækker sig til et mosedrag, som formentlig har været 
en vig af Arresø. — Kirkegården er udvidet mod øst 18885, men til de tre 
andre sider har den bevaret meget gamle grænser. I nord lå den firfløjede præ
stegård, hvis sydlænge stod på eller udgjorde en del af nordmuren; denne fløj 
blev nedrevet 1745, men er alligevel med på landsbyplanen fra 1785 (fig. 20); 
også andre, nu forsvundne bygninger op mod kirkegårdsmuren er vist. 172210 
havde hele kirkegården en ringmur tækket med munketegl, og en del af denne 
mur, sat i kamp- og munkesten, er bevaret i vest og sydvest, hvor den udven
dige højde er 1,5—2 m, den indvendige cirka en halv meter; den er stærkt flik- 
ket på de steder, hvor der har ligget bygninger, og mod vestmurens nordre 
halvdel er der rejst tre støttepiller. Muren står nu hvidtet og teglhængt lige
som den yngre kløvstensmur i sydøst. Øst og nordsiden har levende hegn.

Indgange. Ud for tårnets sydvesthjørne findes en køreport med låge mellem 
tre hvidtede piller af munkesten, der må være rester af en muligvis middel
alderlig portal; på indersiden har pillerne fals for lågefløjene. En fodgænger
portal med fladrundbuet åbning ud for våbenhuset i syd stammer sikkert fra 
1722. Dette år omtales en låge i nord til præstegården og en i øst10.

†Kirkeriste. En gammel rist i østlågen er omtalt 172210, og nye egerammer 
til to riste anskaffedes 18256.

Et †halsjern uden lås er nævnt 176411.
En bygning med ligkapel og redskabsrum er i nyere tid rejst på kirkegårdens 

østudvidelse. 1968 er redskabsrummet omdannet til fyrrum.
†Kirkelade. 161412 opføres indtægt af kirkeladen, der synes at have været 

udlejet til beboelse13; godt 100 år senere, 172610, var den stadig udlejet. Laden 
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Hude fot.Fig. 3. Ølsted. Ydre, set fra nordvest.

var formentlig en af de bygninger, som på landsbyplanen er vist syd og vest 
for kirken (fig. 20).

†Tømret klokkehus. Som nordligste ankerbjælke over tårnets mellemstok- 
værk (p. 1533) ligger en hjørnestolpe fra et klokkehus, der formentlig har væ
ret i funktion, indtil tårnet rejstes over skibets vestende i begyndelsen af 
1600’rne. Stolpen er som et par tilsvarende i Esbønderup (p. 1012, fig. 3) for
synet med blade for to sæt krydsbånd, men kun taphuller for et sæt løsholter; 
sømspor antyder en udvendig træbeklædning.

Et †kalkhus er nævnt 166114; det nybyggedes i tommer og otte fag langt 
171315; antagelig var det identisk med det 1726 omtalte materialhus10. En 
†kalkkule ønskedes 1869 flyttet fra »indgangen« (våbenhuset?) til et sted, hvor 
der tidligere havde været en bygning (kalkhuset?)5.

Kirken består af romansk kor og skib, en vestforlængelse, formentlig fra o. 
1400, og en noget yngre korforlængelse, som også rummer et sakristi. Fra 
middelalderen stammer tillige våbenhuset, der dog i sin nuværende form er 
fra begyndelsen af 1600’rne ligesom tårnet oven på vestforlængelsen. Et tøm- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 97
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ret klokkehus og muligvis et nordre våbenhus er forsvundet. Orienteringen 
har stor afvigelse til syd.

Kirkens ældste del, kor og skib, er opført af større og mindre, fortrinsvis rå 
kampesten i jævne skifter mellem kvaderhugne hjørner, som alle er nogenlunde 
intakte trods senere udvidelser. Murene står på en rå sokkel, et skifte højt 
under koret og to under skibet. Kridtsten iblandet enkelte frådsten er benyttet 
til døre, vinduer og korbue. Bag våbenhuset ses overfladebehandlingen med 
bredt udstrøgne fuger af en jævn, fast mørtel, hvori der er ridset kvaderfuger 
(»kvaderhøjden« er 20—30 cm); koncentrisk med syddørens rundbue markerer 
en falsk fuge et krumhugget stik. Senere er muren blevet dækket med et groft, 
hvidtet pudslag. Overvæggene står med jævn og glat, men ikke glittet puds.

Vinduer og døre. Alle langmurenes højtsiddende vinduer er helt eller delvis 
bevaret i tilmuret stand ligesom norddøren. Karmenes kridtsten er nogenlunde 
regelmæssigt firhugne og stikstenene kileformede (jfr. fig. 3). Korets nordvin
due måler udvendig 118x68 cm, og det vestre af skibets 152x85 cm. Den 
rundbuede syddør med svagt forsænket tympanonfelt har mod kirken smige 
karme og dybtliggende, muret spejl, som hviler på en kraftig planke; den ret- 
kantede lysning (sml. dørfløj nr. 1) er 246x112 cm, dørens indvendige mål 
330 x 145 cm. I norddørens østkarm er indridset forskellige navne, initialer og 
årstallet 1607.

Indre. Den store, runde korbue har kragbånd med hulkantet underside. 1 
korets nordvæg, nær den forsvundne østmur, er der en retkantet gemmeniche. 
De gamle trælofter har ikke efterladt sig spor, og det er derfor sandsynligt, at 
bjælkerne har ligget på murkronen. — Den bevarede taggavl over triumfmuren 
er dækket af nyere puds og hvidtning.

Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen, antagelig fra o. 1400, er opført af 
røde munkesten iblandet enkelte gule (ca. 27,5x12,5x8 cm) samt kampesten 
fra skibets vestgavl. Vestmuren står på en syld af rå kamp, og under hjørnerne 
ligger store sten, mens sydmuren har en ret høj syld af kløvede sten. Et blæn
det sydvindue og et nordvindue, som er tilmuret i ydre murflugt, har begge 
rundbuede halvstens stik udvendig. Nordvinduet har smige karme og lysnings- 
kant af løbere som et romansk vindue, men indvendig er det dækket af et flad- 
buet stik, og dets karmsmige er »knækkede«, således at de skærer indervæggen 
i ret vinkel ganske svarende til vinduerne i Torups korforlængelse (p. 1641), 
der må dateres til o. 1400; lysningsmålet er 132x64 cm. Lidt af forlængelsens 
taggavl indgår i tårnets vestmur. — Det indre må en tid have stået med fladt 
loft som resten af skibet.

En af vægpillerne i det forlængede skibs tre hvælvfag bærer en kalkmalet ind
skrift om kirkens genindvielse 1529 (sml. p. 1536). Om denne genindvielse 
skyldtes hvælvslagningen og/eller korets nedenfor omtalte udvidelse kan ikke 
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Fig. 4. Ølsted. Våbenhus (p. 1532).

afgøres med sikkerhed. Den middelalderlige udformning af murene i korforlæn
gelsen og det samtidige sakristi stemmer godt med en førreformatorisk datering, 
hvilket derimod ikke gælder korets hvælvinger. Spor af hvidtelag på overvæg
gene i korets østende tyder da også på, at rummet har stået uden hvælv i ad
skillige år. 1529-indskriften skal efter 1553 og senest 1579 være blevet dækket 
med en ny dekoration16, som det er nærliggende at sætte i forbindelse med 
korhvælvets indbygning.

De tre hvælv i skibet hviler på spinkle vægpiller, spidse skjold- og gjordbuer 
og retkantede halvstensribber, der i pillernes vederlagshøjde træder frem i fuld 
bredde. Flere kappesvikler har et spygat (afløbshul for regnvand). — Samtidig 
med hvælvslagningen synes skibet at have fået nyt tagværk (p. 1534) og for
mentlig en stejlere rejsning.

Korforlængelse og sakristi. Det er nævnt, at ydermurene muligvis er middel
alderlige, og at den senere indbyggede korhvælving kan stamme fra 1500’rnes 
tredie fjerdedel. Murværket er forneden af rå kamp (fra korgavlen) og derover 
af røde munkesten afstribet med tre kridtstensbånd. Taggavlen har syv høj
blændinger og et tilsvarende antal kamtakker; midtblændingen er falset og 
foroven afsluttet med en cirkelblænding, mens de øvrige blændinger har tvil- 
lingspærstik på hængestav. — I sydmuren, lidt øst for det gamle kors hjørne,
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har der tilsyneladende oprindelig været et vindue til korrummet. Noget øst
ligere ses et lille, udvendig blændet vindue svarende til et i østmuren. De er 
begge fladbuede og falsede, og de hører sammen med sakristiet, der er indrettet 
i forlængelsens østende og overdækket med en rundbuet tøndehvælving. Nord
ligt i skillemuren til koret er der en fladbuet, falset dør (sml. dørfløj nr. 2), 
og syd for denne findes en lille og meget slank, fladbuet skabsniche samt to 
større (sml. skabe p. 1551). I nordmuren er der en primitiv piscina, dannet af 
en munketagsten, som springer lidt frem for væggen; udvendig fremtræder 
piscinaen kun som et firkantet hul.

Korfagets krydshvælving synes som nævnt at være indbygget efter reforma
tionen. Hjørnepiller og skjoldbuer er halvstens, de første forsynet med et kraf
tigt fremspringende kragbånd (hulled over kvartrundstav og platte), der føles 
præget af renæssancetiden ligesom de voldsomme ribber, der har en meget 
bred, flad ryg og karnisprofilerede sider. Kapperne er meget indskårne og sky
der op i tagrummet med enorme bukler.

Det store våbenhus (fig. 4) foran syddøren har middelalderlig vestmur af 
munkesten i munkeskifte. De to andre mure er fornyede eller skalmurede med 
store sten i krydsskifte, og gavldekorationen tyder på, at det er sket i begyn
delsen af 1600’rne, da tårnet opførtes (p. 1533); i østmuren er der rudemønster 
af hårdtbrændte kopper, og begge llankemure har gesims af et udkragende 
savskifte under retkantet led. Taggavlens fodlinie markeres af et bånd, der 
består af kvartrundstav mellem to retkantede led; det øverste skiftes skrå 
overside danner sål for gavldekorationen, som ved lisener er delt i fire blæn- 
dingsfelter; hver blænding er overdækket med et kvartrundt binderstik, der 
sammen med sidelisenernes bryn og midtlisenens diagonaldrejede toptinde ska
ber den »svungne« gavlkontur. En vandret deling af gavlen er betonet ved en 
ændring af blændingsdybden i niveau med lisenernes bryn og stikkenes vederlag.

Vestvæggen har to fladbuede, middelalderlige spareblændinger og mellem 
dem en større rundbuet, som snarest hører sammen med østmuren og dens tre 
store, rundbuede blændinger. De to midtblændinger brydes af et lille, fladrund
buet vindue med halvstens stik og prydskifte af kopper; et tilsvarende bueslag 
findes over den i siderne udvidede dør. Det er svært at afgøre, hvilke detaljer 
der stammer fra tiden o. 1867—70, da man i forbindelse med en restaurering 
ønskede våbenhuset (med undtagelse af østmuren) bragt tilbage til »den gamle 
stil«5. Sidstnævnte år istandsattes og maledes bræddeloftet.

Ved tagrummets indretning til munderingskammer (sml. p. 1527) indsattes 
i gavlen et par lemme, hvis spor nu er udslettet.

Tårnet. Gavlenes udformning er så lig våbenhusets, at den samme mester 
må formodes at have arbejdet på begge tilbygninger. Ud fra tårnets næsten 
tvillingagtige lighed med Skævingetårnet fra 1614 kan denne mand næsten
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Fig. 5. Ølsted. Ornament på 
bjælke, over tårnets mellem- 
stokværk og skitse af bjælken, 
set fra to sider. 1:50. Målt af 
El. M. 1971. (p. 1533).

El. M. 1970

med sikkerhed udpeges som Bastian murmester fra Helsingør (sml. Skævinge 
p. 1460), og dermed ligger opførelsestiden nogenlunde fast. Som i Skævinge er 
tårnet rejst over skibets vestforlængelse og således, at østmuren bæres af en 
kraftig spidsbue, der udspringer fra to store piller, som udgår fra gulvet og 
gennembryder de ældre hvælvkapper.

Materialet over forlængelsens murværk er store, røde teglsten i krydsskifte, 
og fugerne er trukket med huljern. Bag det yngre trappehus ses den formentlig 
oprindelige †arvebehandling, en ret lys, rød kalkfarve afstreget med hvide fuger.

Det mørke mellemstokværk har i nord en rundbuet dør med binderstik om
sluttet af fladskifte; døren må have været tilgængelig ad en †fritrappe. Fra 
stokværket blev der 177510 brudt en uanselig åbning til skibets tagrum. Anker- 
bjælkelaget over stokværket består af genanvendt egetømmer. Den nordligste 
bjælke har været hjørnestolpe i et fritstående (?) klokkehus (p. 1529). De to 
sydligste bjælker hører sammen og må have siddet i bindingsværksagtig kon
struktion på fire fag svarende til fire ens ornamenter på kanten af den ene og 
fem taphuller (jfr. fig. 5); det er nok tvivlsomt, om denne konstruktion har 
hørt til kirken.

Klokkestokværket, hvis gulvniveau markeres af en kordongesims (retkant 
over kvartrundt led), har mod vest to glamhuller og til de andre sider et tvil- 
lingdelt, alle med rundbuede halvstensstik og prydskifte af kopper. Flanke- 
murene har savsnitgesims, og de nord-sydvendte taggavle har blændingsdeko- 
rationer og svungne konturer som på våbenhuset.

En stor reparation af kirke og kirkegårdsmur 1722 omfattede også tårnets 
sydmur og -gavl samt hulstenstaget; det udførtes ifølge kontrakt af 19. januar 
af murmestrene Laus Eriksen, Anders Jacobsen og Søfren Søfrensen10. 1793 
blæste nogle kamme ned og sønderslog våbenhustaget17.

Trappehuset er opført af store, røde teglsten (foran vestforlængelsens nord
vindue); det er stærkt præget af gentagne reparationer, bl.a. 183218, da man 
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Fig. 6. Ølsted. Indre, set mod øst,

havde planer om at nedtage bygningen til grunden. Den krones nu af en kraf
tig, dobbelt savsnitgesims og et valmtag, som begge må være betydelig yngre 
end 171815, da taget og de nedblæste vindskeder repareredes.

†Nordre våbenhus? Kampestensfundamenter iagttaget ved indlægning af 
varme 1968 kan stamme fra et våbenhus.

Tagværkerne over kor, skib og våbenhus er af fyr og opsat 177510 i forbin
delse med salg af blytaget på auktion »efter foregående publikationer i gazet- 
terne«. I skibets tagværk er der anvendt ældre egetommer, hvoraf noget stam
mer fra en langstol, som må være opsat i forbindelse med indbygning af 
de tre hvælv.

Større istandsættelser. Ved den omfattende reparation 1722 var der foruden 
de p. 1533 nævnte tre murmestre beskæftiget tømmermand Jens Rasmussen, 
Hillerød, beslagsmed Hans Jørgensen, St. Havelse, samt blytækker og glar
mester10. 183018 gennemførtes en ny hovedreparation; et antal vindueshuller, 
der svarer til det nuværende, udvidedes og forsynedes med smedede jernram
mer, hvoraf de fem var spidsbuede. I årene efter 1867, da tårn og våbenhus 
ønskedes restaureret i gammel stil, må der også være sket noget med de andre 
bygningsafsnit, bl.a. en udspækning af kampestensfugningen, som 18715 om- 

M.L. J. 1970
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Fig. 7. Ølsted. Indre, set mod øst før korgitrets fjernelse.

tales som afskallet. Et stengulv i stolestaderne, lagt 18276, blev 1873 udskiftet 
med brædder5. 1882 opsattes en kakkelovn.

Kirken står i blank mur, med tage af røde vingetegl og vinduesrammerne 
af jern med blyindfattede ruder. Et brolagt fortov stammer fra 18615. Det in
dre præges af en istandsættelse 1957 (arkitekt Marinus Andersen); 1968 for
nyedes centralvarmeanlægget (arkitekt P. Thorsen) og i forbindelse hermed 
omlagdes de ældre gulve, der er af store, gule fliser i koret, af gule sten på kant 
i våbenhus, tårn og midtgang og af brædder i stolestader og sakristi.

Solur, kvadratisk skive med viser, men uden angivelse af inddeling, der for
mentlig har været påmalet; 18635 ønskedes soluret restaureret. På våbenhusets 
gavd (sml. fig. 4).

M.M. 1922
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K A L K M A L E R I E R

Prøveafdækninger 1902 på vægge og hvælv tillige med de bevarede rester 
viser, at kirken har haft kalkmalede dekorationer fra såvel romansk som gotisk 
tid, fra renæssancen og ned til 1746. — Bevaret er nu kun en indvielsesindskrift 
fra 1529, Lene Vifferts billede med fædrene og mødrene våben fra 1553—64(79) 
samt til dels dekorationer og indskrift fra 1746. I hvælvingerne fandtes ingen 
spor når undtages, at gjord- og skjoldbuer samt til dels ribber syntes strøget 
med grålig kalkfarve, enkelte steder med linie-inddeling (kvadermaling?).

1) (Fig. 8a) 1529. På sydsiden af den nordre hvælvingspille mellem skibets 
to østligste hvælv, malet i mandshøjde på et hvidtelag med okkergul farve. 
Indskrift med minuskler: »anno d(omi)n[i] 1529 die om(nium) sancto(rum) 
reco(n)ciliata est eccle(si)a ølstedæ cv(m) duob(us) alta(ri)b(us) (ibi)dem (per) 
[rev]erendu(m) p(at)rem d(omi)n(um) And(re)am mus« (»i Herrens år 1529 på 
allehelgens dag er denne kirke i Ølsted genindviet med to altre sammesteds 
ved den ærværdige fader hr. Anders Mus«). Verbet reconciliare, egentlig gen- 
forsone, antyder muligvis, at genindvielsen skyldes en ikke oplyst vanhelligelse 
af kirken. Anders Mus var biskop i Oslo fra 1506 til 1521, da han resignerede; 
men han vedblev at bære titel af biskop19.

Indskriften blev kendt af Nationalmuseet 1902, men havde da længe stået 
fremme20. 1919 afstedkom den nærstående kakkelovn en mindre brand, og ved 
slukningen løb sodblandet vand ned over indskriften, der blev så medtaget, 
at den måtte opmales af nyt på grundlag af et tidligere taget fotografi (fig. 8a). 
1953 blev den renset.

2) (Fig. 8b) 1553—64(79?). På skibets nordvæg, længst mod øst. Maleri af 
Lene Viffert (jfr. p. 1527) med hendes fædrene og mødrene våben, Viffert og 
Ulfstand. Hun var datter af Tønne Tønnesen Viffert og Christine Ulfstand og 
fik 1553 som Jakob Sehesteds fæstemø livsbrev på Havelsegård efter ham; 
han døde 1564, hun 157921.

Lene Tønnesdatter Viffert, der er fremstillet stående, holder i begge hænder 
en bog foran brystet; hun er iført en højhalset, fodsid, sort, stormønstret kjole 
(fødder og jordsmon forsvundet), hvorover hun bærer en kort, løstsiddende 
kåbe med vide ærmer og bred, ligeledes sort men gulbræmmet, udfaldende 
krave. Det gule hår dækkes delvis af en lille, sort, vistnok fjerprydet baret. 
Restaureret 1902, genrestaureret 1953, ved hvilken lejlighed figurens fødder 
og jordsmonnet fjernedes, »idet en afdækning viste, at her var tale om en ny
maling, som afveg meget fra de underliggende, oprindelige fragmenter.«

3) (Fig. 9) 1746. På skibets sydvæg, omkring døren og den del af det ro
manske vindue, der her er synligt under skjoldbuen. Dekorationen, der følger 
dørens og vinduets sider og rækker ind i lysningen, består af vekslende doden- 
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koprøde og (større) rødmarmorerede kvadre. Del tilbagetrukne tympanon- 
felt synes at have fået en samtidig udsmykning med sorte penselstrøg, hvis 
forløb dog ikke kunne erkendes på grundlag af de levnede rester. Langs 
vinduets underkant og lige under undersidens kvadre er malet trekantfelter 
tæt belagt med skæl-ornamenter.

Umiddelbart over døren er malet det som fig. 9 afbildede skriftfelt (nu, 
1971, næsten helt afskallet), med fraktur og skriveskrift udført i dodenkoprødt. 
Topfeltet er belagt med lys, rød farve. Indskriften lyder: »Anno 1716 er denne 
Kerke Bleven Vittet og Malet PAS ELS« (kirkeværgernes initialer?). Afdæk
ket og restaureret 1953, genrestaureret o. 1960 (sml. Torup 1747, p. 1652). 

Fig. 8a—b. Ølsted. Kalkmalerier, a. Indskrift 1529. b. Lene Viffert med fædrene og modrene våben
(p. 1536).

Eigil Rotlie 1902 M.L. J. 1970
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†Kalkmalerier. 1) Romansk (?). På korbnens underside. Kantborter af veks
lende gule, hvide og røde firkanter; ubestemmelig udsmykning i midtpartiet. 
Afdækket og overkalket 1902—03.

2) Romansk ff. På korets nordvæg. Ved nedtagning 1949 af den lille side
altertavle (p. 1540) fremkom et indvielseskors og en tæppelignende dekoration. 
Korset, ca. 207 cm over gulv, var jernrødt og okkergult; på et kalklag herunder 
fandtes en indridsning for et andet eller for dette kors. Tæppedekorationen, 
173 cm over gulv, var malet gråt i gråt; et sådant tæppe skulle efter kirkevær
gens udsagn engang have strakt sig gennem hele skibet. — 1902 afdækkedes 
på korets nordvæg en frise med en gul trebladsranke mellem røde borter.

3) Gotisk, fra før overhvælvningen (jfr. p. 1530). I østfaget på skibets nord
væg afdækkedes 1902 en ca. fire alen høj, »ganske godt bevaret« Christophorus- 
figur; hovedet og det meste af Jesusbarnet på hans skulder var dækket af den 
senere murede skjoldbue. Overkalket 1902—03.

4) Renæssance. I midtfaget på skibets nordvæg afdækkedes 1902 »en Skrift
linie med sorte store latinske Bogstaver i en malet Indramning med Karakter 
af 17de Aarh. Malingen sad paa et uhyre løstsiddende Hvidtekalklag, der om
trent fuldstændig faldt af.«

5) På sakristiets vægge og hvælv skimtes forskellige rankeslyng gennem ny
hvidtning fra 1970.

6) Præsterække, se p. 1553.

I N V E N T A R
Oversigt. Næsten alle stilperioderne er repræsenteret blandt kirkens inventar, omend 

middelalderen må nøjes med den romanske granitfont og et unggotisk krucifiks fra o. 
1250; det sidste hører på den anden side til blandt de allerfineste på Sjælland.

Fra tiden kort for reformationen hidrorer en lille nederlandsk fløjaltertavle, et serie
produkt til eksport. Nogenlunde samtidig med denne tavle er det nederlandske dåbsfad. 
Alterkalken er fra 1580’erne.

I præsterne Christen Pedersen Coldings og efterfølgeren Peder Christensen Arreboes 
tid (jfr. epitaf og gravsten) sker der store fornyelser. Først får kirken en ny klokke (den 
ældste fra 1590), dernæst kommer altertavlen til o. 1600 samt alterstagerne; prædike
stolen leveres o. 1610—15 af Bernt snedker i Slangerup, pulpituret, der nu er brystnings- 
panel for orgelværket, opsættes 1618, mens prædikestolshimlen er dateret 1628. For
mentlig er det også Arreboe, der har været initiativtageren til det nedtagne korgitter og 
det nye stoleværk, som ganske svarer til stolene i Torup, der blev opsat 1627. Blandt 
senere tilkomne ting kan nævnes dørfløjen med Frederik Urnes navn og årstallet 1638, 
alterskranken 1747, den yngste klokke 1766 og pengeblokken fra 1793.

Alterbordet består af glatte brædder. Måske er det gamle, murede bord brudt 
ned 1867, da synsprotokollen 1860 nævner, at skranken for alteret er temmelig 
indskrænket for den store menighed; i tilfælde af en udvidelse heraf, som er 
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ønskelig, bør altret, der står skævt for gangen, anbringes lige. Synet for 1867 
konstaterer: er under arbejde5.

†Sidealtre. I den p. 1536 behandlede kalkmalede indskrift nævnes, at kirken 
1529 genindviedes »med to altre«. Formodentlig hentydes til de to normale 
sidealtre i skibets østhjørner. Sml. sidealtertavle (p. 1540).

Alterklæde. Blåt silkefløjl uden ornamenter; er fastsømmet på alterbordets 
tre sider.

Blandt de i regnskaberne omtalte †alterklæder kan nævnes, at der 1620 var 
et rødt damaskes12, 1662 tales om et rødblommet (dvs. -blomstret) af fløjl14, 
og 1751 var det nye alterklæde af karmoisinrødt plys med sølvgaloner samt det 
kongelige navn, kronet og med årstal10; alle senere alterklæder har været røde.

Altertavle (fig. 10) i højrenæssance fra o. 1600, af normal opbygning, men med 
fire malerier i storfeltet, der flankeres af glatte søjler med prydbælte og dimi
nutive bladkapitæler; det deles lodret af en tilsvarende, mindre halvsøjle, der 
bærer en tværgående profilliste og herover af en kanneleret pilaster med be- 
slagværksprydbælte og joniserende kapitæl. De kraftige storvinger har i deres 
bladornamentik mindelser om ungrenæssancens fyldige akantusværk, og kant
listens spiral ender forneden i et draperet kvindehoved med et fantasifuldt 
hovedtøj. Tørt beslagværk om diamantbosser karakteriserer de tre postament- 
fremspring, og ligeså tor er ornamentikken i topvingerne og på topfeltets flan

Fig. 9. Ølsted. Kalkmaleri 1746 
(p. l536).

Egmont Lind 1953



1540 S T R Ø  H E R R E D

kerende hermeskafter; måske har topfeltet oprindelig indeholdt et rigsvåben 
som altertavlen i Karlebo fra 1597 (p. 891) eller måske Christian IV.s kronede 
navnetræk(?).

I de kvadratiske billedfelter er der malerier på træ, 52 x 48 cm, af (foroven) 
Korsfæstelsen og Opstandelsen med deres korresponderende gammeltestament
lige scener, Kobberslangen og Jonas, der udspyes af hvalfisken, alle efter sam
tidige stik, stærkt opmalede 186022, da tavlen restaureredes; 1873 var det kun 
træværket, der blev »renset, malet og forgyldt med ægte guld«23. Tavlen står 
nu egemalet med forgyldning på ornamenterne (Webers?).

Sidealtertavle (fig. 12) fra første halvdel af 1500’rne, lille, tofløjet tavle med 
malerier (midtstykket kun 101x69 cm), et nederlandsk serieprodukt (jfr. ne
denfor). Mens midtstykkets egeramme med den svungne og brudte overkant 
samt østre fløj kun er delvis fornyet med fyrretræ, er hele vestre fløj med de 
afvigende profiler helt fornyet i fyr ved en tidligere istandsættelse, hvorom 
der intet meddeles i regnskaberne; fløjene har oprindelig hver haft to hængsler, 
der ved den omtalte restaurering er blevet erstattet af tre messinghængsler. 
Malerierne er udført på ganske tynde træplader, midtstykkets knap en cm tyk, 
østfløjens endnu tyndere, mens vestfløjens plade har været udsat for afhøvling 
på bagsiden; malerigrunden er et forholdsvis tyndt kridtlag.

Malerierne forestiller Golgatha flankeret af Korsbæringen og Gravlæggelsen, 
formentlig udført på grundlag af samtidige stik24. I Golgatha-scenen ses Kri- 
stus på korset mellem de to røvere; den onde røver, der vender ryggen til og 
hænger i den krampagtige stilling, som slog igennem i Golgatha-malerierne i 
århundredets begyndelse, er rødhåret og meget mørk i huden. Over frelseren 
ses Gud Fader i skyer. Ved korsets fod knæler Maria Magdalene i blegrød kjole 
med sorte underærmer og blågrå, gulkantet overkjortel, mens salvekrukken, 
et lågbæger i tidlig renæssanceform, står foran hende; ved hendes side knæler 
en anden kvinde i bøn, klædt i grøn kjole med røde underærmer og gråviolet 
slag, der er trukket op over hovedet, så det til dels dækker det lave hovedtøj. 
Til venstre for Jesu kors står Maria mellem Johannes og den tredie Maria (fig.
11). Jesu moder er i blågrå, gulkantet overkjortel og gråviolet kjole, mens den 
tredie Maria er iført gul kjole med grønne underærmer og rød overkjortel med 
stor krave; Johannes, der er rødhåret, har rød underklædning og karminfarvet 
overklædning.

Til højre for Jesu kors står høvedsmanden i »antik« rustning og hjælm sam
talende med en turbanklædt kriger, der bærer en karminfarvet kappe over sin 
grå kjortel og støtter sig til et antikiserende skjold med gulmalede ornamenter. 
I billedets mellemgrund, med store træer, ses vagtmandskabet til hest og folk, 
som er på vej mod Jerusalem, der ligger i baggrunden omgivet af tårnforstær- 
kede mure under den blå himmel.
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Hu‹le fot,Fig. 10. Ølsted. Altertavle (p. 1539),

Korsbæringen i venstre fløj viser Kristus segnet under korset, som han just 
har båret ud gennem byporten, hvori Maria og Johannes nu står; to bødler 
slår ham, mens en turbanklædt mand blæser i en snoet trompet; til Simon af 
Kyrene er der ikke blevet plads. I østfløjens gravlæggelsesscene lægger de tur- 
banklædte Nikodemus og Josef af Arimathæa det afsjælede legeme i den re- 
næssancedekorerede stensarkofag, mens Maria og Johannes ser til; i baggrun
den Jerusalem. Af bagsidens malerier er der kun bevaret to små kridtgrunds- 
pletter med orangegul farve. Rammerne er sorte med forgyldte led.

Tavlen istandsattes 1949 i Nationalmuseet25; ældre overmalinger fjernedes, 
hvor de lå over originale farver. Den gamle maling var i det hele velbevaret 
(bedst i østfløjen), ansigterne næsten urørte, men mange reparationer i landskab 
og især i buskadsværket. På korets nordvæg.

En ganske tilsvarende tavle hænger i Vindeby kirke på Lolland (DK. Ma
ribo p. 522), og et tredie, hårdt restaureret eksemplar blev 1966 solgt ved en 
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Fig. 11—12. Ølsted. Sidealtertavle. 11. De
talje af tavlens midtstykke, forestillende 
Jesu moder og den tredie Maria, sml. 12 
på næste side (p. 1540).

auktion i København26. De tre tavler giver således et godt eksempel på det i 
øvrigt velkendte forhold, at store malerværksteder seriefremstillede arbejder 
med eksport for øje.

Altersølv. Kalk (fig. 13) fra 1580’erne, med bæger fra 1867. Sekskantet fod 
med fodplade, standkant med række af palmetagtige blade, sekskantet skaft 
med råt graverede »firblade«, rund, fladtrykt knop med drevne bukler og lilje
ornamenter samt seks rudeformede fremspring med versaler uden mening: 
»P (på hovedet) N I A Q ?«. Det store, fornyede bæger 1867—685 er anbragt 
i en oprindelig kurv af trebladede, støbte liljer. Både drivning og ciselering 
er grov. På foden en skødesløst graveret indskrift med versaler: »Her Krgen 
Nielsen P[rovst] i Strø Herrit / Niels Olsen Kirkeve. / Lavrids Iensen Kire- 
ver.«; endvidere er der på en af fodens tunger anbragt et lille, støbt krucifiks. 
Under bunden indridset: »XXXVIII LOT«. Højde 22 cm. Disk, glat, med buk
let kant, uden stempler.

Oblatæske 1863, glat, trind, med graveret konturkors og tornekrone i firpas- 
felt. 9,2 cm i tvm. Under bunden Københavns mærke 63, mesterstempel for 
Schrøder og Søn samt guardeinmærke: R. Hinnerup. 1831 anskaffedes en la
keret †blikæske til oblaterne18.

1542

N. J. Termansen 1949
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N. .T. Termansen 1949

Vinkande 1841, Bing & Grøndal, af porcelæn, livid, med guldkors6. 1764 
omtales et hollandsk †krus med låg i stedet for vinkande11.

Berettelsessæt fra 1793, anskaffet efter at det forrige var gået til grunde 
ved præstegårdens brand17, uden vinflaske; cirkulær fod med rundstav over 
hulstav, balusterskaft under indknebet skaftring, lavt, let udsvejet bæger. 
Under foden oblatskruegemme med fire stempler: Københavns mærke over 93, 
guardeinmærke F, månedsmærke skyttens tegn og utydeligt mestermærke, 
som dog nok må være det samme som på disken, PK for Peder Kragh, måske 
to stempler oven i hinanden. Futteral 18715, skindbeklædt træ efter kalkens 
form. Glat, forgyldt disk, under bunden stemplet PK (Bøje 735) for Peder 
Kragh.

Alterstager (fig. 14) o. 1650, 55 cm høje (sml. stage nr. 1 i Helsingør alminde
lig hospitals †kirke p. 530). 1840 blev et par blikalterlys istandsat6; 1884 la
keredes lysepiberne, og 1897 anskaffedes to lys på altret i stedet for de »nuvæ
rende« lamper5; sml. f.eks. under Skævinge (p. 1468).

†Alterbog købt 180127.
†Røgelsekar(?). 1764 nævner inventariet et gammelt jern-ildkar11.
Messehagler. To nyere af rødt fløjl med guldkors og -galoner. 1620 var der 
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Fig. 13. Ølsted. Alterkalk; bæger fornyet 1867 
(p. 1542).

M.L.J. 1970

to †hagler, en af fløjl med guldbrokade og en gammel af dobbelt damask12, 
1753 anskaffedes en af karmoisinrødt fløjl med kors og kanter af sølvgaloner10. 
Alle følgende hagler er røde.

Alterskranke (sml. fig. 7) 1747, af smedejern, udført af Rudolf smed i Skæ
vinge (10 rdl. 48 sk.), malet 1748, sort med gule og cinnober sirater, af Hans 
Nielsen i Ganløse10. Den femkantede skranke, med fri adgang til begge sider 
for alterbordet28, er fremstillet af rundjern med S-ornamenter og spiraler i til
knytning til de lodrette stivere. I forsidens fag ses Frederik V.s kronede spejl
monogram og i de to tilgrænsende fag står årstallet. Nu sortlakeret, også stan
dernes messingklædte kugler.

Døbefont, romansk, af granit, kummen 55,5—59,5 cm i tvm. Roskildetype. 
Afløbshul, nu tilstoppet, ført skråt ud gennem den ene side. Foden af form 
som et terningkapitæl; både kumme og fod stærkt afbanet i nyere tid. 1766 
flyttedes fonten fra tårnet op i koret10. 1865 forlanger synsforretningen, at 
malingen skal tages af døbefonten og foden, og at de - efter at være restaure
ret - gives en stenfarve5 (sml. fig. 6 og 18).
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Fig. 14. Ølsted. Alterstage (p. 1543).

Dåbsfad fra o. 1550, skænket 1012, sydtysk arbejde i svært gods, 52,5 cm i 
tvm. I bunden en drevet fremstilling af Bebudelsen omgivet af en nu næsten 
udpudset bort med minuskelskrift, i øvrigt indstemplede roset- og kogleorna
menter i bund, lilje- og rosetornamenter på rand. På randen en smukt graveret 
indskrift med konturversaler: »Dette er Ølsted kierkens ornament til fonten. 
H. Christen Pedersen prest anno 1612« samt et Jesumonogram.

Dåbskande 18286, af tin, af den i amtet meget almindelige slangehankstype. 
På korpus graveret Frederik VI.s navnetræk. Mesterstemplet (jfr. Esbønderup 
p. 1028 og Kregme p. 1570) indvendig i bunden skjult af kedelsten. Låget er 
afbrudt.

Vievandskar(?). Del er uvisst, om en i en gård29 i Store Havelse værende 
stor, rund granitkumme er et vievandskar eller i øvrigt har tilknytning til 
kirken. Den er råt forarbejdet på siderne men med velhugget, fladbundet for
sænkning. Stenen skal være fundet i et gærde i byen.

Korbuekrucifiks (fig. 16), unggotisk, o. 1250, beslægtet med de fine krucifik
ser fra Vallensved (DK. Sorø p. 1038) og Særslev (Holbæk amt) og formentlig 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 98

M. L. J. 1970



1546 S T R Ø  H E R R E D

fra samme værksted30. Af disse har Vallensved og Særslev mistet deres hoved
beklædning, således at det ikke kan afgøres, om de har haft metalkrone eller 
tornekrone31; Ølstedfigurens turbanagtige tornekrone (fig. 15b) er gammel, sik
kert middelalderlig, men utvivlsomt sekundær32. Ligheden med de to først
nævnte krucifikser er gennemgående, dog er der indbyrdes småvariationer i 
lændeklæderne; Ølstedfigurens arme er en smule mere kødfulde end de to an
dres. Figuren måler 153 cm. Kun Ølsted og Særslev har bevaret deres noget 
molesterede kors, og de er helt forskellige (måske er de også fra forskellige 
værksteder). Ølsted-korset har mistet øvre og nedre del af den lodrette kors- 
arm, der i øvrigt er bredere forneden end foroven. I de vandrette korsarmsfel- 
ter ses relieffer af Lukas’ og Matthæus’ symboler, oksen og englen, begge skå
ret med stor elegance (se fig. 15 a).

Krucifikset, der nu hænger på korets nordvæg, restaureredes 1950, og den 
oprindelige staffering på svær kridtgrund genfremstilledes, efter at mindst tre 
senere farvelag var fjernet33. Figuren har naturlig, »solbrændt« hudfarve, gyl
dent lændeklæde med rødt foer. Korset er vissengrønt i midtpartiet, har rød 
randbort med laserende grønne og røde ædelstensgruber. Gyldne evangelisttegn 
i blå felter med gylden ramme. Figuren, der før restaureringen kun var fast
gjort til korset ved hjælp af de tre nagler, fæstnedes yderligere med et galva
niseret jern. — 1746 blev krucifikset »lige for kirken« malet med smukke far
ver10; 1865 ønskes det uskønne krucifiks ved kirkens indgang borttaget5.

Fig. 15a—b. Ølsted. Korbuekrucifiks, detaljer (p. 1546). N. J. Termansen 1950
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Fig. 16. Ølsted. Korbuekrucifiks (p. 1545). N. J. Termansen 1950

(†)Korgitter (jfr. fig. 7), samtidigt med stoleværket, nedtaget 1929 og lagt 
på loftet.34 Ifølge beretningen fra 1922 var det af følgende beskaffenhed, da det 
stod på sin plads: »et ganske enkelt tralværk«, i midten en fløjdør, hvis over
del bestod af fire drejede søjler med skaftringe og et balusterformet led for

98 *
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neden. Underdelen havde en stor fylding med firkantet, forkrøppet ramme- 
værk, bagsiden med »godt gammelt beslag: graverede låsetøjer og smukt 
svungne gangjern«. Døren flankeredes mod skibet af to toskanske halvsøjler 
på høje postamenter og havde til hver side et gennembrudt fastsiddende fag, 
mod nord med fire, mod syd med tre søjler. Arkitraven havde tandsnitgesims, 
som forkrøppede sig uden om halvsøjlernes frisefremspring, der hver havde 
den på egnen så almindelige bosse med indsvejede sider. Fyldingernes liste
værk var som dørens. De udsavede topstykker (af fyr) sekundære, midtstykket 
formet som en slags opstigende sol, hvis stråler havde hjerteformede gennem- 
brydninger. Egemalet, hvorunder ældre farver: blågråt og mørkegrønt. — 1827 
repareredes kordøren med tre stk. nye, drejede piller6. Allerede 1865 og igen 
1869 henstillede synet, at det brøstfældige tralværk blev borttaget5; dette 
skete som nævnt først 1929.

Prædikestolen kan stilbestemmnes til Bernt snedkers værksted i Slangerup, 
og blandt den lange række af stole fra dette værksted står den nærmest Lynge 
(Lynge-Frborg hrd.) fra 1604, der ligesom denne mangler den indre beslag- 
værksarkade i storfelterne (sml. også Lille Lyngby p. 1519 fra 1614). 1619 flyt
tede Hans Bendtzøn snedker stolen »til et belejligere sted«. Opbygning, evan
gelister, hermer (fig. 17) og ornamenter svarer i det store og hele til de an
dre stole, der er udgået fra værkstedet efter 1600, se beskrivelsen under Frede
rikssund, (malet 1606, (p. 662), Alsønderup (p. 1450) og Tjæreby 1609 (p. 1403)). 
Opgangspanelet ændredes 1766, da Jens Christensen, Farum, nedtog stolen, 
indsatte ny stikbjælke og dobbelt gulv og gjorde en ny opgangstrappe med 
repos; bærepillen havde han udskiftet 174610.

Den fint og rutineret skårne himmel, der minder om den enklere over præ
dikestolen i Gørløse (Lynge-Frborg hrd.), er ved et reliefskåret årstal på ned- 
hænget ved væggen dateret 1628. Den er sekskantet og har minutiøst udskåret 
rankeværk om et diademhoved i frisefelterne. Der er fire kartouche-topstykker, 
det ene med Christian IV.s kronede navneciffer, de tre andre, ens, har beslag
værk omkring et kerubhoved og på to småspir med skællagte skiver siddende 
fugle. Mellem dem står tre dyde-statuetter, af hvilke kun Kærligheden har be
varet sit attribut, to børn. Loftet er rigt paneleret; i midtpartiets fordybede 
sekskant med æggestavramme er der en ophøjet sekskant, hvorfra Helligånds- 
duen hænger ned fra en roset, som indrammes af rigt skåret frugt- og bladværk 
ophængt i festons. Uden om den fordybede sekskant er der seks fyldinger, hver 
med et stort kerubhoved, i hvis hårbehandling barokken begynder at vise sig. 
På væggen et brædt med årstalskartouche og skæringer med frugtklaser under 
æggestavgesims; formodentlig har der oprindelig været et †rygbrædt herunder.

Prædikestolen står nu med en partiel staffering fra 1870, da det bestemtes, at 
stolen skulle restaureres og føres tilbage til sin oprindelige stil5, himlen er ege- 
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Fig. 17. Ølsted. Prædikestolsherme 
(p. 1548).

M. L.  .J .  1970

træsmalet enten 1869 eller måske 1843, da der er tale om en restaurering af 
prædikestolen35. En afdækning 195736 bragte klarhed over stolens forskellige 
farvelag fra det nyeste (brunt) over hvidt med blå staffering på listerne, over 
egetræsmalingen 1869, over en 1700tals marmorering med røde lister og grønne 
rammestykker og ind til den oprindelige: sorte renæssanceornamenter på uma- 
let træ. Bagsiden havde oprindelig været blå. Opgangspanelets to inderste fag 
står med marmorering, mens den første fylding og rammeværket er malet med 
sorte ornamenter direkte på træet samt et stort, korsformet Jesumonogram 
udført med pyntelige frakturbogstaver.

Timeglas, firefaget, købt 1747 hos kgl. sejlmager Westphal i stedet for et 
ældre; glassene sidder i et rødmalet træstativ med balustre, om glassene for
oven og forneden er der forgyldt blik. Stativet er fastgjort på en smedejerns- 
holder, der maledes 1748 af Hans Nielsen, Ganløse10. 1870 blev timeglasset 
f ø r t  tilbage til prædikestolen5.

Stoleværk med gavle svarende til stadernes i Torup (p. 1658), der 1627 leve
redes af Christian snedker, Hillerød, nu med lave, stumpvinklede topstykker. 
Der er i alt 10 + 7 gavle i syd og 19 i nord, hvoraf de to vestligste par, der 
tidligere havde plads i tårnrummet (Mackeprang), er yngre, prydet med en 
stor, langstrakt rude. Alle har låger. Bortset fra rude-gavlene i vest, den øst- 
ligste i syd og de to østligste i nord er de andre 29 ens med en halspilaster,
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hvis skaft har skællagte skiver med en lille midttunge, frise og postament med 
beslagværksornamenter, alt indfattet i en profilramme med hammerudvidel
ser foroven og forneden (den nedre dog sekundært »rettet ud« på flere stader), 
helt igennem renæssancepræget37. De tre nævnte østlige gavle, der stammer 
fra degnestolen (jfr. nedenfor), er udformet efter samme system, men barokke. 
Halspilastrene har her tre lodrette rundstave over og under et glat midtfelt 
med en lang »kile« stukket ned i en »krampe«; over rundstavene er der et felt 
med en ring i hængsel og nederst et felt med en lille diamantbosse. Frisefelterne 
optages af en kartoucheagtig tavle med en stor ædelstensbosse i hvis halvcir
kulære midtindskæringer der er mindre ædelstensbosser.

De fleste døre har en større rektangelfylding over en mindre liggende, un
dertiden kvadratisk; den østligste i syd og de tre østligste i nord har en større 
hammerfylding over en mindre liggende. De tre vestligste i syd og de syv vest
ligste i nord er eenfyldingsdøre, der oprindelig har hørt til rudegavlene. Alle 
gangjern er fornyet i 1700’rne og senere; nyere skyderigler.

De to øverste stole i nord er ved fjernelse af et sæde og et ryglæn omdannet 
til dåbsstol, mens stolen vest for denne er indrettet til degnestol med pult og
offertavle. 1868 krævedes degnestolen indrettet i de to øverste kvindestole, og 
1869 forlangtes den gamle †degnestol fjernet fra koret5.

De yngre indgangspaneler har fyldinger udformet som store, flade ædelstens
bosser. En stump ældre panel under prædikestolsopgangen med riflede ramme
stykker mellem rektangelfyldinger hidrører måske fra det ældste bevarede 
stolesæt, men kan være ældre.

Fra †stolesæt, måske fra 1560’erne som bl.a. i Tibirke p. 1330, stammer en 
enkelt gavl, af fyr med afrundet topstykke og foldeværk. Rester af bemaling 
viser cinnoberrrød indramning og rødbrun bund for skæringen. Endvidere ses 
rester af en blågrøn farve fra en senere staffering. — Fra samme tid er to høje, 
nu gennemsavede paneler, hver med fire omtrent hele foldeværksfyldinger og 
en sekundær grå farve. På våbenhusloft og hvælv.

1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, alle stole, »som er 38«, som de tidligere 
var, udvendig grønne med hvide lister og indvendig røde10. 1827 repareredes 
stoleværket. »Forsiringerne« blev taget af de bageste og anvendt til reparation 
af de forreste38. 1842 omsattes og opmaledes staderne36, og 1894 indrettedes 
dørene således, at de kunne lukkes5. Sidst er stolene restaureret 1957 (arkitekt 
Marinus Andersen), ved hvilken lejlighed der bl.a. opsattes nye gavle ved væg
gene, idet spor i kalklaget viste, at dette havde været det oprindelige forhold. 
Samtidigt prøveafdækkedes enkelte stader og døre ind til den første staffering39, 
og alle stader nymaledes: grå låger, blå gavle med staffering i guld, gult, grønt, 
hvidgrå pilastre og lys blå roset, indvendig røde.

Skabe. 1764 omtales et rødt egeskab i sakristiets mur med tre låse og to 



Ø L S T E D  K I R K E 1551

nøgler samt et lidet, ubrugeligt, af skikkelse som en hylde uden dør11. Oplys
ningen går på to af de p. 1532 omtalte skabsnicher. Døren på det store væg- 
skab er fra 1900’rne, men både bagklædning og sider (med noter for flere hyl
der) er af eg og uden tvivl samhørende med det 1764 omtalte, men ældre egeskab.

†Skab. 1662 nævnes et skab til bøndernes gevær14.
Pengeblok med indskåret årstal 1793, 95 cm høj, med seks vandrette jern

bånd på øvre halvdel. 1722 anskaffede Jens Rasmussen tømmermand et stykke 
egetømmer, tre alen langt, en halv alen i firkant, som er »afsadt« til en kirkeblok10.

Pengetavle fra sidste halvdel af 1600’rne, med udsavet rygskjold, springlister 
og drejet håndtag. Sortmalet. I dåbsstolen. — 1764 nævnes to kollekttavler11, 
1804 tre fattigtavler6.

Fig. 18. Ølsted. Indre, set mod vest. M.L. J .  1970
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Dørfløje. 1) 1638 mellem våbenhus og skib, bestående af fem 3,3 cm svære 
planker, der er stødt sammen og i øvrigt nu sammenholdes af tre tværrevler 
på bagsiden. På indersiden læses i flade jernbogstaver (versaler) mellem ræk
ker af nagler med rosethoveder: »Friderick Wrne 1638«. De i store, flotte volut- 
sving udløbende gangjern foroven og forneden er forsvundet, men deres aftryk 
ses i malingen. Svær, smedet ring på lille, gennembrudt beslag. Ydersiden mod 
våbenhuset har grove, nyere gangjern og spor af den oprindelige fine låsekasse 
med trekløveragtig afslutning. Grønmalet.

Ved sidste restaurering afdækkedes de senere farvelag, egetræsmaling og 
blågråt, ned til den grønne, der sikkert skyldes Hans Nielsen 1747 (sml. stole
stader); den lå på en grå grundfarve, beslagene var hvide. Dørkarmen af fyrre
træ havde kun de to yngste farvelag.

2) Mellem kor og sakristi (præsteværelse), måske samtidig med sakristiet, 
glat, bestående af 3½ egeplanke sammenholdt af gangjernene og en nyere 
revle. Låsen, der måske er yngre, blev repareret 172210.

(†)Pulpitur opsat 1618 af Laurids snedker i Slangerup og malet 1619 af Jør
gen maler, nu sænket. Pulpituret, der er af fyr, hvilede oprindelig på otte pil
ler, der 1769 sammen med trappen fornyedes af Søren Jensen, Farum. Bryst
værnet bestod og består af en række udsavede, nedad smalnende, kannelerede 
balustre mellem gesims med æggestav og fodbjælke, der har tandsnit under 
smalfelt med fladsnitslyng endende i fuglenæb. Midtstykket (fig. 19) er et fyl- 
dingsparti med arkade, hvis skrævende pilastre svarer til balustradens balustre, 
men har vaseformede kapitæler; bueslaget og partiet deromkring er dekoreret 
med beslagværk. Ved sidste ændring anbragtes pulpiturskranken i kirkens vest
ende under orglet, i plan med dettes façade og med underkant 30 cm over 
gulvet.

Ved sidste restaurering afdækkedes midtfyldingens senere farver, hvidt og 
grågult (som understrygning for egetræsmaling) ned til en staffering fra 1746 
ved Hans Nielsen10, der da malede dukkeværket for pulpituret og fyldingen i 
midten »med smukke farver«, d.e. marmorering med blåt i pilastrenes kanne- 
lurer; gesimsen fik blåt og grønt. Herunder konstateredes en oprindelig, men 
meget afskallet staffering, muligvis et våbenskjold i fyldingen og på pilastrene 
orange med cinnober i kannelurerne. På skrankens nordside afdækkedes frak
tur samt et årstal fra 1740’rne; herunder sås ældre, oprindelig skrift. Nu er 
der med fraktur malet et citat fra Matth. 5,3 og 6: »Salige ere« etc. efterfulgt 
af »Anno 1957«.

Orgel 1935, leveret af J. Starup og søn, otte stemmer, et manual og pedal, 
afløste †orgel40 købt brugt o. 1904 fra Kregme41 (p. 1575).

Tre salmenummertavler fra 1803, da der anskaffedes fem tavler til den nye 
salmebog6; de svarer til Skævinges (p. 1474) o.a. På den ene, som er af dobbelt 
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Fig. 19. Ølsted. Midtstykke fra †pul- 
pitur, opsat 1618. (p. 1552).

M. L. J. 1970

længde, står med hvid fraktur: »Ved Kirkegangskoner«, »Ved Daaben«, »Ved 
Skriftemaal«, »Ved Nadveren«, »Ved Brudevielse« og »Ved Ligbegravelse«. Ny 
staffering med gråbrun bund og sort rammeværk med lidt guld. — 1871 for- 
langtes de sorte tavler egemalet5.

†Præsterækketavle. 1738 noteres, at præsterækken efter reformationen »for 
nogen tid siden« med sort var aftegnet på »kirkemuren«; men da kirken 1709 
blev »udrettet«, blev den udslettet, efter at en afskrift var taget42.

Lysekroner, nyere. På fig. 7 ses to vældige †lysekroner af støbejern med seks 
petroleumslamper i halvkugleformede, gennembrudte skåle.

Kirkeskib, »Dannebrog«, tremastet bark med to lag kanoner, kronet dyr som 
gallionsfigur, agterspejl med 2x8 vinduer hvorunder navnet43. 1 skibets østfag.

Ligbåre 1812. To bærestænger på ben og forbundet med tre lænker; sortma- 
let med hvid skriveskrift: »Denne Liigbaare er bekostet af J. P. S. 1812 / Min 
Lifvetid er ome, til Graven maa jeg kome«. Over skibets vestligste hvælv.

Sejerværk, nævnt tidligst 1661l4, døgnværk med timeslagværk, i smedejerns- 
ramme samlet med kiler. De to værker er anbragt således, at rammens cen
tralstiver er fælles for den ene ende af akslernes tophuller. Rammens største 
højde 116,5 cm, længde 136,5 cm, bredde 75 cm. Hjørnestiverne og de lodrette 
stivere på langsiden er forneden forlængede Lil udadbuede ben, mens de for
oven afsluttes af pyntespir i f o r m  af spiraler af fladjern. Oven på hjørnespire
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nes spiraler, tilsyneladende dog ikke på den sydvestre, er spor af en nu afbræk
ket top, formodentlig en modsatrullet spiral. Der synes ikke at forekomme jern
stempler. Stiftgang med ca. 180 cm langt jernpendul med gammel linse. Endnu 
spor på akslerne af en tidligere hagegang. En endnu tidligere lodret spindel
gang har sat sig spor i form af et hul i centralstiveren for det nederste spindel
leje. Af ældre detaljer i det stærkt fornyede værk er tilbage trævalser med he
steskoformede spærhager, større dele af slagværket med usædvanligt kraftige 
hjerteskive- og vindfangsaksler, valsehjulet med seks hammerstifter og blind
fælg samt den tunge, profilerede ifaldsarm, hvoraf selve armen er snoet. Ud
løsningsmekanismen er nu to-sidig, men synes ændret en del41.

Gammel urhammer samt de formodentlig oprindelige stenlodder med jern
bandager i behold. Transmission til urhammer, lodder og visere moderne. Kva
dratisk kobberskive med forgyldte romertal og årstal 1893 asymmetrisk på tår
nets vestfaçade nær sydvesthjørnet45. Værket, på moderne stol, står i den søn
dre ende af klokkerummet. Bræddeskillerum mellem klokkerum og urkammer 
er fra 1953.

Klokker. 1) 1590, støbt af Borchart Quellichmeier. Indskrift med versaler i 
to linier mellem korsblomstfriser: »Verbvm domini manet in æternvm Borchard 
Gelgether me fecit anno 1590 Niels Ølsenn Larvs Ienssenn kircke werger til 
Olsste kircke« (»Herrens ord bliver i evighed. Mig gjorde Borchart »gulstøber«). 
Tvm. 100 cm.

2) 1766, støbt af Henrik Hornhaver. Indskrift med versaler i een linie mel
lem en mindre og en større, rig rocaillefrise: »Me fecit Henrich Hornhaver 
Fridrichswærck Ao 1766« (»mig gjorde H. H., Frederiksværk«). På legemet 
Christian VII.s navnetræk. Tvm. ca. 95 cm. Nyere vuggebomme af træ46.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1602 modtog Kronborg kobbermølle en klokke 
på 2 ½ skippund 1 lispund47.

Gammel klokkestol af eg til to klokker, bindingsværk med Andreaskors i hel 
og i halv højde samt skråstivere; nyere jernforstærkninger.

G R A V M I N D E R

Epitaf 1615 over præsten Chr. Pedersen Colding og hustru. Indskriften med
deler på latin med versaler, at her hviler asken af Christierni Petri Colding, 
som i en alder af 53 år, efter 23 års tjeneste, døde i februar måned, samt hans 
hustru, Dorthea Krag, død <28. maj 1629>. Bekostet af efterfølgeren Chr. Pe
dersen Arrebo (Arboensis). Enkelt epitaf af træ med åben trekantgavl, små 
sidevinger og kartoucheformet hængestykke, hvori det reliefskårne årstal. Ny- 
opmalet før 1912 og står nu med moderne, forgyldte versaler, rammen stafferet 
med sort, mørkeblåt, mørkebrunt og guld. På korets sydvæg.
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Gravsten, hørende til epitafiet, med fordybet versalindskrift på latin: Chr. P. 
Colding døde 3. febr. 1615, Dorothea Krage, død <28. maj> 16<29>. Bekostet 
af efterfølgeren. Sort skånsk eller bornholmsk kalksten med ortoceratitter, ca. 
195x115 cm. Den korte femliniede indskrift fylder knap den øvre trediedel. 
Suppleringen af hustruens dødsdato amatørmæssig og kan være sket i nyere 
tid. I korgulvet foran alterskranken, neden for epitafiet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. 1591- -92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, Sjælland. — Se i øvrigt arkivalier for Frede
riksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J .  B . Løffler 1891 (bygning og inventar), Chr. Axel 
Jensen 1898 (bygning, kalkmalerier og inventar), Eigil Rothe 1902 og 1920 (kalkmalerier), 
M. Mackeprang 1922 (bygning og inventar), N. J. Termansen 1949 (kalkmaleri samt re
staurering af nederlandsk altertavle) og 1950 (restaurering af korbuekrucifiks), Mogens 
Larsen 1953 (kalkmalerier), Aage Sørensen 1953—55 (prædikestolspanel og stolestader, 
afdækning med farvetegninger), Marinus Andersen 1954—56 (stoleværk) og 1957 (inven
tarets ældre og nye staffering), Egmont Lind 1960 (kalkmaleri) samt Olaf Olsen 1969 (vie
vandskar?). — Undersøgelse af Elna Moller 1968 og 1971 (bygning), Henning Render 
1968 (bygning) samt Erik Moltke 1968 og 1970 og Marie-Louise Jørgensen 1971 (inventar). 
Bygningsbeskrivelse ved Elna Møller, inventarbeskrivelse ved Erik Moltke, beskrivelse 
af sejerværk ved Hans Stiesdal og af orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger i NM. Farvelagt tegning af tårngavlen af J. R. Løffler 1891, plan samt op

måling af syddør af Hans Hansen 1922.
Litteratur. Jan Steenberg: Ølsted kirke, i ÅrbFrborg. 1951, p. 18—46.

1  Reper t .  2 .  rk .  nr .  164.  2  NM. 2 .  a fd .  Håndskr i f ter .  Hans  de  Hoffman:  Sie l lands
Kirckers etc.  Beskrivelse 1755—73, jfr .  Trap III .  3  Landebogen p.  174.  4  NM. 2.  afd.
Håndskrifter.  Hans de Hoffmann: Siellands Kirckers etc.  Beskrivelse 1755—73. 5  LA.
Sjællands stiftsprovstearkiv. 1864—99. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 6  RA.
Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtsstue. 1797 III—1799 III og 1800 II—1848
II .  Kirkergsk.  7  Jfr .  Roar Skovmand, i  ÅrbOldkHist .  1942,  p.  157.  8  Kgl.  Ribl .  Folke-
mindesaml .  9  Kgl .  Ribl .  Addi tamenta .  153,  fo l .  Laur i tz  de  Thurah:  Samlinger  t i l  en
beskr ivelse  af  Danmark.  I ,  j f r .  note  4 .  1 0  RA.  Rtk .  Rev.  rgsk .  Kirkergsk.  1721—80.
Sjællandske ryt terdistr ikters  kirkergsk.  1 1  LA. Sjællands st if tsøvrigheds arkiv.  1764.
De  kg l .  k i rke r s  inven ta r i e r .  1 2  RA.  DaKanc .  Seks  å r s  k i rke rgsk .  1 3  1618  (no te  12)
indsattes nye vinduer og døre.  1 4  RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661 -72. Strø hrd.s
kirkergsk. 1 5  RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk.
16 Jfr. Eigil Rothes indberetning 1902. Rothe opgiver tidsintervallet mellem 15(54 og 1579,
jfr .  i  øvrigt  p.  1536 med note 21.  1 7  LA. Amter.  1784—1800. Breve og dok.  vedr.  de
kgl .  kirker og skoler .  1 8  RA. Rtk.  Bygningsadm. 1782—1848. Registre t i l  journalen.
19  Jfr.  f .eks. R. Keyser: Den norske Kirkes Historie, Christiania 1858, p. 594 f. ,  640 f.
samt  regis ter .  2 0  Præsten  meddel te  1902,  a t  da  der  for  15—16 år  s iden anbragtes  en
kakkelovn i umiddelbar nærhed af den mellemste gjordbue, skallede kalklaget af,  så at
noget af indskriften blev synlig; med en almindelig kost fejede man så højere oppe og
længere nede, og indskriften var afdækket.  2 1  Kr.  Erslev: Danmarks Len og Lensmænd
p. 87. Lene Vifferts forhold til Havelsegård efter mandens død 1564 er ikke oplvst, men
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samme år fik hun livsbrev på Dalby kloster, hvor hun døde. 22 RA. Landbrugsministe
riet. Domænekontoret. 1858, 1860. Bygningsdomænejournal. 23 Regning 1874 fra ma
lermester C. Weber, København, jfr. LA. Kgl. Bygningsinspektører. Meldahl. 1873—94. 
Domænekirkerne XXII—XXIVb. 24 Til Kristusfiguren i Gravlæggelsen sml. Grav- 
læggelsen i Hökhuvud kirke (SvK. Uppland II, 2, p. 778 fig. 641), et Antwerpen-arbejde 
fra begyndelsen af 1500-tallet. 25 Ved konservator N. J. Termansen. 26 Arne Bruun 
Rasmussens auktion 22. marts ff. nr. 14; her betegnet »Leydner-maler, 16. årh. Fløjene 
dekoreret på ydersiden med blomster i vaser. Malet på træ, 118 x 82 cm«. 27 Ifølge kgl. 
resolution af 26. marts 1751 skulle Enevold Ewald: Den bibelske Concordantz 1—3, 
1748—49, være ved alle kongens kirker. Ølsted kirkes var brændt ved ildebranden i præ
stegården 1793, men provst Ussing »overkom« den til den halve pris ved en auktion og 
købte den til Ølsted kirke (note 6). 28 Muligvis udvidet 1867? Se alterbord. 29 Til
hørende gårdejer Hans Hansen. 30 Fra dette værksted stammer sandsynligvis også den 
øverste del af en krucifiksfigur, nu i Bregninge kirke, Sunds hrd., Fyn. 31 Bregninge- 
figuren har derimod trækrone (nu uden blade). 32 Selv om konservatorberetningen ikke 
nævner dette forhold. 33 Konservator N. J. Termansens beretning lyder: »Oprindelig 
staffering paa tyk kridtgrund. Figuren kodfarve; haar og skæg mørkebrunt; tornekrone 
grøn; lændeklæde guldfarvet sølv, dets for rød zinnober. Korset grønt med zinnoberrøde 
kanter, paa de lodrette arme i en bredde af 6,5 cm og paa de vandrette i en bredde af 5,5 
cm. 1 ædelstenshullerne er fundet poliment og rester af efter alt at dømme lasurfarvet 
sølv. Oksen guldfarvet sølv, øjne og næsebor røde. Englen guldfarvet sølv, ansigt og hæn
der kodfarve. Begge skriftbaand hvide, men farven var her saa afgaaet, at ingen rester 
af indskrift var bevaret. Bund ved evangelisttegn blaa smalte [dette kan ikke være op
rindeligt, da smalte først kom i brug efter 1550]. Deres indramning guldfarvet sølv med 
zinnoberrøde inderkanter. Den mere ornamentale udformning uden for de cirkelrunde 
indramninger havde guldfarvet sølv med lasurfarver i ædelstenshullerne«. — I sammen
hæng med farvelag C (dvs. det tredieøverste lag) fandtes nederst på korset på sort farve 
hvidgul kursiv: »NOS. MID. 1770« (dvs. deres initialer, som har bekostet denne staffering).
34 Topstykker og en del balustre ligger spredt over skibets vestligste hvælv, resten står 
på våbenhusloftet. 35 RA. Rtk. Bygningsadm. 1841—50. Kopibog. 36 Ved Aage 
Sørensen. 37 På skibets hvælv og våbenhusloftet ligger tre gavle og en låge. Gavlene er 
af den her nævnte type, men de to er ændret og har først været forsynet med halspilaster 
som de 29 ens. 38 BA. Rtk. Bygningsadm. 1821—27. Beregninger og overslag o. byg
ningsarbejder, jfr. note 6. 39 Fra kunstmaler Aage Sørensens beretning hidsættes føl
gende uddrag: Fra 1926 til 1957 var der hvidt med blåt, rødt og guld på gavle og låger, 
en varm grå på bænkene. Fra 1869 til 1926 var træværket egemalet. Under egemalingen 
lå Hans Nielsens udvendig grønne, indvendig røde staffering, der gentog en tidligere 
staffering i samme farver, men havde overmalet denne stafferings nummereringer. Her
under lå den oprindelige maling, en mørk blå farve, »om hvis oprindelse der ikke kan 
siges noget sikkert«. 40 Foto fra 1922 i NM. 41 RA. Kultusministeriet. 1. dep. 1848— 
1916. Journalsager, året 1903; oplyst af Ole Olesen. 42 LA. Bispearkivet. 1738—1817. 
Specielle indberetninger; listen stemmer med den i Wibergs præstefortegnelse bortset fra, 
at Wibergs nr. 8 og 9 var udeladt. 43 Ophængt efter 1952. 44 Værket blev 1713 repa
reret af urmager Søren Bentzøn, København (note 15), 1730 af urmager Hans Rasmussen, 
Herstedvester (note 10), 1777 (hovedreparation) af urmager Jens Hansen, Esbønderup 
(RA. Rtk. Sjællandske kontor 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk.), 1803 af urmager 
Ringstrøm, Udesundby (RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.66—84. Journaler 1782—1826, 
jfr. note 6). 1826 nævnes, at uret ikke har gået i mange år, men 1828 er det repareret af 
L. Jørgensen og samtidig anskaffes nyt urhus, ny skive og viser (note 6). 1953 er uret 
hovedrepareret af Bertram Larsen, København (messingskilt på stolen). Om det er ved 
denne lejlighed, de gennemgribende fornyelser, navnlig af gangværket, har fundet sted, 
eller om der i nyere tid forud herfor er gået en hovedreparation, kan ikke afgøres. 45 1741
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nævnes, at urskiven tidligere har siddet på tårnets sydside under lydhullet (note 10). 1828 
anskaffes ny skive og viser, der atter fornyes 1841 (note 18) og opmales 1889 (note 5). 
Om skivens nuværende årstal refererer til en fornyelse eller en opmaling vides ikke. 
46 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 110 f. 47 DaSaml. I, 99 f.

Fig. 20. Ølsted. Landsbyplan.



Fig. 1. Kregme. Luftbillede af kirken med den udvidede kirkegård.

K R E G M E  K I R K E
S T R Ø  H E R R E D

Sognet nævnes i 1170’erne, tla biskop Absalon henlagde bispetienden til Æbelholt 
kloster1. 1447 testamenterede Anders Nilssøn, ridder i Dronningholm, sin sognekirke 

»Kregom« een lødig mark2. 1567 fandtes der 21 tiendeydere3. Efter reformationen var 
kongen kirkens ejer; med oprettelsen af de nordsjællandske rytterdistrikter blev disses 
inspektion den ansvarlige myndighed for reparationsarbejderne på kirken, og sidenhen 
sorterede den som statsejendom under landbrugsministeriets domænekontor. 1. oktober 
1933 overgik den til selveje.

Vinderød var vistnok anneks fra reformationstiden og indtil 1. oktober 1933, da 
Kregme forenedes med Ølsted. — En kirkesal i Anderød tilhører Marinen og sorterer 
under Holmens kirkes pastorat (Kbh.By II, 3).

Krig. 1659 stjal svenskerne tienden foruden alterdug og messesærk, og seks år senere 
beskyldtes de for at have brudt brædder af koret4.

Sagn. Resen beretter, at Kregme sogn kaldes »Tyrkeriet«, fordi befolkningen dér holdt 
mere fast ved overtroen (dvs. katolicismen) end i nabosognene5. Tårnets usædvanlige 
placering er kernen i de fleste sagn. Således beretter Hoffman, at kirken skulle have 
ligget i Sonnerup; alt blev imidlertid revet ned om natten, og derfor flyttede man den 
til dens nuværende plads, men bygningsmændene »skulle have taget pris ved tårnet, 
da det blev sat i øster. . .og kaldes af bønderne det forkerte eller forvendte kirketårn«6. 

Hans Stiesdal 1970
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Sognet dækker den ret smalle og landskabeligt set rigt vekslende tange mel
lem Roskildefjord og Arresø. Kirkebyen ligger nær de flade søenge, og i dens 
nordvestre udkant hæver kirken sig højt på en lille, stejl bakkeknude. Fra øst 
virker bygningen borgagtig fortættet på grund af sit »forkerte« tårn; mod sæd
vane står det ikke ved kirkens vestende, men klemmer sig ind på korets nord
side, som om det kæmpede for at holde sig på bakketoppen. Det naturlige 
sammenspil mellem den gamle landsby og dens kirke er udvisket ved lande- 
vejens udbygning til moderne trafikåre.

Kirkegårdens gamle grænser, der ses på landsbyplanen (fig. 13), fulgte stort 
set bakkens fod, og langt de fleste begravelser må have fundet sted i bakkens 
skrå sider, indtil kirkegården udvidedes omkring 18407 og 18838 mod henholds
vis øst og nord. 1 vest og på et stykke af sydsiden, hvor grænsen er uændret, 
findes nu som i 1600’rne9 hvidtede og teglhængte mure af kamp og mursten, 
men kun mindre partier af det nuværende murværk kan være så gammelt. 
Østudvidelsen har blank kløv- og kampestensmur, nordudvidelsen hvidtet tegl
mur mod nordøst og levende hegn mod nordvest.

Indgange. Kirkens beliggenhed i forhold til byen har medført, at kirkegår
dens hovedindgang altid har været i øst, hvor der også nu tindes køreport og 
to fodgængerlåger mellem kampestenspiller, anbragt midt i udvidelsens hegns- 
mur; 16114 omtales der her en muret port og låge. Af andre indgange nævnes 
kun låger i syd og nord, aldrig i vest. Sydlågen, hvis ene pille og hele buen 
fornyedes efter en storm 174510, er antagelig identisk med den nuværende 
præstelåge, der har hvidtede piller. Nordlågen forsvandt ved sidste kirkegårds- 
udvidelse, men dennes nordøstmur har port og låge.

Et gotiserende ligkapel nær det gamle nordvesthjørne er opført 1906 efter 
tegning af Albert Jensen11.

Et materialhus umiddelbart uden for vestre kirkegårdsmur er 1970 indrettet 
til også at rumme varmeanlægget.

†Kirkelade på skibets loft? Mens en kirkelade til opbevaring af tiendekornet 
optræder i de omliggende kirkers regnskabsbøger, er det samme ikke tilfældet 
i Kregme, selv om den ældste regnskabsbog starter allerede 1604. Det kan være 
en tilfældighed, men der er muligvis en anden forklaring; kirkens skib er aldrig 
blevet forsynet med stenhvælv, og dets træloft kan da have tjent som kirke
lade, således som i egne, hvor kirkerne bevarede deres flade lofter12.

Et †halsjern indkøbtes 173010 som følge af sabbatsforordningen.
Kirken består af et lavt kor og skib fra 1100'rne, forhøjet og delvis ombygget 

sidst i 1200'rne eller først i 1300’rne, samt tre tilbygninger: vestforlængelse, 
våbenhus i syd og tårn på korets nordside, alle formentlig fra tiden o. 1500—50. 
Orienteringen har afvigelse til syd.

Det var en lille og uanselig bygning, der i 1100’rne rejstes på toppen af ban- 
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ken; skibets murhøjde var næppe mere end fire meter og koret noget lavere. 
Materialet er kampesten, fortrinsvis ukløvede og små, støbt i regelmæssige 
skifter mellem velhuggede hjørnekvadre. Hist og her ses et par blokke af jernal, 
kridt — og frådsten; det sidste materiale synes enerådende i syddøren og har 
vel også været anvendt til andre detaljer. Bygningen står på en tarvelig sokkel 
af et par fremspringende kampestensskifter. Bag våbenhuset har muren to 
mørtellag; inderst ligger et bredt udglattet lag, som ikke dækker stenene helt 
og som har spor af kvader fugning, der ved døren angiver stikkets krumning og 
falske fuger. Over denne faste, mørke mørtel findes et løsere og lysere pudslag.

Bevaret af kirken er skibets langmure og østgavl samt den vestligste ende af 
korets langmure; dette bygningsafsnits ældste udstrækning angives måske af 
kampestensmurværket nederst i resten af murene, men den langstrakte plan
form taler dog muligvis for, at koret kan være udvidet lidt mod øst i forbindelse 
med forhøjelsen i senromansk-unggotisk tid.

Skibets syddør er den eneste bevarede detalje i den ældste bygning. Typen 
er den for egnen velkendte, en firkantet lysning under svagt fordybet, over
pudset tympanonfelt omsluttet af kilestensstik; mod kirken har døren smige 
karme og en stor rundbue, der omslutter et dybtliggende muret spejl, som 
hviler på en planke. Norddørens plads angives af en tærskelsten.

Korbuen er udvidet, og der ses ingen spor efter det ældste loft, hvorimod 
taghældningen angives af triumfmurens ret velbevarede gavltrekant.

Ændringer og tilføjelser. Kirkens ombygning, der som nævnt må henføres til 
tiden o. 1300, var et usædvanligt omfattende arbejde. Korets murværk blev 
næsten totalt fornyet, og det er muligt, at afsnittet udvidedes lidt mod øst. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 99

Fig. 2. Kregme. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936. Tegnet af El. M. 1971.
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For skibets vedkommende ommuredes større partier af indervæggene, og begge 
afsnit forhøjedes op mod halvanden meter og forsynedes med nye vinduer. 
Koret fik en muret tøndehvælving, skibet bjælkeloft, og tagene fik øget rejs
ning. — Til disse arbejder anvendtes en rød, ret dårlig brændt munkesten 
(ca. 25,5—26,5 x 12,5x7,5—8 cm) i uregelmæssigt munkeskifte (med tre eller 
flere løbere på række); på korets nordside ses fra tårnets nedre mellemstokværk 
et lille stykke urørt mur, der synes forsynet med rygfuge, og en af stenene 
bærer et krydsskraveret teglstrygermærke (?) af form som et strygejern.

Spor efter tre af skibets formentlig fire nye vinduer er bevaret; det vestligste 
i syd viser smige karme af riffelhuggede sten, en ydre bredde på ca. 100 cm, 
en indre på ca. 120, og i lysningen er der udhugget en lille fals til glasset. Vin
duerne er høje, og indvendig sidder det rundbuede stiks issepunkt kun een 
eller to skifter under murkronen. Mens disse vinduer tillige med et i korets 
nordmur både i udførelse, form og størrelse svarer nøje til den type, der an
vendtes ved vinduesændringer i en lang række nordsjællandske kirker i sen- 
romansk-unggotisk tid, er det anderledes med korets østvindue. Det er et 
rundvindue med smige karme og udvendig desuden en halvstens fals; den usæd
vanlige størrelse (diameter ud- og indvendig 240 cm, i den 1950 genåbnede lys
ning ca. 160 cm) leder tanken hen på de såkaldte rosevinduer, hvoraf kloster
kirken i Sorø har et par13. På grund af cirkelvinduets høje placering er sav
skiftet, som danner fodlinie for tre svagt spidsbuede højblændinger, hævet et 
godt stykke over langmurenes krone.

Mens skibet på ny fik bjælkeloft, udstyredes koret med en bindermuret, hel
stens tøndehvælving, der indrammer cirkelvinduet og rager højt op i tagrummet. 
Oversiden er helt dækket med mørtel, formentlig 1666, da Thomas murmester
i Frederiksborg betaltes for at dønnike og reparere hvælvingen »inden i og 
ovenpå med kalk og sten«4. — Både hvælv- og vinduesform er særpræget for 
den tid, hvortil ombygningen synes at måtte dateres, men har muligvis sin 
baggrund i arkitekturformer på den nærliggende og engang så vigtige borg, 
Dronningholm, der i hvert fald senere sognede til Kregme.

De tre tilbygninger er alle senmiddelalderlige, antagelig fra o. 1500—50, og 
opført af munkesten i munkeskifte. Ældst er formentlig skibets vestforlængelse; 
at dens gavl — trods en tilsyneladende meget kraftig fundering på flere skifter 
store kampesten — er en del tyndere end langmurene, har måske den enkle 
forklaring, at man har villet belaste grunden yderst på bakketoppen mindst 
muligt. I nord er murværket delt i højden med tre bånd af granitsten, der må 
formodes at stamme fra skibets vesthjørner. Langmurene har falsgesims og 
taggavlen ni høj blændinger, hvoraf de to yderste er spidsbuede, resten spær- 
dækkede og tvillingdelte af hængestav på affaset konsol; ni kamtakker afdæk
ket med munketegl. Forlængelsen har bjælkeloft som resten af skibet.
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Fig. 3. Kregme. Ydre, set fra nordvest.

Våbenhuset er af den for egnen sædvanlige type med to spareblændinger i 
hver langmur. Taggavlen har som koret tre spidsbuede høj blændinger og syv 
kamtakker, men de sidste har afløst en glat kam med fod- og toptinder, der 
ses på en tegning fra 184914. I øvrigt er der sikkert ikke meget middelalderligt 
murværk synligt, thi våbenhuset har gennemgået mange store reparationer; 
16874 indkøbtes så mange mur- og tagsten, at der snarest har været tale om 
en delvis ombygning; 1730 fornyedes fire bjælker, og 173910 blev der indlagt et 
tredie anker for at holde på gavlen. Det indre har gulv af lerfliser som resten 
af kirken, gråmalet bjælkeloft og faste, omløbende bænke, hvoraf vestre halv
del er yngst, opsat 18878.

Tårnet. Resen skriver i Danske Atlas15, at tårnet i Kregme ikke, som det er 
skik og brug ved sjællandske kirker, er rejst over baptisteriet og i vest, men 
ved koret og i øst16. Den usædvanlige placering skyldes vel, at pladsen på 
bakketoppen i vest var opbrugt ved skibets forlængelse. Benævnelsen »det for
kerte eller forvendte« tårn kan dels skyldes placeringen, dels det dermed for
bundne forhold, at gavlene vender mod syd og nord (jfr. sagn p. 1559).

Tårnets tre frie mure står pâ en kampestenssyld, mens den søndre er muret 
direkte oven på kormurens falsgesims. Forneden er tårnets østmur udsmykket

99*

Hude fot.
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med tre cirkelblændinger omkring en nyere præstedør under spidsbuet spejl; 
dette spejl, hvis stik veksler med røde og sorte sten, må være oprindeligt og 
har formentlig tidligere omsluttet et vindue svarende til nordmurens. Tårn- 
rummet har krydshvælv med retkantede halvstensribber, skjoldbue mod kor
muren og lette halvstens overribber med trinkamme. Rummet har formentlig 
fra første færd været sakristi (sml. p. 1573); det står i forbindelse med koret gen
nem en retkantet dør i en stor, uregelmæssig vægblænding, der formentlig er 
noget yngre end tårnet; det synes i al fald utrolig, hvis de folk, som rejste 
tårnet på kormuren, samtidig turde nedbryde næsten den halve murtykkelse.

Trappen, som er delvis indbygget i vestmuren, har fladbuet underdør, rund 
spindel og loft af fladbuede binderstik; gennem en fladbuet tøndehvælving 
udmunder den i det nedre af de to mellemstokværk. Dette har mod nord en 
fladbuet åbning, anbragt under et udvendigt, spidsbuet spejl; over stokværket 
er der indlagt tre genanvendte egebjælker, hvis taphuller og blade måske an
giver, at de tidligere har hørt til en klokkestol. Andet stokværk er højt, og det 
udmærker sig ved, at alle vægge har tætsiddende, tre og en halv sten dybe 
spareblændinger, der har vandret aftrappet overdækning. Lige over blændin
gernes sål har tårnet en række bomhuller, og i den midterste sydblænding findes 
der en lille, fladbuet dør ud til renden mellem mur og kortag. Stokværket har 
ingen lysåbninger men udvendig på nordmuren en dekorativ cirkelblænding.

Klokkestokværket, hvis tynde mure 172210 synes påforet med een sten, har 
to fladbuede, falsede glamhuller til hvert verdenshjørne, i nord og syd flankeret 
af cirkelblændinger. Sydmuren blev sidste gang skalmuret i begyndelsen af 
1900’rne17, og fra den tid stammer den nuværende blændingsgavl, der helt 
efterligner den ret urørte nordre. Blændingsdekorationen her er etagedelt med 
savskifte og fire store cirkelblændinger under fem stigende høj blændinger med 
vekslende afdækning.

Blandt de større reparationer på tårnets murværk skal nævnes istandsættel
ser af syd- og vestmuren 1691, 17144 og 182618, de to sidste gange som følge af 
lynnedslag; ved reparationen 1714 oplyses det, at murværket »blev med brun
rødt besprængt«.

Skibets loft er nu gipset og hvidtet, men tidligere har det efter tur haft panel
værk og stjernestrøet maling. Ifølge Hoffman kunne man på loftet læse: 
PHN P H I 1563 samt »Poviskes« navn og årstallet 164919. Initialerne og års
tallet 1563 hørte formentlig sammen med det loft, der 164520 trængte til for
nyelse, og lensmanden Povisk’s navn og årstallet 1649 vidner om, at en for
nyelse fandt sted nævnte år. 1722 bestod loftet af panelværk, der var farligt 
at gå på, og som 1748 udskiftedes med høvlede og pløjede brædder, der som 
forhen anbragtes på bjælkernes underside; dette loft maledes samme år rødt 
med gule stjerner af Hans Nielsen, Ganløse10.
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Fig. 4. Kregme. Indre, set mod vest

Tagværkerne over skibet er af eg, i vest jævngamle med forlængelsen og i 
øst opsat eller blot ombygget i forbindelse med de store arbejder o. 1300. Tre 
træankre blev 173910 indlagt for at konsolidere vestenden. Tårntagværket 
indeholder trods en ret omfattende fornyelse 177821 store dele af den oprinde
lige dragerstolskonstruktion. 175710 fornyedes tagværkerne på kor og våben
hus, men over koret ses enkelte genanvendte tømmerstykker svarende til en 
konstruktion som den over skibets østende.

Større istandsættelser. Indskrifterne på degnestol og †loft i skibet antyder en 
større istandsættelse o. 1560, øg i årene omkring prædikestolens anskaffelse 
(1646) var der en del udgifter til bygningsreparationer. 16954 fornyedes gulvene, 
og flere grave opfyldtes, således at gravstenene kunne rettes op. Under ledelse 
af kirkeinspektør Helt (fra rytterdistriktet) gennemførtes store arbejder o. 
1740—50 22, og et århundrede senere, 184123, nævnes at kirken var nylig hoved- 
repareret indvendig. Det ydre stod dengang - og endnu i begyndelsen af 
1900’rne pudset og hvidtet med rødkalket tårn. 1884 anskaffedes en kak
kelovn24.

Tagene var af bly på sydsiden af kor og skib, mens korets nordside kun 
havde brædder (sml. p. 1561) og resten tegltag af munke og nonner35. 1691 4 fik 
korets nordside vingetegl, og formentlig 1876 blev tårnets tegl erstattet af

Erik Skov 1957
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skifer, som 1970 er afløst af vingesten. Som erstatning for murstensgulve blev 
der 18948 og 189725 lagt lerfliser i henholdsvis kor og skib.

Kirken står nu i blank mur med røde vingetegl og rundbuede, blyindfattede 
vinduer samt gulve af gule og sorte lerfliser. I forbindelse med installation af 
varme 1970 (arkitekt K.A. Sørensen) er der foretaget en almindelig istandsæt
telse af det indre og af tårntaget.

Glasmalerier er i årene mellem 1950 og 1961 indsat i korets østvindue og de 
to sydvinduer i kor og skib, alle udført af Johan Thomas Skovgaard.

K A L K M A L E R I E R

Som påbudt i kirkeministeriets cirkulære af 2. maj 1883 indberettede sogne
præsten straks, at man havde fundet kalkmalerier på korets vægge, da kirken 
blev hvidtet i sommeren 1885. Der konstateredes malerier fra 1200-tallets første 
halvdel og derover to lag fra Frederik II.s og Christian IV.s tid. På skibets 
vægge fandtes få spor svarende til de yngste ornamenter på korbuen, og sam
tidig hermed er måske dekorationen på korets tøndehvælv og en bort, der ad
skilte den fra væggenes ældre malerier.

På tårnets kapper og vægflader sås 1910 malerier, som skygger gennem kal
ken; det var ranker og bladornamenter og i det mindste eet sted det tydelige 
omrids af en menneskeskikkelses overkrop med udstrakt arm. De overkalkedes.

1) (Fig. 5—6). På korets vægge, 1200—50. Væggene har været vandret delt i 
tre felter indrammet af rødbrune streger. På nederste trediedel ses ingen spor 
af dekoration; i midten er der på nordvæggen, vest for døren til sakristiet, be
varet den yderste af en række scener, sædvanligvis tydet som barnemordet i 
Betlehem26; den forestiller en kvinde, der tilsyneladende sidder op i sengen 
eller på en bænk med benene oppe. Hun holder begge hænder under venstre 
kind som udtryk for sorg. Foran hende står en kriger iført ringbrynje; på ryg
gen bærer han et trekantet skjold og på hovedet hjelm med næseforsats. I 
venstre hånd har han et sværd, med højre holder han på noget, der antagelig 
er hovedet af et barn, som hviler sin højre arm i moderens skød. Bag krigeren 
ses et løftet sværd, men den person, der holder det, er forsvundet. Som bag
grund for kvinden er malet en høj bygning. På den øverste trediedel af væggen 
ses det nederste af to skæve søjler og den fodside kjortel tilhørende en stående 
person. Farverne er blågrønne og gyldne. Billederne er ret hårdt restaurerede.
— På sydvæggen var der kun nogle vertikale streger og linjer (søjler?) samt 
rester af draperiomrids tilbage.

2) På korbuens sydvange (sml. fig. 4) 1559, indskrift malet med rødbrune ma
juskler: MDLIX sogneprest her Jons [Mogensen], kiørkevier Ole Gjeng, Per 
Neelsøn i Breere (muligvis Brederød nord for Kregme), sml. degnestol p. 1572. 
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Fig. 5—6. Kregme. Kalkmaleri på korets nordvæg. 5. Efter akvarel af J. Magnus-Petersen 1885.
6. Efter restaureringen (p. 1566).

†Kalkmalerier. 1) På korets tondehvælv, muligvis samtidige med indskriften 
fra 155927. Så vidt det kan ses på akvarellen, der viser de nu overhvid Lede 
dekorationer, svarer de ret nøje til malerierne på korets østvæg i Torup (p. 1649), 
der dateres til o. 1500—50. Det er rødbrune bladstængler i s-former med små, 
gule frugter eller blomster.

2) Under korbuen. Af J.Magnus-Petersen dateret til Christian IV.s tid. Meget 
fragmentariske rester af storbladede, voldsomme akantusranker, hvis stængler 
synes sammenholdt af ringe. Baggrunden på akvarellen er rødprikket, bladene 
grøngrå.

1691 og 17144 købtes kønrøg, hvormed kirken som sædvanlig blev stafferet; 
rester af et sent, meget løstsiddende kønrøgslag over et ældre, malet direkte 
på kampestensmuren, fremkom 194928 i og ved skibets sydvindue. Atter over- 
kalket. Da kirken overhvidtedes 1743, blev baser og grater marmoreret med 
brunrødt. 1740 havde Hans Nielsen, Ganløse, malet et gardin bag altret med 
blå limfarve10.

I N V E N T A R
Oversigt. Efter at have været borte fra kirken en årrække står den romanske font der 

igen; fra unggotisk tid stammer den ene af gravstenene — de øvrige er fra 1600-tallet. 
Alterstagerne anskaffedes o. 1550, og degnestolen med præstens og kirkeværgernes 
bomærker er fra 1560. I forbindelse med en større reparation o. 1620 fik kirken 1621 nye 
stolestader, som 1876 afløstes af de nuværende, og 1623 et nu forsvundet vestpulpitur;
1646 kom prædikestolen til. Borte er også et nordpulpitur fra 1739, hvis malede indskrift 
gav meddelelse om kirkens istandsættelse i kirkeinspektør Helts tid. Fra 1800’rne stam
mer pengeblokken, det tidligere altermaleri af I.L.Lund og alterskranken.

Hiide fot.
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Alterbordet fra 1950 er muret af bordursten. Det afløste et †bord af træ, opsat 
1846, da det murede alter blev nedbrudt sammen med dets flere gange fornyede 
træpanel23.1620 maledes et †panel af Casper maler (Keilhau?) fra Helsingør, og 
samtidig købtes materialer til et »panel« til at lægge oven på alteret4.

Af †alterklæder nævner arkivalierne kun røde29.
Som alterprydelse tjener siden 1950 et nyere, støbt krucifiks, ca. 70 cm højt; 

figuren er forgyldt, korstræet sortmalet.
Den tidligere altertavle er nu anbragt på sakristiets vestvæg; det er et maleri

i nygotisk ramme leveret af snedkermester Møllers enke, som også sørgede for 
forgyldning og bronzering. Postamentet ligger på skibets loft; i fyldingen for
gyldt fraktur: »Min Fred giver jeg Eder Ev. Joh. 14de Cap. 27de V.«. Maleriet 
er signeret 1844 af I.L.Lund og forestiller ligesom hans altermaleri i Annisse 
kirke (p. 1372) Kristus, der velsigner en kalk. Kristus er iklædt rød kjortel og 
blå kappe, medens den ene engels kjortel er afbleget rosa, den andens grøn og 
kappen svagt lilla med rosa foer. 1840 indstillede sognepræsten, at rentekam
merkollegiet skænkede kirken en ny altertavle »om muligt prydet med et af 
de skønne malerier, som ved det høje kollegiums godhed er anbragt i flere 
kirker«30.

Lunds billede afløste en †altertavle, ældre end 1619 og antagelig en af de 
såkaldte katekismustavler; ifølge en indberetning fra 180117 var den simpel, 
med påmalede sprog af biblen, og det er formentlig den, der i indberetning til 
IIoffman 1758 omtales som »ordinær malet med et krucifiks, Herrens bøn, ind
stiftelsens ord og nogle Dicta alterets sacramente angående»31. Den var 1619 
blevet renoveret af Jørgen maler4 og var 1740 igen meget forfalden, men blev 
da stafferet med fine farver og ægte guld og sølv af Hans Nielsen, Ganløse10.

En †bogstol overtrukket med grøn sarts (tyndt, uldent stof) anskaffedes 1832 
til altret til afløsning af den gamle32.

Altersølv. Kalk (fig. 8) 184 7 33, 28,5 cm høj, cirkulær fod med bladkrans langs 
randen, balusterformet skaft med bladdekoration foroven og temmelig højt 
bæger med udsvajende mundingsrand. Bægeret hviler i opdrevet bladkrans 
med en blomst mellem hvert blad. Midt på bægeret graveret skriveskrift: 
»Cregome Kirke 1847«. På bæger og fod mesterstempel H S i liggende oval for 
Henrik Ludvig Schmidt (Bøje 986), Københavns bymærke 1847 og guardein- 
mærke for Peter Reimer Hinnerup; månedsmærke: krebsens tegn. Bunden er 
blystøbt. 1887 forgyldtes bægeret8. Disk, 1713, glat; under bunden slidt, 
hjerteformet mestermærke I P I over 1713 muligvis for Johan Pedersen (Bøje 
3098 og p. 52). Oblatæske, 1863, svarende til bl.a. Tibirke (p. 1327) og Mårum 
(p. 1205) med mestermærke for Schrøder og Søn (Bøje 965), Københavns by
mærke 1863 og guardeinmærke for Peter Reimer Hinnerup. Den afløste en rød- 
lakeret †blikdåse, der 1832 førtes som tilgang i kirkens inventarium17. En ske 
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anskaffedes 1892 for 3 kroner8. 1841 købtes en ny porcelænsvinkande, nu i 
sakristiet34.

Berettelsessæt, 1732, nøje svarende til sygesættene bl.a. i Blistrup (p. 1269 
med fig. 11) og Tjæreby (p. 1400). På bægeret er graveret Christian VI.s kro
nede spejlmonogram; på fodpladen mestermærke N I 1732 for Niels Jonsen, 
Københavns bymærke og guardeinmærke. Tilhørende disk med cirkelkors og 
kongens monogram graveret på randen, under bunden to gange mesterstem- 
pel. — Regnskabet for 1621 opfører en udgift på 5 mk. »for en disk ... at gøre 
op af ny«, samt for »1½ ungarsk gylden at forgylde den med 10½ mk. in specie«4.

Alterstager (fig. 9) o. 1550, svarende til stagerne i Rørby (Ars hrd., Holbæk 
amt). 35,5 cm høje. Enkel, profileret fodskål, skaft med tre ret flade skaft- 
ringe, profileret lyseskål lidt mindre end fodskålen.

En gammel †jernlysestage til tre lys nævnes i inventarierne fra 17114, indtil 
den 1845 var bortstjålet34.

Kandelabre fra første halvdel af 1800’rne, ifølge indberetning fra 1922 af 
træ, med 10 arme af støbejern. På våbenhusloftet.

Som tilgang i inventariet 1832 opføres to plader betrukket med grønt sarts 
(sml. †bogstol) til at sætte alterlysene på34.

Fig. 7. Kregme. Indre, set mod øst. Erik Skov 1957
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Alterbøger. 1743 anskaffedes Frederik II.s bibel36, indbundet, med to spænder 
og kirkens navn forgyldt10. †Alterbøger. I 1750’erne ejede kirken også Frede
rik IV.s bibel i 3/8 bind, udgivet i København 1717, samt Thomas Kingos 
gradual »en ny almindelig kirkesalmebog, Odense 1699, in folio« med »Kregome 
Gradual 1700« på bindet37. 1800 købtes en ny alterbog, der var meget tiltrængt 
på grund af indførte forandringer i liturgien. Inventariet fra 1805 opregner 
Christian IV.s ikke tidligere omtalte bibel og en pulpet til samme34.

†Røgelsekar. Et kobber røgelsekar, der er nævnt i det ældste bevarede inven
tarium fra 16044, omtales 1844 som bortkommet34, men opføres ikke desto 
mindre i senere lister. Ifølge indberetning fra 1891 var der dengang et røgelse
kar i præstegården.

†Messehagler. Inventariet 1604 nævner en rød fløjlsmessehagel og en gammel 
tilsvarende; 1609 blev den gamle brugt til forhæng for altret4. De senere om
talte hagler er alle røde med guld- eller sølvgaloner38.

Et rødt †krislentøj af lystring (et glansfuldt stof af silke eller kamgarn) og et 
lidet fløjls †brudetæppe nævnes 1805 med oplysning om, at begge dele er for
æret kirken i året 1800 af salig frøken Lene von Morgenstierne på Tamsborg39 
(Hillerød), 1817 var det opslidt17.

†Skriftetavle er nævnt 1805, men udeladt i inventariet 180934.
Alterskranke fra 1846, af smedemester F. C. Svendsen, hesteskoformet, med 

glatte, lodrette smedejernsstænger, der har småvolutter under håndlisten, som 
er af poleret bøgetræ23.

Døbefont, romansk, af rødlig granit med fod fra 1897. Den ret lave, bugede 
kumme har ligesom Valbys (p. 1250) en svær rundstav under mundingsranden.
64 cm i tvm. Tilmuret afløbshul. Kummen anvendtes en årrække som slibetrug 
hos en gårdejer i Kregme by, indtil den 189740 blev købt tilbage og år 1900 
genanbragt i kirken25. 1620 stafferede Casper maler i Helsingør fonten4, og o. 
1740 malede Hans Nielsen, Ganløse, den med oliefarve; den firkantede, halvt 
afrundede fod blev mørkebrun, dens overside gul og kummen hvid med blå og 
rød marmorering10. 1739 var fonten blevet flyttet op i koret. Den afløstes 
183841 af en glat sandstensfont med flad, cirkulær kumme på ottekantet søjle. 
Nu i sakristiet. Siden 1866 har fontens plads været i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfad (fig. 9) købt 16324; af messing, med graveret bladværk og i bunden 
desuden en drevet fremstilling af Jesu dåb, ret slidt af pudsning. Langs bun
dens rand indskrift med graverede versaler: »Avf Christvm wir getavfet sein 
errettet von der hellen pein anno 1632«. 64 cm i tvm.

†Kobberkedel, der nævntes i de ældre inventarier, blev 1648 solgt for 2½ mk.
2 sk.; den vejede 3 pd.4.

Dåbskande, af tin (forsølvet 1969), fra 1830, da Reisz’ enke omstøbte den 
gamle tindøbekande og graverede Frederik VII.s navnetræk på den nye samt 
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Fig. 8. Kregme. Alterkalk 1847 (p. 1568).

»Kregome Kirke 1830« på låget41. Kanden er af den i amtet almindelige type 
med slangehank, som findes i bl.a. Tibirke (p. 1329 med fig. 15) og Nødebo 
(p. 1087), hvor den er forsynet med A.C.Dahlgreens stempel, samme mester, 
der ifølge regnskaberne leverede en tilsvarende kande til Veksø kirke (Øl
stykke hrd.).

†Korbuekrucifiks? 1711 stod i sakristiet et gammelt trækrucifiks og to gamle 
træbilleder4; 1764 var krucifikset borte og billederne solgt42.

Prædikestol (fig. 10). 1646 betaltes 500 mk. for prædikestolen43; to vogne 
førte snedkeren med svende og redskab til København. Hvem denne snedker 
var, vides ikke; i opbygning svarer stolen i store træk til prædikestolene i 
Norre Herlev fra 1629 samt Strø (p. 1498), Dråby og Kyndby (Horns hrd.) fra 
o. 1630, men til evangelistfigurer og hermer er der brugt forskellige forlæg. 
Stolenes noget ejendommelige underbaldakin er ens.

Prædikestolen i Kregme består af fire fag mellem mandlige hermer, Gud 
fader og fire apostle; Peter med nøgle og bog, Johannes med kalk, Jakob med 
valkestok og bog samt Andreas med kors; skafterne har bruskmasker og for
neden en »flamme«. Lignende skafter44, men med kvindeoverkroppe, der i stedet 
for arme har volutter, bærer storfelternes arkader, som i sviklerne har haft 
englehoveder. I hver arkade, der har flad baggrund, står en evangelist med sit 
symbol; Markus, Lukas og Johannes støtter det ene ben på symbolet, ligesom 
det er tilfældet på de øvrige stole i gruppen. Bag evangelisternes hoveder ses 
nu radiært anbragte småkonsoller, som oprindelig må have siddet under stolens 
frise, hvor der indtil sidste restaurering manglede nogle. Frisen er glat, kron- 
listen har tandsnit og bladværk. På hjørnerne bøjler med småengle, der holder

Erik Skov 1957
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lidelsesredskaberne. Det glatte postament har under hver herme en stor halv
kugle med blomst og bladværk i fladsnit, anbragt over kort kanneleret skaft. 
Underbaldakinen er stærkt leddelt; dens ribber med skælornamenter ender for
oven i masker. Nyere hængekugle.

Den samtidige, sekssidede himmel har kronliste med kasetteornamenter og 
derunder tandsnit; på hjørnerne bøjler med englehoveder. Ingen topstykker er 
bevarede; nyere bruskbarokke hængestykker mellem kuglespir. Under loftet 
kraftig midtroset omgivet af rigt ornamenterede lister.

Opgang fra 1950; 1739 omtales den †portal om prædikestolsdøren, der tillige 
med den øverste stol blev ned brækket45.

Stolen står med en staffering fra 195046. Nye indskrifter med forgyldte ver
saler, i gesimsen: »Iohs. 14,6 Jeg er veien, sandheden og livet«, i postamentet: 
»Luk. 11,28 Salige er de. . .« og på himlen: »Es. 40,6 Guds ord bliver evindelig«. 
Ved undersøgelsen 1946 fandtes ingen spor af indskrifter i postamentet; de kan 
være forsvundet helt, men muligvis har der aldrig været nogen. I stedet kan 
stolen have haft udskårne ornamenter, som det er tilfældet i Nørre Herlev, 
Dråby og Kyndby. Under en egetræsmaling47 fandtes staffering direkte på 
træet, antagelig fra o. 1800; frise og postament var køkkenblå, evangelisterne 
sorte, hermer og bøjler forgyldte, nogle profiler hvide, andre måske sorte. Der 
var ikke spor af ældre farvelag, men fra regnskabsnotitser vides, at »den 
smukke, men skidne prædikestol med sin krone [himmel], opgangstrappe og 
portal 1741 blev ren afvisket og overtrukket med en lakfernis, så den har 
beholdt sin egen kulør«10. 1715 var prædikestolen forfalden på farve og for
gyldning, men reparationen måtte henstå, da kirkens midler var brugt til 
reparation, bl.a. en ny bund i prædikestolen, og endnu 1719 ventede man på 
bedre tider48. Før 1950 vest for sydvinduet, nu i skibets sydøsthjørne.

†Prædikestol nævnes i inventarierne fra 1694—1744, da et stykke af den blev 
solgt ved auktion10. — 1764 fandtes et overtræk på prædikestolen af grønt 
fløjl med gronne silkefrynser omkring, foræret af seigneur Selstrup og hans 
hustru Susanne Nyegaard; det var gammelt og temmelig opslidt, hvorfor et af 
rødt fløjl med hvide snore anskaffedes42.

Stolestader fra 18768, vistnok udført af snedker Niels Hansen i Lille Kregme. 
De er nu grønmalede med røde lister. 1922 var de egemalede.

†Stolestader. 1621 fik Jørgen snedker i Helsingør 160 mk. for 33 nye stole
stader med døre, han gjorde af ny4. 1846 var der i sakristiet et nyt sort †bord 
og en sort †stol34.

Degnestol (fig. 11) fra 1560, svarende til stolene i Søborg og i Strø (p. 1136, 
1502) samt mange andre i amtet, med seks foldeværksfyldinger på forsiden og 
to bevarede gavle ligeledes med foldeværksfylding og symmetrisk anbragte, 
stiliserede frugter og bladværk inden for den halvrunde afslutning. I forsidens 
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Fig. 9. Kregme. Dåbsfad (p. 1570) og alterstage (p. 1569),

øvre, midterste fylding et cirkelfelt med reliefskåret I M for Jens Mogensen, 
præst i Kregme fra 1556 til sin død 1566 (fig. 12); på vestre gavl står O G om
kring bomærke for kirkeværge Ole Gjeng (sml. kalkmaleri p. 1566) og årstallet 
1560 og på østre gavl P N, ligeledes omkring bomærke (kedelkrog med vandret 
krog til heraldisk venstre), for den anden kirkeværge Per Nielsen og 1560. 
Skabet er nyt, og bænken mangler. Stolen står nu afrenset med rester af op
rindelig snedkerstaffering og yngre lag farve.

1620 stafferede Casper maler i Helsingør skrifte- og degnestolen4, og 1710 
maledes de af Hans Nielsen i Ganløse10. 1909 blev panelet fjernet fra ende
stykket for at fremkalde et ornament11. Stolen står nu i flugt med søndre stole
rækkes gavle, foran prædikestolen.

†Skriftestole. 1711 opbevaredes i sakristiet (p. 1564) blandt allagt inventar en 
gammel skriftestol4, der 1764 opføres i inventariet med bemærkningen: er 
borte42. 1739 omgjorde Peder Christensen, Kregme, skriftestolen og forbedrede 
den med et nyt panel samt Hyttede den ind »ved enden af alteret«. 1757 gjorde 
Jens Christensen, Farum, en ny skriftestol i firkant med knæling og dukke
værk, hvorefter Lars Bendixen fra Hillerød malede den brun med hvide lister 

M.M. 1922
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og (lukkeværket hvid- og gråmarmoreret10. — 1864 henstillede synet, at der 
anskaffedes bænke til sakristiet, hvor skriftemål fremtidigt agtedes afholdt8.

†Lukkede stole. Præstekonen beklagede sig 1747 over, at hendes stol var for 
lille, og at det trak, fordi den stod lige inden for kirkedøren. Da man ikke kunne 
tage stoleplads fra nogen af gårdene, indrettedes en ny, lukket stol i den 
nederste mandsstol, som brugtes af tre fire husmænd, der i stedet lik pladser 
på »klapper«. Den nye lukkede stol udførtes af snedker Jens Christensen, Fa
rum, og indrettedes således, at man kunne se over hovederne på dem, som sad 
foran; den havde et panel på forsiden, gesims under loftet og en bænk ved 
muren. Peder Smed i Frederikssund leverede lås og bukkehornsbeslag, og Hans 
Nielsen fra Ganløse malede den »ligesom den tilsvarende stol i Skævinge, men 
indvendig med en perlefarve« (p. 1473). — 1765 indrettede samme snedker til
lige en lukket stol i den nederste kvindestol10. 1715 repareredes bispens stol i 
koret4.

†Skabe. 1659 hentedes et skab til bøndernes gevær4; 1662 stod det i våben
huset49. Ved auktion bortsolgtes et gammelt ornamentskab 174410. Inventariet 
1764 beretter, at geværskabet i våbenhuset var borte42.

Inventariet 1805 opfører en kanonkugle, 1809 var den udeladt34.
Pengeblok fra 180434, af eg, med jernbeslag; efter indbrud 1828 var den en 

årrække ubrugelig50. 68 cm høj. Ved vestre indgangspanel. 1730 blev en †blok 
sønderbrudt af ugudelige mennesker; de fik kun nogle få skillinger, »thi nu læg
ges sådant i de bøsser, som af velædle krigsråd Helt (kirkeinspektør) til kir
kerne er anskaffet«51.

†Bliksparebøsse til de fattige, med lås for, anskaffet 172810.
To pengetavler antagelig fra 1700’rne, med udsavede rygskjolde, det ene gen

nembrudt; drejet skaft. Sortmalede, med spor af rokokoornamenter. I brug.
Dørfløj. To kvadratiske fyldinger, hver bestående af fire lodrette brædder, på 

sydsiden belagt med profillister i forskellige mønstre og med intarsiastjerne i 
midten. 1708 anskaffedes træ til en dør fra tårnet4 (sakristiet) til koret, og i den 
forbindelse nævnes snedker Hans Jacobsen, Hillerød; måske er den lidt sær
prægede dør lavet så sent, selv om den typologisk er et århundrede ældre. Dør
ring på roset mod koret, og mod sakristiet kasselås, måske fra o. 1550.

1788 gjorde snedker Jørgen Diderich Schmidt en ny flammeret †indgangsdør52.
†Pulpiturer. 1623 fik Jens Mikkelsen i Slangerup betaling for 7½ tylter tørre 

fyrredeller til (vest)pulpituret, som Jørgen snedker gjorde tillige med en trappe 
hertil og en til loftet. Maties maler stafferede pulpituret 16314.

1739 gjorde snedker Peder Christensen, Kregme, et (nord)pulpitur over 
kvindestolene fra korbuen til det gamle tværpulpitur således, at der var for
bindelse mellem dem; det var med rækværk delt i to dele, hvoraf den vestligste, 
der havde adgang ad vestpulpiturets trappe, var forbeholdt »mandfolkene samt 
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Fig. 10. Kregme. Prædikestol 1646. Evangelisten Lukas flankeret af Gud fader og Jakob med 
valkestok (p. 1571).

skolemesteren og hans disciple«, mens østenden var til »fruentimmeret«, som 
kom op ad en trappe i den øverste, korte stol ved korbuen. Begge pulpiturer 
blev året efter malet af Hans Nielsen, Ganløse10, med følgende indskrift: »1741 
er denne Kongens Kircke ziiret med Mahling ved den Mands fliid, som Temp
lerne pryder herlig. Aflægger ald Skidenhed og ondskabs overflødighed, med 
Sagtmodighed annammer Ordet, som er indplantet i Eder som er mægtig til 
at giøre Eders Siæle salige; Vorder Ordets giørere og icke alleeneste Hørere, 
hvormed etc.»37. 1838 blev nordpulpituret nedtaget, og et stykke sat til vest
pulpituret53.

Orgel, 1904, af I. Starup, et manual og anhangspedal, syv stemmer. På pul
pitur i vest. — †Orgel købt brugt o. 1896, 1899 omtalt som alt for lille og alt 
andet end godt65. Instrumentet solgtes til Ølsted (p. 1552).

Salmenummertavler fra 1800’rne, med glat ramme og topstykke. Tal af metal 
til at hænge på som. 1841 var der anskaffet to tavler med 88 numre, og 1846 
blev tre nummertavler repareret og gjort ens34.

Erik Skov 1957
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Moderne præsterækketavle på korets sydvæg.
Mindetavle over faldne fra Kregme sogn i treårskrigen og krigen 1864, opsat 

1878; af marmor. På skibets nordvæg.
†Maleri? 1642 gav kirken fire mark for »historien om Kristi pinsel og op

standelse«4.
To lysekroner skænkedes 1910 af en kreds sognefolk i stedet for en †lysekrone 

sammensat af bajonetter »i enhver henseende misprydende og uheldig til kirke
brug«11. I skibet.

Kirkeskib, model af skoleskibet »Danmark« ophængt 1967. I skibet.
Hatteknage af hjortetak på skibets sydvæg. 1621 købtes et tylt 10 alen træer 

til †rækker over stolene4.
Sejerværk, forfærdiget 1633 af Hans Metziger, Helsingør54, bestående af 

gangværk og timeslagværk i smedejernsramme (største højde 120 cm, længde 
113 cm, bredde 66,5 cm). Værkerne er anbragt således i forhold til hinanden, 
at rammens centralstiver er fælles for deres akslers taplejer. Værket står på 
seks udadbøjede ben på en nyere stol af planker. Gangværket, af hvilket ingen 
af de oprindelige dele er i behold, har haft påfaldende længere aksler end slag
værket (henholdsvis 61 og 49 cm). I centralstiveren er der, foruden spor af den 
oprindelige lodrette spindelgangs nederste spindelleje, mærker efter gangvær
kets tidligere disposition. Den nuværende stiftgangs palletarm er stemplet: 
P. CHR. LOUV KBHN 1873 No 182.

Det ca. 140 cm lange jernpenduls linse er formet som en fladtrykt jernkugle. 
Viserværket synes udført af Louv. Primitiv gangreserveanordning.

Hvornår den gennemgribende fornyelse af gangværket (med to mellemhjul 
mod oprindelig eet) har fundet sted, kan ikke afgøres; måske allerede i for
bindelse med indførelsen af stiftgangen55, måske for visse træks vedkom
mende ved Bertram Larsens hovedistandsættelse 195556.

Slagværket med parallel optræksudveksling har endnu bevaret en del ældre, 
måske oprindelige detaljer. Trævalse med hesteskoformet spærhage, 12 ham
merstifter (vist oprindelig kun seks) med blindfælg. Dobbelt hjulformet hjerte
skive. Hjerteskivehjulet har i fælgen spor af seks stifter, formodentlig fra 
anden anvendelse af hjulet. Fornyet konventionel udløsningsanordning. Spor 
af oprindelig tosidet udløsningsmekanisme. Oprindeligt vindfang med profile
rede vinger. Hammer- og lodtransmission og lodder nye. Gamle stenlodder med 
jernøskner henligger på tårnhvælvingen.

Værket står i et urkammer fra 18818 i sydsiden af tårnets øvre mellemstok- 
værk. Den kvadratiske kobberskive sidder asymmetrisk på tårnets østfaçade, lige 
ud for værket57.

Klokker. 1) 1649, omstøbt i Helsingør af Hans Meyer. Indskrift med relief
versaler i tre linier: »Soli deo gloria in excelsis deo Bvccina dvm vocat hæc 
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Fig. 11. Kregme. Degnestol 
1560 (p. 1572).

M.M. 1922

Christi genvs ecce sonoram verhi quære tvbam cæliqvia limina pandit Otto 
Povisch præces Fridericibvrg Frantz Lavritzøn sognepræst Olvf Lavritzøn 
Kircheverris avs den feyier bin ich geflosen Hanns Meyer hat mich gegossen 
anno 1649« (»Ære være Gud i det højeste. Se op Kristenfolk, når dette valdhorn 
lyder. Søg ordets klingende basun, thi den åbner himlens porte. O. P. lensmand 
på Frederiksborg, F. L. sognepræst, O. L. kirkeværge. Af ilden er jeg flydt 
H. M. har støbt mig år 1649«). Tvm. 115 c m . —  Foruden klokken betaltes en 
tønde øl til dem, der »beringede« den og til lys om natten, mens de ringede4.

1729 havde den store klokke formedelst kneblens slag tabt et stykke metal; 
beslaget på akslen var forrustet og panderne slidt. Derfor tog smeden Peder 
Jensen i Ølstykke den ned af sin stol, indsatte en ny marne Lil at hænge kneblen 
i og vendte klokken, så at kneblen fik helt metal at slå på; desuden blev ak
selen »af ny bebunden«10.

2) 1722, omstøbt i København af Friedrich Holtzmann og vejede efter om- 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 100
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støbningen et lispund, ni pund mindre end tidligere10. Indskrift med relief- 
versaler: »Gloria in excelsis deo me fecit Friderich Holtzmann Hafniæ 1722«. 
På legemet Frederik IV.s kronede monogram58.

Ved klokkeskatten 160259 blev der afgivet en †klokke på to skippund fem 
lispund. 1606 formanedes kirkeværgerne til at holde godt opsyn med klok
kerne »at de ikke blev brugt til at ringe til gildestue med eller til anden let
færdighed, som her til dags en part steder sket er«4.

Klokkestol fra 18848, af fyr, til to klokker sammensat af tre vægge, hver be
stående af to Andreaskors. Gulv af tre stykker tømmer, der måske stammer 
fra den gamle klokkestol.

G R A V M I N D E R

Epitafium opsat 1671 af Geert Schumacher »kirken til prydelse, sin hustrus 
forældre og slægt og sine børn til amindelse«. Geert Schumacher blev 1665 
sognepræst til Chregme og Vinderød. 1671 præst og provst i Helsingør60; hans 
hustru Anna var født i Chregme, datter af præsten (Morten Bendzon, sml. grav
sten nr. 3), i 20 år levede hun i Torop, hvor hun først var gift med præsten 
hr. Christen (Rasmus Lynge, †1653, jfr. præsterækketavle i Torup), dernæst 
med hans efterfølger hr. Nicolai Chrvse f ø d t  i Helsingør; begge ægtemænd 
tillige med to af de syv børn ligger begravet i Torop. 1665 flyttede hun til 
Chregme og blev Geert Schvmachers kone efter at have levet femfjerding år 
som enke (Nikolai Kruse døde 26. marts 1664, jfr. gravsten i Torup). I Chregme 
ligger begravet hendes fader hr. Morten og hendes stedfader hr. Frantz (Laurid
sen), Schumachers formand i embedet, samt hendes moder Maren Nielsdatter 
Bøgvad (jfr. gravsten nr. 3 over Morten Bendzon) og dennes søster Karen, som 
havde været gift med Simon Skriver61. Desuden begravede Geert Schumacher 
her to af sin hustrus børn (jfr. gravsten nr. 4) samt tre af deres fælles og »med 
resten flyttes nu herfra til Helsingør, o Gud velsigne os i alting til vi dør«. 
Rektangulær trætavle, 145x97 cm, i enkel, profileret ramme med udsavede 
vinger, top- og hængestykke med påmalede bruskbarokke ornamenter. Den 
versificerede indskrift med forgyldte versaler på sort bund. I vingerne Geert 
Schumacher og hustrus malede våben, hans een gang tværdelt med flakt grif 
svarende til hjelmtegnet i første felt og to skråtstillede bjælker i andet, hendes 
med tre blomster udgående fra hjerte svarende til hjelmtegnet. Grif og bjælker 
er forgyldte, første felts bund er rød, andet felts blå; i hustruens er blomsterne 
hvide, hjertet rødt og bunden blå. På skibets sydvæg over pulpituret.

†Epitafium. O. 1754. Isaac Schwartzkopf var ifølge Hoffman62 født i Vardø 
i Norge 1686, deponerede 1704, kollega og kantor til Frederiksborg skole i 15 
år, kaldet til sognepræst for Kregme og Vinderød menigheder 1724, desuden 
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Fig. 12. Kregme. Bomærke på degnestol 
fra 1560 med initialer for præsten Jens 
Mogensen (p. 1572 og fig. 11).

provst i Strø herred. Gift første gang med Maria Højer, som efterlod sig tre 
sønner og tre døtre, hvoraf een søn døde før faderen, gift anden gang med 
Hedvig Kirstine Bruun, som med fire sønner og to dotre beklager hans død 
10. marts 1754, 68 år gammel. Epitafiet var af træ, en aflang firkant, sortmalet 
med forhøjet ramme samt »forgyldte sirater oventil, hvorudi er indfattet en 
oval rund forsølvet tinplade med inskription«37.

Gravsten. 1) Unggotisk, o. 1325. »Hic iacet Pavlvs ........................................... s cvivs
anima reqvi................ n pace« (»her hviler Paulus....................... i fred«). Rød kalksten, 
trapezformet, 146 x57 — 45 cm, med fordybede majuskler mellem rammelinier; 
indskriften har været udfyldt med en meget fin mørtel, således at den har stået 
hvidgul på den røde bund. I våbenhusets nordvæg.

2) O. 1616, Hermen Jørgensøn Lipper, provst i Strø herred og Guds tjener 
i Chregome og Winderød, †15. marts 1616 efter 19 års tjeneste. Rød kalksten, 
227xl 2 0  cm, med fordybet versaltværskrift; langs stenens kanter inden for 
rammelinier gudelig indskrift. På nedre halvdel indristet symmetrisk skjold 
hvori HIL omkring bomærke, der er en variation af merkurstav. Herunder 
indskrift som meddeler, at stenen tilhører Hermen Lipper og hustru Sisse 
Olvfs daater. I hjørnerne medaljoner med evangelistsymbolerne på konsol med 
evangelistens navn. Indmuret østligt i skibets nordvæg.

3) Efter 1628, Maarten Bendzon sognepræst i Kregme og Winderødt 23 år, 
†53 år gammel 2. sept. 1638 og hans salige hustru Anna Hermands daatter 
†31. aug. 1628, 27 år gammel, efter 10 år og ni måneders ægteskab, samt hans 
anden hustru Maren Niels daatter [Bøgvad, jfr. epitafium p. 1578], †l. aug. 
1665, 66 år gammel, efter ni års ægteskab. Rød kalksten, 146x107 cm, ind

100*

Hude fot. 1911
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skrift med fordybede versaler dækkende trefjerdedele af stenen, resten er glat. 
I sakristiet, på korvæggen.

4) O. 1670, fem salige sønner63, Morten Chruse tre år gammel og Nicolaus 
Chruse 5/4 år gammel, begge døde 1666, Albrecht Schumaeher seks uger gam
mel, død 1668, Herman Schumacher 3½ år og Nicolaus Schumacher 3/4 år, begge 
døde 1670. Rød kalksten, 103,5x81 cm, glat med fordybede versaler. I sakri
stiets østvæg.

5) Formentlig 1700’rne, anbragt under kirkegårdsmonument. Gulbrun sand
sten, 182x100 cm, med fordybede versaler, navne og årstal næsten udslidte.

6) O. 1859, Christian Ludvig Strøm født 8. febr. 1771, †28. sept. 1859, 
sognepræst til Kregme og Vinderød i 50 år, og hans hustru Karen Marie Nye- 
rup født 22. marts 1789, †21. febr. 1865. Hvid marmor, 71 x43 cm, med sort
malede, fordybede versaler. I sakristiets nordvæg.

†Gravsten. O. 1628, Elisabeth Mortens Daatter †4. juni 1628, 13 uger og tre 
dage gammel37.

Kirkegårdsmonument. O. 1797, Peder Hoffmann, provst i Strø hrd. i 20 år, 
sognepræst i Cregme og Wenderød 24 år, f ø d t  på Fyen 1734, fader til 12 børn, 
overlevet af de ni, †23. april 1797. Granitstele, 183 cm høj, med fordybet kursiv 
på begge sider. På bagsiden gravskrift over moderen til 12 børn Marie Philip- 
pine Strøm f ø d t  1757 heldig gift i 22 år med provst Hoffmann, †l. aug. 1795 
efterladende ni umyndige i forsynets hænder64. Opstillet på gravsten nr. 5, og 
tidligere omgivet af lænker mellem fire hjørnepiller.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. 1854—55. Bygningsdomænejournal. — 
LA. Kirkeinspektionsarkivet. Kregme kirkes rgsk.bog 1604—1716. — Kregme—Vinderød 
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Nationalmuseet. Indberetning af L.C. Hansen 1885 (kalkmalerier), J. Magnus-Petersen 
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1943, p. 27—35. — Samme: Kregme kirke, i ÅrbFrborg. 1958, p. 18—50.

1 S.R.D. VI, 134f., jfr. Roskildebispens jordebog p. 144. 2 Kr.Erslev: Testamenter 
fra Dansk Middelalder indtil 1450, 1901, p. 211. 3 Landebogen p. 175. 4 LA. Kregme 
kirkes rgsk.bog 1604 1716. 5 Kgl. Ribl. Ulldallske saml. 186 fol. I, 58 jfr. NM. 2. afd. 
Håndskrifter. Lauritz de Thurah: Udkast til Beskrivelsen over Sielland og Fyen, suppl. 
af Hans de Hoffman, der bringer den samme oplysning. 6 NM. 2. afd. Håndskrifter. 
Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 1755—73, jfr. nyere versioner i 
Folkemindesaml.s kartotek. 7 RA. Rtk. 256.43—109. 1841—50. Journalsager, jfr. 
J.P.Mynster: Visitatsdagbøger 1835—53, 1937 II, 233f. 8 LA. Sjællands stiftsprovste
arkiv. Holbo og Strø hrdr.s provsti. 1864—99. Synsprotokoller f. kirker og præstegårde. 
9 Eksempelvis note 4, året 1667. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1721—80. Sjællandske rytter
distrikters kirkergsk. f. København, Frederiksborg og Kronborg distrikter. 11 LA. Kgl. 
bygningsinspektører. Kirker og præstegårde, nr. 117. 12 Sml. DK. SJyll. p. 2726. 
13 De er anbragt i tværskib og vestgavl (DK. Sorø p. 29). Af andre større, senromanske 
rundvinduer kan nævnes Gundsømagle (DK. Kbh. Amt p. 774) og et i Viskinge (Holbæk 
amt), begge steder anbragt i vestgavlen. 14 Tegningen findes i NM. og forestiller kirken 
fra sydøst, den er signeret Madsen. 15 Kgl. Ribl. Uldallske saml. 186 fol. I, 57f. 16 Op
lysningen viser, at det på Resens tid var normen, at tårnrummet (eller vestenden) tjente 
som dåbskapel; og det er måske en genspejling af middelalderlige forhold. 17 LA. 
Kregme—Vinderød sognekaldsarkiv. 1797 1858 (med tilføjelse fra 1906). Kirkeinspek- 
tionsprotokol. 18 LA. Kregme—Vinderød sognekaldsarkiv. 1805—41. Liber daticus. 
19 Jfr. NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 
1855—73 og LA. Bispearkivet. 1758—59. Historiske efterretninger, anført i noter til 
fundatser af Hoffman. 20 RA. DaKanc. 1481 1650. Protokol o. indlæg til registre og 
tegn. 21 RA. R t k .  Sjællandske kontor. 1776 79. Udskrift af kirkekassens rgsk. 22 No
te 10 (1737 og —39) samt NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers 
etc. Beskrivelse 1755—73. 23 RA. Rtk. 256.43—109. Bygningsadm. 1841—50. Journal- 
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adm. 1782—1848. Journalsager. 42 LA. Sjællands stiftøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. 
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Frederiksborg og Abrahamstrup len) et bevillingsbrev, at der til kirken måtte gøres en 
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(DK. Kbh. Amt p. 1186), Vetterslev og Terslev (DK. Sorø p. 522 og 554). 45 Jfr. note 10.
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adm. 1821—27. Beregninger og overslag o. bygningsarbejder) ankes der over urskiven, 
der 1828 fornyes, males, forgyldes og overtrækkes med fernis (note 34). Denne skive 
erstattes 1847 med en kobberskive (RA. Bygningsadm. 1782—1840. Journaler). 58 E. 
Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 85. 59 DaSaml. I, 100. 60 Maleri i Helsingør S. Olai 
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Jan Steenberg: Kregme kirke, i ÅrbFrborg. 1958, p. 46. 62 Jfr. note 37 og Postmester 
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og Folkeminder IV, 1952, p. 25. 65 RA. Kultusmin. 1848—1916. Journalsager.

Fig. 13. Kregme. Landsbyplan.



Fig. 1. Vinderød. J. F. Classens gravkapel fra 1795 (p. 1590).

V I N D E R Ø D  K I R K E
S T R Ø  H E R B E D

1389 henlagde Roskildebispen sognets bispetiende til S. Laurentii kapel i Roskilde1. 
1507 var der 18 tiendeydere2.

Menigheden øgedes med anlægget af agatslibeværket ved den nye kanal mellem Arresø 
og Roskildefjord 1728 (sml. †pulpitur) og navnlig efter, at dets afløser kanonværket 1756 
var kommet i generalmajor J. F. Classens eje og navngivet Frederiksværk. Efter general
majorens »udladelse på sit yderste«3 han døde 24. marts 1792 — indkøbtes kirken 
(p. 1587) for hans fideikommis’ regning, men dog således at kongen beholdt kaldsretten4, 
og på betingelse af, at kirken forsynedes med en passende og anstændig tilbygning5. 
Skødet udfærdigedes først 7. febr. 17986, men allerede 1794 fik fideikommisset kirken 
overdraget og anmodede provsten om, at bygningen stilledes til rådighed for entrepre
nøren, hofarkitekt A. Kirkerup7, »da den formedelst sin store brøstfældighed efter planen 
skulle nedtages og af ny opføres«8 efter tegninger af J. F. Classens broder, konferensråd 
P. H. Glassen9. Imens skulle menigheden søge hovedkirken i Kregme8. 16. juni 1794 
sluttedes kontrakt med A. Kirkerup, hvorefter arbejdet skulle gøres inden udgangen af 
17959; foruden om- og nybygning af den eksisterende kirke (p. 1586) skulle der opføres 
et kapel (p. 1601) til generalmajorens begravelsesmonument, som leveredes 28. nov. 1796 
af Johannes Wiedewelt på bekostning af konferensråd P. H. Classen10.

L. L. 1971
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1883—84 lod fideikommisset kirken erstatte af en ny, tegnet af professor O. Petersen 
under den udtrykkelige forudsætning, at Classens gravkapel bevaredes (p. 1592).

Kirken var efter reformationen og indtil 1933 anneks til Kregme, men lagdes sidst
nævnte år under den 1911 opførte kirke i Frederiksværk (p. 650); Vinderød kirkegård er 
fælles for de to kirker.

1604 omtales lejeindtægt af kirkens tre udødelige stude11.
Sagn? Ifølge Hoffman sættes Kregme sogns tilnavn »Tyrkeriet« (sml. p. 1559) i for

bindelse med drabet på den første evangeliske præst på Præstekorsbakke12.

Kirken ligger lidt øst for byen og helt østligt i sognet på det skrånende ter
ræn ned mod Arresø (fig. 16). Kirkegården er kraftigt udvidet, nogenlunde i 
takt med væksten af Frederiksværk by, der som nævnt stadig har begravel
sesplads i Vinderød. På det fig. 3 afbildede maleri af J. T. Lundbye markerer 
den ældste kirkegård sig stærkt gennem sine hvidtede hegnsmure, mens en 
mere end dobbelt så stor udvidelse mod søen fra 1803 dølger sig bag et grå- 
stensdige, der følger terrænets kurver. Relativt få år efter denne første udvi
delse, der endnu karakteriseres af store træer, var der påny pladsmangel; mel
lem 1822 og 18323 øgedes 1803-udvidelsen i nordlig retning, og 188713 skete 
det samme med kirkegårdens ældste del, således at det samlede begravelses- 
areal blev et nogenlunde regelmæssigt rektangel. O. 1950 inddroges et stort 
areal uden for sydmuren. — De ældre udvidelser hegnedes først med kampe- 
stensdiger, men i løbet af den sidste snes år før 1887 udskiftedes de med hvid
tede, teglhængte mure af kampe- og mursten, og i samme periode fornyedes 
en del af de ældre mure. Kun syd for porten ses munkestensmur, der kan 
stamme fra den ringmur på i alt 87 favne, som 166614 omsluttede kirkegården.

Indgange. Den nuværende kirkegårdsport i vest, der har jerngitterfløje mel
lem fire murede piller, er opført 188713 af Ove Petersen i fortsættelse af kirkens 
ombygning; endvidere findes der en lille åbning i sydmuren. — Den nuværende 
port afløste en ældre på samme plads (sml. fig. 3), opført af A. Kirkerup til 
1795-kirken9, og denne igen en muret portal, hvis bueslag forsvandt 177215.

Et ligkapel nord for kirkebygningen er opført 1887 ved Ove Petersen 188413.
Af en stråtækt †kirkelade var den ene part udlejet 163711; den anden part 

var øde og forsvandt måske ret hurtigt efter. Laden, der lå i vest, forsvandt 
helt 172016 og materialerne: mursten, tømmer og halm solgtes; to år senere 
blev den del af lademuren, som indgik i kirkegårdens mur, brudt ned i højde 
med denne og en dør samt to vinduer tilmuret15.

Et †kalkloft, omtalt 162211, var måske indrettet på ladens loft.
Et †halsjern med tilhørende kæde er nævnt 176457.
En †solskive med pæl, hvorpå »den stander på kirkegården«, blev anskaffet 

1609 og forsynet med ny »thegner« (viser) 161811; 176457 manglede kobber
skiven sin pæl.
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Fig. 2. Vinderød. Kirken fra 1883, set fra nord.

K I R K E N  F R A  1 8 8 3

Den nuværende kirke er en nygotisk bygning fra 1883, opført for det Classen- 
ske fideikommis, efter tegning af arkitekt Ove Petersen13 og i tilslutning til 
generalmajor J. F. Classens gravkapel fra 1795 (jfr. p. 1592). Kapellets historie 
er nøje knyttet til den 1883 nedrevne kirke og derfor beskrevet sammen med 
denne (p. 1601). Ved byggearbejderne 1883 fik kapellet en mere underordnet 
plads i forhold til kirkerummet end tilfældet var før, og dets klassicistiske ydre 
skalmuredes i stil med den nye kirke, mens interiørets klippegrotte med Clas
sens sarkofag forblev urørt (fig. 1). I arkaden til skibet afløstes det oprinde
lige gitter (p. 1590) af en lav skranke med glatte, lodrette jernstænger13.

Kirken består af et rektangulært skib på fire fag med smallere, tresidet af
sluttet kor i øst og på sydsiden et spirtækt tårn, hvis underetage tjener som 
våbenhus; på nordsiden ligger det nævnte gravkapel fra 1795.

L.L. 1971



1586 S T R Ø  H E R R E D

Bygningen står på et sokkelskifte af granitkvadre13, der i et vist omfang 
stammer fra nedennævnte, middelalderlige †kirke; derover findes flere profi
lerede sokkelskifter af røde mursten, som i øvrigt er benyttet til alt murværk. 
Bygningen er rigt udstyret med firkløverfriser og savskifter under gesimserne. 
Aftrappede støttepiller modsvarer den indre fagdeling med profilerede væg
piller som støtte for skibets krydshvælv og korets seksdelte hvælv. De spids
buede, falsede vinduer har stavværksagtigt delte rammer med kulørt glas i 
toprosetten. Det indre står hvidt med hvælvpiller og korbue gråmalede som 
kapellets grotte. Gulvene i stolestaderne er af træ, i resten af kirken af cement.

DEN M I D D E L A L D E R L I G E  † K I R K E

Den bygning, som det Classenske fideikommis erhvervede fra kongen 1794, 
bestod af kor, skib, sakristi, våbenhus og tårn; heraf var kor og skib forment
lig opført i romansk tid og resten inden middelalderens slutning.

Byggematerialet i den ældste del og noget af tårnet skal have været rå kampe
sten på en granitkvadersokkel, mens tilbygningerne i øvrigt var af munkesten17.

Koret var senere blevet overhvælvet, mens skibet havde bevaret sit flade 
loft, og på begge afsnit var gavlene blevet forsynet med kamme18. Skibets 
sidste træloft var opsat 1747 og året efter malet rødt med gule stjerner af 
Hans Nielsen fra Ganløse15; dette loft afløste et blåmalet af panelværk, opsat 
168119. Ved ombygningen 1795 havde man planlagt at bevare koret, mens ski
bets langmure skulle væk (p. 1588).

Sakristiet, der er nævnt første gang 161620, blev nedbrudt 1794 (sml. p. 1588), 
og det samme var måske tilfældet med våbenhuset, hvis plads skønnes at have 
været foran skibets syddør; det er tidligst omtalt 160911 og eksisterede endnu 
177121.

Tårnet, der lå i vest, omtales fra 160611 over ombygningen 1795 frem til 1883, 
da de sidste rester forsvandt (p. 1588, 1592).

Tårnrummet, der 1765 benyttedes til dåbskapel15, var hvælvet og forsynet 
med dør. Klokkestokværkets glamhuller var pilledelte22, og tårnet havde sa
deltag med kamtakprydede gavle23.

Tagene på kor, skib og tårn var tækket med bly, som efter omstøbning be
nyttedes til tårnets spir 17959 (p. 1589).

Blandt de større istandsættelser af kirken hæfter man sig især ved gentagne 
reparationer af sylden, bl.a. ved Hans Murmester af Roskilde 161720, Hans 
Ibsen Brun af Nykøbing 1638—39 og Mikkel Hansen af Roskilde 170711.

Kalkmalerier. 174815 udførtes en marmorering af graterne, dvs. hvælvenes 
buer.
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Fig. 3. Vinderød. 1795-kirken set fra sydvest. Efter maleri af J. Th. Lundbye 1837. 
På Statens Museum for Kunst.

DEN C L A S S E N S K E  † G R A V K I R K E  1 7 9 5  — 1883

Umiddelbart efter at det Classenske fideikommis 2. maj 179424 havde be
talt for kirken (p. 1583), anmodede det provsten om, at bygningen blev stillet 
til disposition for entreprenør A. Kirkerup; samtidig oplystes, at »da tårnet er 
lige så brøstfældigt som kirkens to mure ubrugelige, må Classens lig25 indtil 
videre flyttes ind i koret og adgangen dertil spærres«7.

Allerede 16. juni samme år forelå Kirkerups overslag til Vinderød kirkes 
»anbygning« med begravelseskapel o.a. »efter de af konferensråd Classen for
fattede og mig tilstillede tegninger«. Kirkerups kontrakt om opførelsen af kir
ken efter tegning nr. 1 inden udgangen af 1795 er udfærdiget samme dato; 
den omfatter alt vedrørende byggearbejde og inventar med undtagelse af al
tertavlen, som fideikommisset selv ville levere. Den endelige opgørelse fra 
Kirkerup forelå 18. november 17969 og omfattede tillige arbejder uden for over
slaget, dels uforudsete udgifter på grund af den gamle kirkes dårlige tilstand, 
dels enkeltheder som en ny dåb og seks doriske lisener ved indgang til kirke 
og kor. 30. april 1797 modtog Kirkerup den sidste udbetaling og havde da i alt 
fået 7100 rdl. mod overslagets 600026.

Planen til den nye kirke, signeret P. H. Classen og mærket nr. 1, er bevaret 

Sophus Bengtsson 1922
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(fig. 5), men ikke de herpå omtalte facadetegninger. Et samtidigt, usigneret 
snit i nord-syd (fig. 4) må høre sammen med et af Classens andre forslag27, 
men for gravkapellets og skibets vedkommende antyder det et lignende indre 
udstyr, som disse afsnit fik efter forslag nr. 1. Det kan fastslås, fordi kirken 
som helhed er veloplyst gennem et sæt opmålinger, der udførtes før nedrivnin
gen 188313 (fig. 6—9), og bygningens placering i landskabet er fastholdt i 
Lundbyes p. 1587 gengivne maleri.

Sammenholdes disse tegninger med de nævnte dokumenter fra arkitekt Kir- 
kerups hånd, får man et godt billede af arbejdets omfang 1795. Overslaget lød 
i første række på en tilbygning med gravkapel, men det er tydeligt, at den 
middelalderlige kirke næsten udslettedes. Sakristi, våbenhus og skibets lang- 
mure blev nedrevet, store dele af murværket i kor og tårn fornyet og deres 
hvælv nedtaget; endvidere udskiftedes tårn taget med et lanternespir, og de to 
afsnit omformedes i klassicistisk ånd, således at de stod til nybygningen, et 
stort tværskib, der udfyldte pladsen mellem kor og tårn. Udvendig fremtrådte 
tværskibets arme som kapeller, men i det indre var kun nordre korsarm ud
skilt som et selvstændigt rum, det i overslaget omtalte gravkapel for Classen. 
Rumligt set var søndre korsarm blot en udvidelse af det middelalderlige skib, 
hvis orientering herved ændredes fra øst-vestlig til nord-sydlig retning. Dette 

Fig. 4. Vinderød. Tværsnit hørende til et forslag, hvorefter hele udvidelsen skulle ske mod nord
(p. 1588).
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Fig. 5. Vinderød. Plan hørende til forslag »nr. 1«, sign. P. H. Classen. 1:300 (p. 1588).

udvidede skib forsynedes med søjlebårne, fladloftede gallerier mod øst, syd og 
vest, mens rummets midterste del fik en rundbuet trætøndehvælving (fig. 8, 
ifølge overslaget skulle der have været fladt loft).

Hele opbygningen såvel som møbleringen af skibet blev rettet mod nord, 
hvor dåb og prædikestol flankerede en stor, rundbuet arkade, der ikke førte til koret, men til gravkapellets grotte, hvor Classens sarkofag dannede det sam
lende midtpunkt. Det egentlige kor havde bevaret sin middelalderlige plads, 
men lå nu som en underordnet tilbygning øst for skibet, og uden at menig
heden havde mulighed for at se hverken alter eller korrum.
Det er tydeligt, at geheimerådens plan nr. 1 blev nøje fulgt, og det er vel 

sandsynligt, at det samme var tilfældet med hans façadetegninger. Derimod 
er det troligt, at detaljernes udformning har været overladt Kirkerup, som fra 
kunstakademiet var veltrænet i den klassicisme, der kom til at præge den fær
dige kirke.
Ved byggearbejdets afslutning stod det ydre gråt med hvide pilastre, kor- 

dongesimser og vinduesindfatninger samt røde tegltage og blytækt lanterne
spir28. Indvendig blev kirkerummet hvidtet og forsynet med »kulør«-dekoratio- 
ner, mens inventaret holdtes i »lys« farve eller »marmor-kulør« med forgyld
ning29. Bag altret udformedes et sakristi af panel og tremmeværk9 (sml. fig. 8). 
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Fig. 6. Vinderød. 1795-kirken, nordfaçade. 1:300. Sml. fig. 7-9. Efter farvelagt opmåling ved
Ove Petersen (p. 1588).

Classens gravkapel blev bygget op som en klippehule, hvor væggene og den 
halvkuppelformede træhvælving ved gibserens hjælp formedes som klippesten, 
mens mureren leverede hugne kampesten til gulvet. Et ballustradeværk, malet 
i stenkulør, afgrænsede hulen mod kirkerummet (sml. p. 1601).

Det bevarede materiale til belysning af Vinderød kirke efter overgangen til 
det Classenske fideikommis vidner om, at 1795-ombygningen ikke blot gennem
førtes til forbedring af de kirkelige forhold for den stærkt voksende menighed. 
Det færdige resultat viser, at man først og fremmest skabte en gravkirke30 for 
sejrherren fra Frederiksværk, kanon- og krudtværkets driftige leder, general
major J. F. Classen. Hans gravkapel og sarkofag indtog henholdsvis korets og 
altrets normale plads i forhold til menigheden. Det egentlige kor var ikke syn
ligt for menigheden31. Kun fra herskabsstolen i tårnet kunne man følge de 
hellige handlinger ved altret med dets usædvanlige alterbillede, dets sorte 
fløjlsklæde og præsten iklædt sort fløjlsmessehagel (fig. 10 og p. 1594).

Kirkens senere skæbne. Den for brugen meget uheldige planløsning skulle 
hurtigt blive en anstødssten for menigheden og kirkelige myndigheder. En ind
beretning til kancelliet 1801 om den moderne og smagfulde bygning, dens 
skønne inventar og Classens prægtige mausoleum slutter: »Tvende egentlige 
mangler måtte dog anmærkes, hvilke, siden de hidrører fra kirkens første 
grundanlæg, nu ikke kan forandres: dens indvendige indretning, så skøn og 
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Fig. 7. Vinderød. 1795-kirken, østfaçade. 1:300. Sml. fig. 6, 8—9.

smagfuld den er i det hele betragtet som bygning, så uhensigtsmæssig og for
kert er den qva kirke . . .«; den anden af de to mangler vedrørte både kirke 
og kirkegården, hvis arealer var alt for indskrænkede i betragtning af det til 
sognet hørende folkerige Frederiksværk3. Mens kirkegården kort efter blev ud
videt, måtte menigheden aflinde sig med kirken.

Utilfredsheden fik fornyet næring i forbindelse med anbringelse af et orgel. 
185213 foreslog præsten instrumentet anbragt på herskabsstolens plads, hvilket 
dog ikke ansås for »sømmeligt«. Orglet var en gave fra fideikommisset og kun 
skænket på den betingelse, at kirken, »som gemmer salig generalmajor Gas
sens monument ikke herved vansires«32; ifølge synet endte orglet på en såre 
uheldig plads, hvor organisten var fuldstændig udelukket fra kirken, så han 
hverken kunne korrespondere med præst eller kirkesanger, hvorved idelige 
forstyrrelser fremkom33.

Striden om orglets dårlige placering stod på i et kvart århundrede, og den 
blev efterhånden til en kamp for altrets bedre placering i forhold til menig
heden. 187834 foreslog synet, at gravmonument og alter byttede plads, hvilket 
ikke blev imødekommet, fordi koret ikke kunne rumme kapellets klippegrotte. 
Talrige andre forslag om udvidelse af kirken i forskellige retninger13, fremsat 
fra begge sagens parter, blev afvist af fideikommissets arkitekt, V. Tvede, 1880 
med den motivering, at de var dyrere og dårligere end synets fra 1878, og lidt 
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opgivende foreslog han som en sidste udvej »at ombytte kirken med en ny og 
bedre«35. To år senere gik fideikommisset ind for tanken, idet et medlem af 
styret indså, at kirkens indre virkelig var »stygt og uhensigtsmæssigt, bl.a. 
fordi Classens monument er gjort til kirkens hovedpunkt på altrets bekost
ning«13. V. Tvede fik herefter besked på, sammen med arkitekt, professor Ove 
Petersen, at udarbejde forslag. Der var tale om to muligheder: 1) en kirke på 
samme plads, med kapel og monument som en integrerende del, 2) en kirke 
på et helt andet sted, og i så fald skulle den del af den gamle kirke, som ud
gjorde skibet, omdannes til en forhal til monumentet og bruges til »gravkapel, 
som på de københavnske kirkegårde«36. — Samarbejdet mellem de to arkitek
ter kom ikke i gang; hver afleverede et projekt og fideikommisset foretrak 20. 
dec. 1882 Petersens nygotiske mønsterkirke (p. 1585) for Tvedes langt grun
digere arbejde, som tog hensyn til kapellets integrering. Fideikommissets fort
satte ønske om samarbejde de to arkitekter imellem afvistes 20. jan. og 10. 
febr. 1883 af Tvede, der bl.a. mente, at det foretrukne projekts »udprægede 
spidsbuestil står dårligt til kapellet i romersk«35.

Endnu samme år blev den gamle kirke nedrevet på nær gravkapellet, hvis 
»stilproblem« løstes (som nævnt p. 1585) med en udvendig skalmuring. I kir
kens indre fik gravkapellet en underordnet plads i forhold til kor og menig
hed, men dets centrale stilling i kirkens historie har Ove Petersen dog under
streget ved at flytte sit mod vest planlagte tårn med indgang om på sydsiden, 
således at den indtrædendes første blik møder generalmajor Classens forhen
værende gravkor.

Fig. 8. Vinderød. 1795-kirken, snit i skib og kor. 1:300. Sml. fig. 6—7, 9.
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Fig. 9. Vinderød. 1795-kirken, sydfaçade. 1:300. Sml. fig. 6—8.

†Vindfløje. På lanternespiret har der været flere vindfløje, som efter tur har 
stået i forbindelse med et 1849 omtalt kompas13 under kirkeloftet: 1) med for
gyldt fløj, kugle og andre ornamenter, opsat 1791 ved kirkens ombygning9. 
2) Fornyet 18273. 3) Fornyet 186513; fløjen var da to alen lang og een alen 
bred (sml. fig. 7).

I N V E N T A R
Oversigt. Den nuværende kirkes inventar, i nygotisk stil, er for størstedelens vedkom

mende samtidigt med nybygningen fra 1883 (p. 1585), der opførtes i tilslutning til gene
ralmajor Classens gravkapel fra 1795 (p. 1601); heri står sarkofagen udført af Johannes 
Wiedewelt efter konferensråd J. F. Classens tegning. Fra den ældst kendte kirke (p. 1586) 
stammer det sydtyske dåbsfad og altersølvet fra 1771; den ene klokke er støbt af Oluf 
Kegge 1494, den anden omstøbt 1826 af en ældre fra 1649.

Alterbordet fra 1884 er en fyrretræskasse.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldkors.
Altertavlen er et maleri fra den 1883 nedrevne kirke (jfr. fig. 8) indsat i 

nygotisk ramme, der leveredes af snedkeren sammen med alterbordet13. Staf
feringen svarer til kirkens øvrige inventar; den er mørk egetræsmaling med 
sorte lister og for altertavlens vedkommende forgyldte detaljer, krabbeblade, 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 101
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kors og kapitæler. Maleriet er signeret C. Schleisner 1858 og forestiller Kristus 
stående med kalken i højre hånd. Han er iklædt hvid kjortel og rød kappe; 
himlen bagved har en stærk blå farve, der falmer mod den landskabelige bag
grund. Jordsmonnet, han står på med sine nøgne fødder, er som rødbrunt sand; 
bagved ses det olivengrønne græs. — *Maleri (fig. 10) signeret C. A. Lorentzen 
1796, ifølge kontrakten med Kirkerup bestilt af fideikommisset; det forestiller 
religionens sindbillede, efter Münsters mening »en temmelig fransk religion, 
men ellers godt malet«37. Olie på lærred, 172x86,5 cm, i bred profileret guld
ramme38. Billedet viser en kvindeskikkelse, der træder frem fra en skyforma
tion. I forgrunden en klippeblok, hvorpå der ligger en opslået bog med syv 
nedhængende segl. Kvinden, der har askeblondt hår og himmelvendte blå øjne, 
er iført et hvidt, klassisk gevandt, som under barmen sammenholdes af et gyl
dent bælte. Kun den ene, nøgne fod ses trædende på forgrundens grønsvær 
ved siden af den ovennævnte klippeblok. Over den grålige sky ses i midten et 
gyldent lysskær og mod begge sider en blånende himmel. Nu på Korselitse.

Altersølv, 1771. Kalk, disk og oblatæske med mestermærke P T i rektangel, 
muligvis for Peter Nicolai Thrige (Bøje 647)39. Kalken har glat, cirkelrund fod 
drevet op i afsæt; ved overgangen til den ovale, midtdelte knop et nyere, tun
get bælte. Let svejet skaftled. Bægeret, som er forgyldt indvendigt, har svagt 
udsvejet mundingsrand. På den lodrette fodkant tre gange mesterstempel og 
to utydelige månedsmærker. 26,5 cm høj. Disken har graverede cirkelkors langs 
hele randen og under bunden tre mestermærker og eet guardeinmærke som 
kalkens. Den ovale oblatæske står på fire volutsvungne fødder med løvehoveder. 
Profileret låg hvorpå støbt krucifiks over graveret korstræ. På siden graveret 
skriveskrift: »Vinderoed Kirke tilhørende«. Under bunden mestermærke, Kø
benhavns bymærke 1771, guardeinmærke for Fabritius og månedsmærke væd
derens tegn. Desuden indprikket: 3 V 19 Lod 3 qt.

Vinkande, 184113, af kgl. porcelæn, sort med guldkors.
Sygesæt, se Kregme (p. 1569)40.
Alterstager, nyere kopier efter Frederikssunds fra 1622 (p. 662). 39 cm høje.
Messehagel, nyere, af guldindvirket, gylden silkedamask.
Alterskranke, 1884, halvrund, med balustre af bronzeret træ og håndliste af 

mahogni13.
Døbefont. 1) 1884, af sandsten, leveret af E. Nielsen, svarende til Gørløse 

(Lynge-Frederiksborg hrd.). I skibets andet fag fra øst, ud for Classens grav
kapel. Den afløste nedennævnte, hvis »barokstil« ikke stod til den nye kirke13.

2) *Font (fig. 11) af træ, ifølge A. Kirkerups regning 1796 (p. 1587) leveret 
for 70 rdl., i »moderne facon, udskåret og malet i marmorkulør«9. Den stod 
over for prædikestolen, i skibets nordvest-hjørne, hævet to trin og med balu
strade (sml. fig. 5). Nu i Nationalmuseets 3. afdeling.
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Fig. 10. Vinderød. *Altertavlemaleri, sign. C. A. 
Lorentzen 1796. Nu på Korselitse (p. 1594).

Dåbsfad, sydtysk, o. 1550—75, af messing; i bunden drevet fremstilling af 
bebudelsen omtrent svarende til Veksø (Ølstykke hrd.), derudenom ulæselig 
minuskel- og majuskelindskrift.

Dåbskande, 1800’rne, af messing, balusterformet.
Krucifiks, nyere, figuren ca. 75 cm høj, på glat korstræ af eg. Over indgangen.
Prædikestol, 188413. De fire fag, som hver har et glat, spidsbuet felt, adskil

les af snosøjler. Staffering som altertavlen. I skibets nordøsthjørne.
Stolestader, 1884. Staffering som altertavlen.
Orgel, 1963, af Th. Frobenius, med to manualer og pedal, 10 stemmer. I 

kirkens vestende.
Salmenummertavler, 188413.
Lysekroner. 1—2) 1888, udført af zinkstøber Rasmussen af god bronze efter 

en smuk gammel 16-armet model13 og ifølge graveret versalindskrift skænket 
kirken af gehejmerådinde F. Classen født Skeel. I skibet. 3) Skænket 24. marts 
1942 af det Classenske Fideikommis, da det havde bestået i 150 år. I skibet. 
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To nyere lysearme hver med tre lys. På vestvæggen.
Klokker. 1) 1494, støbt af Oluf Kegge. Indskrift med reliefminuskler mellem 

dobbelte rammestreger: »Help Ihesus Maria Anna Olug Anno M X D I I I I « .  Tvm. 
87 cm. Sml. Blistrup p. 1275.

2) Omstøbt 18263 af S. H. Hornhaver på Frederiksværk på det Classenske 
Fideikommis’ bekostning, efter at klokken fra 1649 (†klokke nr. 3) var spaltet 
og kneblen nedstyrtet, en mangel der var udsat af synet allerede 182141.

DE N E D R E V N E  K I R K E R S  † I N V E N T A R
Oversigt. Om det middelalderlige inventar er der kun ganske få oplysninger, hvorimod 

vi er ganske godt underrettet om udseendet i 1700-tallet takket være Hoffmans efterret
ninger og de udførligere regnskabsnotitser. Heraf fremgår, at altertavlen fra 1594 var i 
brug og ligeledes prædikestolen, udført 1631 af Hans Barchmann. I løbet af 1700-årene 
rejstes pulpiturer til de mange funktionærer og arbejdere ved agatslibemøllen (p. 1599), 
og senere befolkedes kirken af arbejdere fra Classens Frederiksværk. Velbelyst er også 
kirkens nyindretning i forbindelse med ombygningen 1795. Udformningen og moblerings- 
planen, der er beskrevet p. 1589, var i stil med tiden, men kirkelig set helt forkert, fordi 
det Classenske gravkapel havde indtaget korets plads, og fordi altret kun var synligt fra 
herskabsstolen.

Alterklæder. De omtalte alterklæder var røde54 undtagen det, man anskaf
fede til kirkens nyindretning efter ombygningen 1796; det var ligesom messe- 
haglen sort3.

Altertavler. 1) Skænket 1594 af Jacob Trolle til Brødager, høvedsmand på 
Frederiksborg55. 1620 renoverede Casper maler tavlen11 og 1739 blev en del 
lister fastsat af snedker Peder Christensen fra Kregme, hvorpå Hans Nielsen, 
Ganløse, året efter rensede den og »illuminerede den med nye farver«15.

2) 1796. På snittet fig. 8 ses altret at bestå af en arkitektonisk opbygning 
med to gange to søjler, der bærer gesimsen, hvorpå en strålekrans er anbragt. 
I midten ses Vinderød kirkes nuværende alterbillede (p. 1594), som anskaffe- 
des 1858 til erstatning for et, der ifølge kontrakten med Kirkerup leveredes 
af fideikommisset 1795 (p. 1594).

Altersølv. 1646 blev en kalk og disk gjort større og forgyldt; foruden arbejds
løn fik guldsmeden sølv dertil og rosenobler til at forgylde med11. En oblatæske 
af træ er nævnt i inventariet 166214.

Alterstager. De ældre inventarier nævner to messingstager, 1801 er der tale 
om to forsølvede lysestager, 1829 og 1865 om to store metallysestager56. 1829 
opregnes to træopsatser til kirkelysene3.

Et røgelsekar er sidste gang omtalt 176457.
Messehagler. De nævnte er røde, undtagen 1801, da haglen var sort ligesom 

alterklædet58.
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Fig. 11. Vinderød. *Døbefont af træ, 1796 
(p. 1594).

Messeklokker. Inventariet 1620 opregner to små klokker over degnestolen59.
Alterskranke. 1) 1748 udførte smeden Rudolf Abraham i Skævinge en skranke, 

som Hans Nielsen, Ganløse, malede sort med gule knapper15.
2) 1795, med balustre af træ60.
Font, en gammel »stendåb« kasseredes 17969. 1765 stod fonten i tårnet15, 

antagelig på en konsol, som 1794 skulle fornys, hvis den ikke kunne få facon 
som på tegningen9.

Dåbsfad. Ifølge kirkeinspektionsprotokollen var der 1828 givet tilladelse til 
»at lade forfærdige et nyt messingdøbefad efter Vestburgs opgivelse 16 rdl., 
som var betalte«3.

Prædikestol. 1) 1631, af Hans snedker i Kratmøllen, som er Hans Barch- 
man, der bl.a. har udført den bevarede stol i Lillerød (Lynge-Frederiksborg 
hrd.). Poul smed leverede et jern til at fastgøre stolen med, og K n u d  murmester 
indhuggede den i muren, hvorefter Maties maler stafferede den11. 1739 satte 
snedker Peder Christensen fra Kregme en del lister fast på stolen og dens 
himmel, og 1745 blev der sat en ny udkilet, ottekantet pille under; den blev 
nedgravet i jorden og sat på en flad kampesten15.

Ifølge Hoffmans beskrivelse fra årene 1755—73 var stolen smykket med 
billedhuggerarbejde, hvori sås de fire evangelister forgyldte61, sådan som det

Ældre fot. i N. XI.
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også er tilfældet på samme snedkers bevarede stol i Lillerød (Lynge-Frederiks- 
borg hrd.).

2) 1795, med cirkelrund grundplan (jfr. de bevarede tegninger) og billedhug
gerarbejde9. I skibets nordøsthjørne.

Et timeglas til 1/4, 1/2 og 3/4 time, malet og forgyldt, samt en lysearm dertil 
anskaffedes 17969.

Stolestader. 1627 fik Mads snedker af Slangerup 146 mk. for stole, han havde 
gjort; han fik fem mark for hver karlestol og fire mark for hver kvindestol11, 
der åbenbart har haft mindre udsmykning end mandsstolene. 1697 anskaffedes 
fem nye stole og en bænk ved fonten, samt et panel på siden af muren11, og 
1725 leverede Boye Nielsen, Slangerup, seks nye stole uden døre til tårnrum
met62. Efter at stolene var blevet repareret 1769, malede Thomas Møller, Es
bønderup, alt det nye træ derpå efter den gamle kulør med berlinerblå olie
farve og zinnoberrøde lister63. 1788 gjorde snedker Jørgen Diderich Schmidt 
to nye »opstandere« mellem stoledørene i mandsstolene med gesimser og sira
ter efter de gamle64.

1795 anskaffedes ti »lukkede stole« med bænke, hylder og dørbeslag; de ma
ledes i egekulør tillige med 20 mindre stole9. Af planen fig. 5 fremgår, at de 
ti stole har stået midt på gulvet i skibet, mens de 20 har været anbragt langs 
væggene. I korets sydvesthjørne var skolelærerens stol.

Skrifte- og degnestole. 1699 leverede Johan snedker, Frederiksborg, en ny 
degnestol11, og 1725 blev panelværket, som bestod af en ramme med 12 fyl
dinger, fornyet af snedker Boye Nielsen, Slangerup, der samtidig i sakristiet 
gjorde en ny skriftestol uden himmel. 1763 fornyedes skriftestolen af Jens 
Christensen, Farum, ligesom den i Kregme15. Ifølge overslaget 1795 skulle kir
ken have ny skrifte- og degnestol9.

Herskabsstol eller -tribune, som den benævnes på P. H. Classens plan fra o. 
1795 (fig. 5), indrettedes i tårnets anden etage; en dør i tårnets nordmur gav 
adgang til trappen, der førte op til et lille forværelse. Herskabsstolen havde 
paneler langs væggene, tre skydevinduer med blå silkegardiner mod kirken og 
gibsloft; 1829 var der en fast bænk, et gammelt fyrrebord, en lang skammel, 
fire stole med rørsæder og en »kommoditet«; på gulvet et rødt, flettet tæppe3.

1834 trængte døren op til prinsens stol65 til reparation, og året efter var det 
galt med låsen på opgangen3.

Skab. 1699 udførte Johan snedker, Frederiksborg, et nyt skab til at lægge 
messeklæderne i11.

Pengeblok, 1796, jernbeslagen66.
Dørfløj. Jens Christensen udførte 1746 en flammeret inderste dør i våben

huset15.
Pulpitur, 1634, af Henrik snedker i Slangerup, fem år senere stafferet af 
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Maties maler fra Helsingør11. 1731 var menigheden vokset, bl.a. på grund af 
slibeværket67 (jfr. p. 1583), derfor byggedes et smukt, massivt, nyt pulpitur 
fra korbuen til det gamle tværpulpitur og med indgang fra det gamle; snedker
mester Christian Jørgensen Smidt, Fredensborg, udførte det, hvorpå Hans 
Nielsen, Ganløse, 1740 malede begge pulpiturer. 1747 måtte kirken igen bygge 
et nyt pulpitur, denne gang til mestrene på slibeværket, og 1752 opførtes en 
ny trappe med repos i stedet for den gamle, stejle15. Ifølge Hoffmans beskri
velse stod på pulpituret61: »Sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Aand og 
Sandhed, og Faderen søeffter Saadanne, som Hannem tilbede; Gud er een Aand 
og de Hannem tilbede, Dem bor det at tilbede i Aand og Sandhed Joh: 4. —«.

1795 opsattes et pulpitur i den nye kirke, langs øst-, vest- og sydsiden mel
lem søjlerne og med brystlæn af afdrejede balustre (jfr. fig. 8). Der var bænke 
til »tilhørerne«68. Adgang fra trappe i tårnrum9.

Orgel. 1) 1854, af J. Gregersen, med seks stemmer, skænket af fideikommis- 
set69. Allerede få år efter anskaffelsen klagedes der over orglets umulige pla
cering (jfr. p. 1591). Det stod over indgangen (dvs. tårnrummet), opstillet med 
den ene side i en åbning, der var brudt gennem muren til galleriet, og resten 
i et fra kirken helt aflukket rum, hvor organisten hverken kunne høre eller se, 
hvad der skete i kirken. Ved at åbne en lem kunne han se prædikestolen, men 
med altret havde han »mere Besvær, og kan da let komme til at slippe Tan
genterne, — men denne Lem kan ikke holdes åben på grund af en ulidelig 
Træk«33.

2) 1885, af Busch og Søn, som tilbød 150 kr. for det gamle; seks stemmer, 
et manual og anhangspedal. En del af piberne var ormstukne70.

Maleri. Et oliemaleri i ramme forestillende Pauli omvendelse er nævnt i in
ventariet 186535; om det er det vægmaleri bag dåben, der 1858 trængte til 
restaurering, kan ikke afgøres13.

Hatteknager. 1788 gjorde Jørgen Diderich Schmidt i mandsstolene to nye 
opstandere mellem stoledørene med gesimser og zirater efter de gamle64.

Ligbåre anskaffedes 17959.
Klokker. 1) En klokke på et skippund og et lispund afleveredes ved klokke

skatten 160271. 2) 1635, omstøbt i Helsingør72. 3) 1649, jfr. klokke nr. 2 p. 1596, 
omstøbt i Helsingør11 antagelig af Hans Meyer, der samme år omstøbte ho
vedkirkens klokke (sml. p. 1576), hvis indskrift svarer nøjagtig til indskriften 
på Vinderøds forsvundne klokke, kendt fra indberetningen til Hoffman, kun 
kirkeværgerne er forskellige; i Vinderød hed han Jeppe Villumsen73.
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Fig. 12. Vinderød. J. F. Classens gravmonument. Figurgruppen set fra vest, sml. fig. 13 (p. 1601).
L. L. 1971
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G R A V M I N D E R

J. F. Classens gravmonument (fig. 13) er opført 1796 i et dertil bygget grav
kapel, hvis indre er udformet som en klippegrotte (p. 1590 og fig. 1), der kun 
oplyses af en lys- eller solstribe, som trænger ind gennem en rund glug i hvæl
vingens vestside. Langs rummets vægge ligger »tilfældigt anbragte«, utilhugne 
granitblokke, der brydes af et to trin højt podie med generalmajorens glat
slebne sarkofag; på dens låg ligger en platte, hvorpå er indhugget: »Fratri« 
(broder), og foran den er der to legemsstore figurer, Argus og Saturnus.

Johannes Wiedewelt, der udførte monumentet efter P. H. Classens »fusker- 
tegning« (jfr. nedenfor), skriver i sine papirer10, at han 28. nov. 1796 leverede 
begravelsesmonumentet over Classen til opsætning i Vinderød kirke, i et kapel. 
Monument og kapel blev bekostet af J. F. Classens broder, konferensråd P. H. 
Classen. Wiedewelt beretter endvidere, at sarkofagen er af lys, norsk marmor, 
tiden og Argus af hvid, italiensk og fodstykket af norsk, agerhusisk marmor.

Argus, til heraldisk venstre, er fremstillet som en yngling, kun overkroppen 
er synlig. Det bølgede hår hænger ned over højre skulder (fig. 14); oppe om
kring panden er der anbragt tre øjne i håret muligvis henvisende til den græske 
heros Argus’ årvågne eller spejdende øjne, som opdager alt (sml. dog neden
for, hvad Molbech siger herom). Nærmest tabt ud af hans venstre hånd, mel
lem klippeblokkene, ligger et sammenrullet stykke papir, hvorpå der forneden 
med graveret skriveskrift læses: »d. 22. August 1764«. Med højre hånd rækker 
han oldingen, som symboliserer tiden, et papir med påskriften: »General Major 
Classens Testament af 28. Januarii 1789 og Codicill af 23. Martii 1792«. Tiden 
(fig. 12) lader venstre hånd hvile på det, mens han med højre sætter punktum 
for sarkofagens indskrift med fordybede, forgyldte versaler i cirkulær ramme 
dannet af en slange, som bider sig selv i halen. Indskriften lyder: »Suo Marte 
et mvnificentia patriam armavit ornavit« (»på egen hånd og ved gavmildhed be
væbnede og smykkede han fædrelandet«). Fra hælen på tidens højre fod vokser 
en vinge, den venstre hviler han på en bombe med årstallet 1768. Rag hans 
ryg, op ad sarkofagen står et kort, som er rullet delvis ud og viser en plan 
af generalmajor Classens anlæg ved Frederiksværk og Arresodal med Arresøen 
helt til højre. Foran kortet er anbragt en mortér med årstallet 1762 af Lilie- 
skjoldsk marmor og på fodstykkets modsatte hjørne et kanonløb ligeledes med 
graverede versaler: »Tandem bona cavsa trivmphat 1). X X I X  maii MDCCLIX« 
(»endelig sejrede den gode sag 1). 29. maj 1771«).

Molbech omtaler i sine Ungdomsvandringer42 Vinderød kirke med Classens 
gravminde; det er blevet ham fortalt, at ynglingen skal være Argus, men han 
kan også være ædelmodighed eller klogskab, skriver Molbech, og ideen at beså 
hans hovedhår med øjne er måske »konstmæssig, dog næppe skjøn«.
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Ligesom Molbech foreslår Nyrop i sin bog om generalmajor F. C. Classen43, 
at ynglingefiguren kan være konferensråden, der trods broderens løfter fra 
176144, højmodig lader enhver fordring falde og overrækker tiden de senere 
testamenter, hvorefter han ikke er universalarving. Øjnene skulle da antyde, 
at han nøje har set og kendt intrigerne, der udspilledes bag hans ryg.

Konferensråd Classen, der bestilte monumentet, fortæller selv om det i et 
brev til statsminister Ove Høeg-Guldberg 180545. Han forklarer, at Argus fore
stiller publikum, der overrækker tiden, Saturnus, testamentet; sidstnævnte 
træder på en sprængt bombe med årstallet 1768, »dette var året at inkvisi
tions-kommissionen fejlede sit mål og fjenderne sit anlæg mod den afdøde«. 
Mortérens årstal 1771 bringer »det andet forfejlede anlæg« i erindring; kano
nen på det modsatte hjørne henviser til den prøvekanon, hvortil »en Campus 
Martius skulle indhegnes uden for støberiet« på Frederiksværk46, Videre be
retter P. H. Classen, at Saturnus »er, efter min Fusker-Tegning, giort til et Me- 
sterStycke af Wiedewelt, som roeses ligesom den anbragte Dag [vindue eller 
glug] i Grotten, der oplyser ham«.

At det ikke er Wiedewelt, der har komponeret monumentet fremgår som 
omtalt af konferensråd P. H. Classens brev til statsministeren, men den tanke 
er ikke urimelig, at konferensråden har rådført sig med tidens store billedhug
ger, der tidligere har arbejdet for familien bl.a. på Korselitse 1776. I de sidste 
år før broderens død opholdt konferensråden sig det meste af tiden i Paris, 
hvor Wiedewelt som ung havde modtaget inspiration. I nogle af sine arbejder 
til Fredensborg slotshave har han endog anvendt parisiske forlæg47, og det er 
netop i disse arbejder, man sporer en hel del af den barok, han så gerne ville 
udrydde, men som også viser sig i gravmonumentet over generalmajor Clas
sen48. Hele arrangementet med et kapel i en klippehule leder tanken hen på 
de af samtiden så yndede kildegrotter, som netop Wiedewelt interesserede sig 
meget for og som han allerede i 1760’erne havde til hensigt at indrette i Fre
densborg have. Også arkitekt Kirkerup, der ledede kirkens ombygning, har 
opført grotter f.eks. i Dronninggårds have ca. 1781 og den endnu bevarede i 
Frederiksberg have fra o. 1800. Såvel kildegrotten som gravhvælvingen rum
mer noget hemmelighedsfuldt og dystert; den tanke at forene disse to ting 
virker naturlig og rimelig.

Kisteprydelse. Lille krans af forsølvede laurbærblade og bånd med graveret 
kursiv: Hs Excell Geheimekonferentsraad Kammerherre Peter Hersleb Clas
sen. Formand i Direktionen for Det Classenske Fideicommis S K. Fra den 
Classenske Agerbrugsskole med taknemmelig Paaskjønnelse 1849—1886. På 
skibets nordvæg øst for det Classenske gravkapel, sml. kirkegårdsmonument 
nr. 11.

†Kisteplade49. Johan Friderich Classen født i Christiania i Norge 1725, gift 
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Fig. 13. Vinderød. J. F. Classens sarkofag udført 1796 af Johannes Wiedewelt (p. 1601).

178150 med enkefrue baronesse Iselin født Fabritius, † 24. marts 1792, 67 år 
gammel. Kisteplade af sølv med graverede versaler, foruden gravskriften et 
ligvers på latin.

Kirkegårdsmomimenter. 1) O. 1804, Laurence Fensmark født Lund, født 10. 
sept. 1770, † 26. maj 1804. Den »erkiendtlige« mand og tre efterladte børn satte 
denne marmorstele med to indfældede relieffer af hvid marmor; det øvre rekt
angulært med to symmetrisk anbragte overflødighedshorn på hver side af en 
kande; det nedre portalformet med slangeomvundet spyd og laurbærgren om
kring et spejl (?). Stelen har postament af sandsten med gravskrift over ju
stitsråd, stiftslandinspektør Ole Fensmark, født 12. okt. 1752, † 7. marts 182751. 
Begge indskrifter er med fordybede versaler. Højde 213 cm. Syd for skibets 
vestende.

2) O. 1830. Maria Tscherning født Lützow, † 6. febr. 1830, 62 år gammel. 
Oval støbejernsplade52 med reliefversaler; nordvest for kirken (sml. fig. 15—16).

3) O. 1834. Dorothea Catharina Ravn f ø d t  Schouboe, † 4. dec. 1833, 62 år 
gammel og hendes dattersøn Michael Castberg, født 19. juli 1828, † 4. marts 
1834. Som nr. 2.

Erik Skov 1957
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Fig. 14. Vinderød. J. F. Classens 
gravmonument. Detalje, sml. fig. 
12—13 (p. 1601).

L.L. 1971

4) O. 1846. Niels Jensen, født i Bogense 17. okt. 1821, død på Frederiksværk 
23. marts 1846. Som nr. 2.

5) (Sml. fig. 15) O. 1850. Marie Sophie født Nielsen, enke efter bødker
mester Martinsen, født 3. okt. 1786, † 4. okt. 1850. »Vaseformet« støbejerns- 
plade med reliefversaler, nu nordvest for kirken.

6) O. 1856. Krigsråd Ole Pedersen, smedemester og dannebrogsmand, † 6. 
jan. 1856, 90 år. Rektangulær støbejernsplade med reliefversaler. Øst for kirken.

7) O. 1860. Smedemester August Ferdinand Olsen, født 24. april 1811, † 11. 
nov. 1860 efterladende sig en sørgende enke og otte uforsørgede børn, »fem 
modtager ham i evigheden«. Oval støbejernsplade på volutprydet stang. Nu 
nordvest for kirken.

8) O. 1861. Justitsråd Michael Castberg, f ø d t  21. febr. 1796, † 8. febr. 1861, 
distriktslæge på Frederiksværk i 37 år. Som nr. 2.

9) O. 1876. Birthe Oline Mathilde Mathisen, født 1. febr. 1845, † 29. nov. 
1876. Som nr. 5.

10) O. 1881. Karen Mathisen, født 19. aug. 1820, † 27. marts 1881. Som nr. 2.
11) O. 1886. Gehejmeråd Peter Uersleb Classen (sml. kisteprydelse p. 1602), 

formand i direktionen for det Classenske Fideicommis, storkors af Dannebrog, 
født 18. jan. 1804, † 22. febr. 1886 og hustru Clara Charlotte Fanny Classen 
født Skeel (sml. lysekroner nr. 1—2), f ø d t  20. nov. 1810, † 10. nov. 1898. Sort 
marmortavle med forgyldte versaler. Opsat af hustruen, i kapellets østmur53.

12) O. 1888. Forstander for Den Classenske højskole og skovkasserer for Tis
vilde Frederiksværk distrikt Marius Morits Nissen, født 14. dec. 1845, † 9. 
juli 1888. Som nr. 2.
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Fig. 15. Vinderød. Kirkegårdsmonu- 
menter (p. 1603).

13) O. 1890. Emma Christine Nissen født Steiner, enke efter højskoleforstan
der og skovkasserer M. M. Nissen (jfr. nr. 12), født 23. sept. 1849, † 26. juni 
1890. Som nr. 2.

KILDER OG HENVISNINGER

LA. Kirkeinspektionsarkivet. Vinderød kirkes rgsk.bog 1(504— 171(5. — Kregme-Vinde
rød sognekaldsarkiv. 1735—1805, 1814 og 1805—41. Libri datici. 1797-1858. Kirke- 
inspektionsprotokol. —  Det Classenske fideikommis’ arkiv. I I .  1 A. Indkomne sager 1794, 
nr. 1—200, og 1795 f. Kopibøger o. udgåede breve 1794—96.— 1 A, b. Sager ang. 
Vinderød kirke 1851 1900. — II. 1 B. Kassebog 1793—1801. — Bilag til kassebøger 
1797 f. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Cirkulære til biskopperne 1890 (vedr. kirkegården), indberetning af 
J. B. Løffler 1891 (bygning og inventar), suppleret 19(58 af Elna Møller og Henning 
Bender (bygning) og Marie-Louise Jørgensen (inventar) samt Erik Skov 1971 (alter
maleri på Korselitse). Bygningsbeskrivelse ved Elna Møller, inventarbeskrivelse ved 
Marie-Louise Jørgensen, beskrivelse af orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger i NM. Seks blade opmåling af 1795-kirken af Ove Petersen 1883, indskrift 

på den lille klokke af C. F. Herbst s. å. Flere planer vedr. kirke og kirkegård samt udkast 
til den nye kirke 1883 findes i V. Tvedes efterladte papirer vedr. det Classenske fidei
kommis i NM.

1Repert. nr. 3717. 2 Landebogen p. 176. 3 LA. Kregme-Vinderød sognekaldsarkiv. 
1797—1858. Kirkeinspektionsprotokol. 4 LA. Amter. 1784 1800. Breve og dok. vedr. 
kgl. kirker og skoler. 5 LA. Det Classenske fideikommis’ arkiv. Indkomne sager 1794 
og 1795 f. 6 C. Nyrop: Johan Frederik Classen, 1887, p. 286. 7 LA. Det Classenske 
fideikommis5 arkiv. Kopibøger o. udgåede breve. 1794—96. 8 LA. Sjællands stiftsøvrig
heds arkiv. Kommune sager. 1730—1819. Strø og Ølstykke hrdr. 9 LA. Det Classenske 
fideikommis’ arkiv. Bilag til kassebøger 1797 f. 10 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 1396, 2°.

Krik Skov 1957
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Johannes Wiedewelt. Dagbogsoptegnelser 1—2. 11 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Vin
derød kirkes rgsk.bog 1604—1716. 12 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: 
Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 1755—73, sml. P. Severinsen, i KirkehistSaml. 5. rk. 
2, p. 774 ff., hvor der udtrykkes tvivl om oplysningens rigtighed. 13 LA. Det Classenske 
fideikommis’ arkiv. Sager ang. Vinderød kirke 1851—1900. 14 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1661—72. Strø hrd.s kirkergsk. 15 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1721—80. Sjælland
ske rytterdistrikters kirkergsk. 16 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. for 
kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdistrikterne. 17 Materialebestemmelsen hviler på 
oplysninger fra A. Kirkerup (note 9) og Ove Petersen (note 13). 18 Note 14, året 1666. 
19 Note 11, jfr. note 15, året 1722. 20 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 21 RA. Rtk. 
Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. 22 Note 11, året 1680. 
23 Note 15, året 1753. 24 LA. Det Classenske fideikommis’ arkiv. Kassebog 1793—1801.
25 Om Classens begravelse se Astrid Paludan-Müller: Generalmajor Classen, 1923, p. 207 ff.
26 Note 9, jfr. note 24. 27 Snittet må høre til et forslag, hvorefter det middelalderlige 
skibs sydflugt bevaredes, mens hele udvidelsen gik i nordlig retning. — De to tegninger 
findes i LA. i det Classenske fideikommis’ arkiv: Sager ang. Vinderød kirke 1883—1900. 
28 Se 1827, note 3. Spiret og gravkapellets frontispice skulle ifølge kontrakten have været 
dækket med kobber (note 9). 29 Note 9. Af dekorationer er senere (1858) nævnt væg
maleriet bag dåben (note 13). 30 Der findes adskillige eksempler på, at kongelige eller 
adelige personer efter reformationen indrettede deres »gravkapel« i en kirkes kor eller i 
en østforlængelse af dette (bl.a. kongesarkofagerne, der i 1700’rnes 1. halvdel indtog 
Roskilde domkirkes højkor, DK. Kbh. Amt p. 1875 og korforlængelserne i Notmark 1564, 
DK. SJyll. p. 2490, og Højbjerg 1723, Viborg amt). Fælles for dem alle er imidlertid, at 
altrets plads i forhold til menigheden ikke ændres. — Det skete derimod med Vinderød 
1795, hvor gravmonumentet fortrængte altret til et for menigheden usynligt sted. Der 
findes vistnok ikke danske paralleller til en sådan gravkirke. 31 Jfr. C. Molbæch: Ung- 
domsvandringer i mit Fødeland, 1811—15, p. 218. 32 RA. Kultusministeriet. 1. dep. 
1848—1916. Journalsager, året 1863. 33 RA. Kultusministeriet, 1. dep. 1848—1916. 
Journalsager. 34 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. 1864—99. Synsprotokoller for kirker 
og præstegårde. 35 NM. 2. afd. V. Tvedes papirer og tegninger vedr. Vinderød kirke, 
ca. 1865—1886. 36 Se note 35 og 13. 37 1841, i Visitatsdagbøger 1835—53, II, 235. 

Fig. 16. Vinderød. Plan over kirkegården. Tegnet af El. M. (p. 1584).
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38 Bag på rammen forskellige blyantspåskrifter: »Lys Guld«, »Korselitze« og »Opforgyldt« 
(eller muligvis »Omforgyldt«). 39 Han blev født 1748 og fik 1779 borgerskab i Køben
havn som juvelér. 40 Udgiften dertil førtes på Vinderød kirkes regnskab (note 15, året 
1731). 41 Uldall p. 203 og E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 109 f., jfr. note 3. 42 C. 
Molbech: Ungdomsvandringer p. 217 ff. 43 p. 258. 44 De blev ikke indfriet i det ende
lige testamente. 45 Gengivet i Astrid Paludan-Müller: Generalmajor Classen p. 252, 
bilag 11. 46 Om Frederiksværk som Classens ejendom, se C. Nyrop: Johan Frederik 
Classen p. 175. 47 Fr. J. Meier finder, at hele anordningen ikke er fri for at minde mere 
om den franske skoles teatralske smag end ønskeligt er (Efterretninger om billedhuggeren 
Johannes Wiedewelt, 1877). 48 Den franske billedhugger Pigalles gravmæle fra 1775 
over grev Henri-Claude d’Harcourt i Notre Dame-kirken i Paris bar været nævnt som 
forbillede for Classens mindesmærke, men ligheden forekommer ikke slående. 49 Gen
givet efter Astrid Paludan-Müller: Generalmajor Classen p. 250, bilag nr. 10. 50 Skal 
være 1783. 51 Da den nye kirke skulle opføres, meddelte V. Tvede og O. Petersen, at 
bl.a. Fensmarks gravsted fra 1805 var hjemfaldent og var i vejen (note 13). 52 Måske 
oprindelig i monument som nr. 1, 4, 5 eller 6 i Melby (p. 1632). 53 Professor Petersen 
lovede 1886 (note 13) at opsætte en tavle på kirkemuren og et jerngitter om gravstedet; 
begge dele er der endnu. 54 Inventariet 1865 opregner, foruden rød fløjlsbeklædning og 
knæleskammel med rødt fløjl, sort overtræk til altret og forskellige andre sorte dekora
tioner (note 35). De røde er nævnt 1631 (note 11), 1773 (note 15) og 1829 (note 3). 55 LA. 
Bispearkivet. 1758—59. Historiske efterretninger, anført i noter til fundatser af Hoffman. 
56 1620 (note 20), 1764 (LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers inven
tarier), 1801 og 1829 (note 3) samt 1865 (note 35). 57 LA. Sjællands stiftsøvrigheds 
arkiv. 1764. Kgl. kirkers inventarier. 58 1662 (note 14), 1773 (note 15). 59 Note 20. 
Inventariet 1662 (note 14) omtaler dem også, men ikke det 1764 (note 57). 60 1 over
slaget regnes der med et jernrækværk, men synet 1797 (note 9) meddeler, at dåb og præ
dikestol har laet balustrade, og altret er opbygget af nyt. 61 NM. 2. afd. Håndskrifter. 
Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 1755—73. 62 Note 15; allerede 
1637 købtes træ til en ny stol i tårnet (note 11). 63 Note 15; 1679 (note 11) var to stole 
malet blå. 64 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—92. Frederiksborg distrikts kirke
rgsk. m. bilag. 65 Frederiksværk testamenteredes til Prins Carl af Hessen, der 1804 
skænkede værket til sin svigersøn, den senere Fr. VI. 66 En bliksparebøsse med hænge
lås til blokpengene manglede ved synet 1764 (note 57). 67 Jfr. Gerh. Hornemann: Fre- 
deriksværks Historie, 1911, og Carl Christensen: Frederiksværk, udg. af Frederiksborg 
Amts historiske Samfund, 1926. 68 Se note 9, 1872 note 13; 1873 anskaffedes syv nye 
af mere hensigtmæssig facon, disse maledes med egefarve; desuden 12 egetræsstole (note 
34 og 35). 69 Se note 13; orglet havde ét manual med følgende stemmer: Gedackt 
8-fodstone, Fugava 8 fod, Principal 4 fod, Octav 2 fod, Quinte 2 2/3 fod og Terz 1 3/5 fod. 
70 Se note 13. Orglet ejes i dag af pastor P. J. Rysgaard Jensen, Hillerød. 71 E. Gribsø, 
i ÅrbFrborg 1934, p. 109 f., jfr. DaSaml. I, 99 f. 72 Note 11, året 1638. 73 Se note 55 
og 3, årene 1758 og 1826.

Fig. 17. Vinderød. Landsbyplan.



Fig. 1. Melby. Ydre, set fra sydvest.

M E L B Y  K I R K E
S T R Ø  H E R R E D

Kirken skal ifølge Resen1 have været viet S. Margaretha, »til hvilken københavnerne 
fordum plejede al sende voxlys«; den er 1319 omtalt som sognekirke2. Sognepræst 

er nævnt 1447 og 14993. 1567 havde sognet 33 tiendeydere4. — Som statsejendom var 
kirken underlagt landbrugsministeriets domænekontor (sml. Kregme p. 1559), for den 1. 
okt. 1933 overgik til selveje.

Møntfund. Ca. 1885 blev der på »den vestlige side af kirkegården« fremdraget syv 
middelaldermønter fra tiden o. 1250—1440; ældst er den engelske »long-cross sterling«, 
derpå følger Ribe-Slesvig-mønter og lübske hulpenninge samt en gotlandsk trepenning.— 
Et Antwerpen-vægtlod fra o. 1600 fandtes 50 skridt fra kirken5.

Sagn. En lindorm for kirkedøren skal være dræbt af en tyr, der var opflasket med 
sødmælk6.

Sognet omfatter roden af halvøen Halsnæs øg begrænses mød nord og syd af 
Kattegat og Roskildefjord. Byen ligger i det kuperede morænelandskab mod 
vest, med kirken nordligt i bebyggelsen og hævet over den på en stor bakke, 
der syd og øst for kirkegårdsmuren falder stejlt mod de omgivende veje. 1730 
og mange gange senere fornyedes rækværket ved den stejle opgang til kirke- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 102
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Fig. 2. Melby. Teglovn, set mod nordøst (sml. fig. 4 og p. 1610).

gården, og 17717 blev stenbroen omlagt på den stejle bakke uden for ringmuren 
til hele den søndre side og et stykke om på den østre. Kirkegården, hvis areal 
muligvis allerede i middelalderen øgedes i østlig retning, er 18348 og 19019 ud
videt mod nord; disse udvidelser har kløvstensmure og levende hegn. I syd og 
øst, hvor den teglhængte, hvidtede hegnsmur har adskillige udvendige støtte
piller, og til dels i vest (se kirkeladen), er kernen middelalderlig; materialet er 
munkesten og kamp blandet med nyere teglsten. 161910 gennemgik muren en 
omfattende istandsættelse, og kirkeporten med lågen fornyedes samtidig; fra 
den tid stammer måske de tre piller (uden buer), som udgør den nuværende 
hovedindgang, der sidder i syd, ret nær vestmuren. Foruden porten omtales to 
†indgange, en låge i nord 1718 og en i nordøst 17457.

†Kirkerist. 1833 blev den gamle jernrist under lågen (formentlig hovedind
gangens) borttaget og hullet derunder opfyldt og brolagt11.

Et material- og kedelhus er 1967 opført uden for og i tilslutning til vestmuren 
(arkitekt P. Thorsen).

†Teglovn. 1938 blev der lige uden for kirkegården og umiddelbart vest for 
hovedindgangen gjort et interessant fund12, idet der her afdækkedes rester af 
en teglovn (fig. 2, 4). Ovnen er af en velkendt middelalderlig type: en lidt 
uregelmæssig firkant (ca. 475x500 cm) gravet ind i den ret stejle kirkebakke 
og med tre indfyringsåbninger mod øst. I ovnen fandtes e n d n u  på bænkene 
mellem fyrkanalerne en del munkesten fra sidste brænding (ca. 25—26,5 x 13 x 
8,5—9 cm). Fra denne stammer antagelig også en hel usædvanlig tagstenstype, 
en krydsning mellem den middelalderlige hulsten og den hollandske vingesten, 
der blev almindelig omkring 1500-tallets midte. Ovnens placering taler for, at 
den virkelig er brugt i forbindelse med kirkens byggearbejder, og stenene fra 

C. G. Schultz 1938
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sidste brænding antyder, at den senest har været i brug ved opførelsen af kirke
lade og tårn.

Kirkelade. Umiddelbart vest for tårnet og indbygget i kirkegårdsmuren står 
nordenden af en senmiddelalderlig kirkelade, der selv i sin nuværende stærkt 
afkortede form fremtræder som en smuk bygning. Kun vest- og nordmuren er 
gamle, og den sidste har en velbevaret blændingsgavl af vindueskrydstype lige
som tårnets gavle (p. 1616). Hele østmuren med dens to døre og sydmuren med 
blændingsgavl, der er en nøje kopi af nordgavlen, stammer fra o. 188813, da 
bygningen indrettedes til ligkapel og brændselsrum (sml. fig. 4-5).

Det bevarede stykke af laden er kun en fjerdedel af den oprindelige; resten 
stod i mere eller mindre ruineret stand frem til 1722, da man istandsatte nord
enden med bjælker, spær, hulstenstag m.m. og dernæst afbrød »8 favne af den 

102*

Fig. 3—4. Melby. 3. Plan. 
1:300. Målt af C. G. Schultz 
1930. Tegnet af El. M. 1971. 
4. Oversigtsplan med kirkela
de og teglovn samt funda
ment til kirkens aldrig fuld
endte nordudvidelse. 1:600 (p. 
1610, 1611 og 1616).
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Fig. 5. Melby. Kirkeladens nordgavl. 1:150. Målt 
af J. B. Løffler 1891 (p. 1611).

gamle kirkelades mur op til det søndre hjørne lige efter ringmurens højde«7. 
Denne nedskårne østmur af laden er stadig hegnsmur og viser, at bygningen 
oprindelig har været godt 20 meter lang, inddelt i fire fag af lisener svarende 
til dem, der indgår som endelisener på den bevarede del. Bygningen synes helt 
igennem opført af munkesten i munkeskifte, og det er sandsynligt, at stenene 
er brændt umiddelbart uden for kirkegården (jfr. teglovnen p. 1610).

Kirken består af et hvælvet langhus og tre tilbygninger: sakristi, våbenhus 
og tårn. Langhuset er sammensat af skibet fra en 1100-tals kirke, to vestfor
længelser, den ældste fra o. 1200—25, den yngste fra o. 1400—50 samt en øst
forlængelse, der tillige med det samtidige sakristi og våbenhuset tilhører 1400- 
tallet; tårnet er fra tiden henimod reformationen. En påbegyndt udvidelse af 
hele langhuset mod nord blev opgivet. Orienteringen har afvigelse til nord.

Af 1100-tals kirken er kun skibets langmure bevaret; de konvergerer ret kraf
tigt mod øst, hvor hjørnerne kan fastslåes både ud- og indvendig. Materialet er 
rå, kløvet kamp støbt i ret jævne skifter; blandt de større og mindre sten er der 
mange små havsten. Hjørnerne er dels af jævnt tildannede granit-, kridt- og 
sandstenskvadre, dels af firsidede kampesten. Nederst i nordøsthjørnet ses en 
veltildannet granitkvader, der kan være halvdelen af en vinduesoverligger. I 
syd ses en rå sokkel bestående af et fremspringende skifte. Over denne er den 
romanske murhøjde ca. 3,9 m.

Tilføjelser og ændringer. Første vestforlængelse og vinduesændring. O. 1200— 
1225 forlængedes skibet ca. fem meter på bekostning af vestgavlen, og det 
udstyredes med nye vinduer, mens dørene tilmuredes. Materialet i de kun
65 cm tykke mure er munkesten spillende i alle afskygninger af rødt og gult, 
grønt og sort på grund af uensartet brændingstemperatur; af samme årsag 
varierer størrelsen meget (24—26,5 x 11,8—13 x6,5—8 cm, 10 skifter — 81 cm). 
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Fig. 6. Melby. Ydre, set fra sydøst.

De korte sten ligger i uregelmæssigt munkeskifte med indtil fire løbere på 
række, og vistnok med en flad, i begge sider beskåret fuge. På overvæggene 
her og i det ældre skib ses rester af flere gange hvidtet puds, som undertiden 
lader sig skille i to lag. Det øverste lag hører sammen med forlængelsen og med 
de vinduer af tilhugne (riflede) munkesten, der blev indføjet i det ældre skibs 
kampestensmure (sml. Torup p. 1640). Vinduerne, hvoraf der spores to i hver 
langmur, er høje, med kraftig indre smig, dybtliggende lysning og anbragt så 
højt, at halvstensstikkets isse har berørt det flade loft på bjælkernes underside.

To nye døre i vestforlængelsen alløste skibets. Den nordre er tilmuret og ud
vendig skjult af en støttepille, som dog lader en anelse af dørstikket synligt. 
Syddøren er velbevaret, slank og rundbuet, med fals både ud- og indvendig, 
sidste sted med svagt rundet hjørne. Stikket er halvstens med prydskifte af 
krumhugne løbere; underfladerne er pudset indtil en kvart sten fra kant. Lys
ningen måler 262x99 cm, bredden i murflugten 130 cm.

Hvælv. Før det romanske kor forsvandt, og for skibet på ny udvidedes mod 
vest, blev det i 1300’rne forsynet med tre krydshvælv. Vægpillernes forskellige 
antal false udligner synsmæssigt forskellen i murtykkelsen på det romanske 

V. M. 1947
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Fig. 7. Melby. Anden vestforlængelse (sml. fig. 8). Blændingsgavl med spor af indridsede dekora
tioner i blændingernes pudsede bund. 1:50. Tegnet af El. M. 1971 (p. 1614).

skib og forlængelsen. Pillerne har kragbånd af et enkelt, retkantet skifte, der 
danner vederlag for de spidse gjord- og skjoldbuer og for ribberne, der ud
springer i 6 cm.s bredde, men hurtigt overgår til halvstens bredde. I vesthvæl
vingens søndre kappe findes antagelig en lem, og i mange svikler er der et spy
gat (se Tjæreby p. 1411, note 15). Kapperne er meget buklede. — Overhvæl
vingen må have medført indhugning af nye vinduer.

Anden vestforlængelse må henføres til tiden o. 1400—50. Over en syld af 
store, rejste kampesten er materialet munkesten i munkeskifte; i taggavlen 
kan man fastslå en bevidst vekslen mellem lyst- og mørktbrændte sten. Lang
murene har gesimsfrise af et bindigt savskifte under en tre skifter høj trappe
frise (sml. Helsingør S. Olais vestforlængelse p. 61). En rig blændingsgavl: 
et korset kors flankeret af cirkel- og spidsbueblændinger og med rester af kam
takker står meget velbevaret under tårnets østmur (fig. 7—8). I stikkene og 
langs korsarmene veksler stenfarven som nævnt regelmæssigt; måske blev alt 
andet murværk pudset ved opførelsen ligesom blændingsbundene, der er for
synet med indridsede ornamenter; disse må have dannet grundlag for en †poly- 
krom bemaling. — Det indre dækkes af en samtidig krydshvælving med rund- 
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stave langs fødselslinierne og retkantede halvstens ribber; i hvert hjørne er 
der et spygat til alledning af vand fra utætte tage.

Østforlængelsen af skibet, som afløste det romanske kor, er stærkt skalmuret 
i syd, og taggavlen med dens fem spidsbuede høj blændinger synes også fornyet. 
At dømme ud fra blændingsgavlen på sakristiet, der er planlagt sammen med 
forlængelsen, må de to afsnit dateres til 1400’rnes senere del. Begge er af munke
sten i munkeskifte, med midtridset fuge. Underste skifte af nordmurens gesims 
er bevaret bag sakristiets tag. Østgavlen har et stort, spidsbuet vindue, der 
siden 184214 står søm blænding udvendig. Dets indvendige stik ses over østre 
skjoldbue, men alligevel må forlængelsens krydshvælving være planlagt fra be
gyndelsen, thi dens falsede hjørnepiller er i forbandt med ydermurene; hvæl
vingen har retkantede halvstensribber, regnvandshuller og topforstærkning.

Den rundbuede dør i fladbuet fals, som forbinder koret med sakristiet synes 
samtidig med kormuren, og derfor må sakristiet være planlagt sammen med 
det nye kor. Tilbygningen, der kun er 21 skifter høj inklusive falsgesimsen, hvis 
sten veksler i rødt og sørt, har taggavl med tre tvillingdelte højblændinger med 
spærstik og kronet af rude. Det indre har krydshvælving med kvartstensribber.
- En retkantet dør i nørd stammer fra 1741, mens cirkelvinduet i øst er fra o. 

1900. 17397 blev der lagt gulv af kridtstensfliser i rummet, som nu har trægulv.
Våbenhuset foran syddøren i den ældste vestforlængelse kan have en kerne,

Fig. 8. Melby. Anden vestforlængelse (sml. fig. 7). Farvevekslingen mellem røde og sorte sten i 
blændingsstikkene fornemmes kun svagt på billedet (p. 1614).

E.M. 1947
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der er ældre end flere andre tilbygninger. I sin nuværende form er bygningen 
meget skalmuret, vestsiden bl.a. 17227, da munketaget udskiftedes med vinge- 
tegl, og østsiden, der består af ret små sten i krydsskifte, på et andet tidspunkt. 
Både de to cirkelvinduer og den spidsbuede dør er ret nye, mens savskiftet i 
gavlfoden og de tre spidsbuede høj blændinger med pudset bund kan være 
urørt. — Det indre har gråmalet bjælkeloft og gulv af røde munkesten i sand.

Tårnet er den yngste tilbygning og ligesom kirkeladen (p. 1611) opført hen- 
imod reformationen, antagelig af sten brændt i den p. 1610 omtalte teglovn. 
Murene står på en ujævn kampestenssyld; sydsiden og søndre halvdel af vest
siden er skalmuret 1722; resten af murværket viser mange sorte sten, uden at 
der dog spores noget egentligt mønster, men i alle åbningernes stik veksler 
sorte og røde sten regelmæssigt.

Tårnrummet, der indtil 17407 tjente som dåbskapel, har en oprindelig, nu 
tilmuret syddør; indvendig, hvor døren fremtræder med falset fladbue, sidder 
den forskudt mod øst i en helsten dyb vægblænding med falset, spidsbuet stik. 
Lignende blændinger lindes i vest og nord, det sidste sted forskudt mod vest 
af hensyn til trappen. Den samtidige krydshvælving har halvstensribber, skjold
bue i øst og regnvandshuller i sviklerne. Arkaden til skibet er spidsbuet og falset.

Trappen har fladbuet underdør med spidsbuet, pudset spejl, snæver, binder- 
muret skakt, rund spindel og loft af fladbuede binderstik; det er tydeligt, at 
man har haft store vanskeligheder ved at få trappen til at ende ved den flad
buede overdør, hvis stik senere har måttet hugges ned af hensyn til pladsen.

Mellemstokværket har loft af genanvendte egebjælker (i øst-vest) og i nord 
en senere indføjet lysåbning med smige inderkarme. Klokkestokværket har til 
hvert verdenshjørne to spidsbuede, falsede glamhuller. De øst-vestvendte gavle 
har hver syv rektangulære høj blændinger, der ligesom kirkeladens (p. 1611) er 
underdelt med lodrette og vandrette led som vindueskryds, nøje svarende til 
Esbønderup og Tibirke tårne (p. 1016, 1321).

Planlagt nordudvidelse. I forbindelse med undersøgelsen af teglovnen (p. 1610) 
blev der gennemført en begrænset undersøgelse umiddelbart nord for kirken, 
hvor der var iagttaget fundamenter. Foruden mange lag begravelser blev det 
fastslået, at der i nogen afstand fra nordmuren løber et kraftigt fundament 
(jfr. fig. 4), der tæt vest for sakristiet når ned i en dybde af to meter. Afslut
ningen mod vest falder ud for nordvesthjørnet i skibets sidste forlængelse, og i 
øst løber fundamentet antagelig ind under sakristiet. Fundamentet må tydes 
som forberedelse til en udvidelse af hele langhuset mod nord, således som det 
f.eks. kendes fra Borup (Københavns amt p. 1179 med fig. 3) og Gerlev (Horns 
hrd., hvor udvidelsen er sket mod syd). Planen må være opgivet til fordel for 
det nuværende korparti med sakristi.

Tagværkerne er alle af fyr, men dog således at tårnet har bevaret sin oprinde- 
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Fig. 9. Melby. Indre, set mod øst.

lige langstol af eg med tre konger, da spærene 177815 fornyedes sammen med 
våbenhusets og sakristiets.

Kirken står siden 187913 i blank mur med hvidtede blændingsbunde og vin- 
duesindfatninger. Tårnets skifertag stammer fra nævnte istandsættelse16; re
sten er tækket med vingetegl, der tid efter anden har afløst munketegl, som 
endnu ses på de jævnligt reparerede kamtakker. I middelalderen har hele kirken 
antagelig været tækket med bly; 161510 og de nærmest følgende år gennem
førtes en udskiftning af blyet med munketegl. — De nuværende vinduesåbnin- 
ger, der måske stammer fra 1879, har jernrammer som antagelig er udført efter 
J. Magdahl-Nielsens tegning 191717. Pikstensfortovet rundt langs ydermuren er 
lagt 186413. Det indre er hvidkalket, og langhusets tre østre hvælvfag smykket 
med kalkmalerier. Stolestaderne har trægulv, resten gule sten i sand.

En ornamenteret *gulvflise uden glasur blev 1956 fundet i skibets gulv; orna
mentet, et kvadrat med fire hvirvelrosetter, er påstemplet. (Nationalmuseets
2. afd. nr. D. 12723).

Et †solur på kirkegården er omtalt 166218 og 176419.

E. M. 1970
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KALKMALERIER

1) Senromanske. Langs buen på de over hvælvene bevarede, sekundære vin
duer i det romanske skib (p. 1613) er der trukket en rødbrun, 10 cm bred stribe.

2) I overgangsstil mellem gotik og renæssance på langhusets vægge og hvælv, 
afdækket 190520. Malerierne i de fire østligste fag istandsattes og konserveredes 
190721; genrestaureret 194622.

Udsmykningen er i det væsentlige ornamental: ranker, rosetter, store fantasi
blomster; dog ses et enkelt englehoved, to menneskeskikkelser i blomsterkalke 
samt de fire evangelisttegn, der er hovedmotivet i langhusets tredie fag fra øst.

Langhusets 1. fag fra øst (koret). I ribbesammenstødet en vældig roset hoved
sagelig i røde, hvide og gule farver. I kapperne sortkonturerede, store fantasi
blomster og -blade, der ikke som i ren gotisk maling danner et sammenhæn
gende hele (se Strø p. 1488), men enkeltvis skyder op fra grenstumper (fig. 11), 
en manér som er gennemgående for alle hvælvenes dekorationer. Der ses også 
perspektivagtige »huller«, som de kendes fra renæssancekister, og modstillede 
blomsterkalke med midtvulst (som en »renæssancebaluster«). I syd- og nord- 
kapperne var der røde stængler med blomster uden sorte konturer; de antoges 
af konservator at være malernes første prøver; i sydkappen bibeholdtes de, 
delvis neddæmpede, i nordkappen blev de overhvidtet. Farverne er nu brunrødt 
i to nuancer og grønt, i vestkappen dog kun rødt i to nuancer. Under skjold
buerne dobbeltranker, på ribberne stiliserede kviste og sparrer23.

2. Fag fra øst. Ingen særlig topdekoration, men varierende fantasiblomster i 
kapperne. I vestkappen sidder to naivt tegnede halvfigurer, vist en mand og 
en kvinde, i hver sin blomst. Over skjoldbuen i nord er der et stort englehoved 
med vinger i rødt og gult. På ribbernes underside dukker tværstreger — ung
renæssancens yndlingsornament — op.

3. Fag fra øst. Her er evangelistsymbolerne malet omgivet af blomsterdeko
ration i to nuancer rødt og gult, i mindre grad grønt. I østkappen Johannes- 
ørnen, brunrød, i syd Markus-løven, gul med røde vinger, i vest Matthæus- 
englen, vinger med røde og sorte konturer og i nord Lukas-oksen (fig. 12), rød 
med gule vinger (tomme skriftbånd).

4. Fag fra øst (kun østkappen). Symmetrisk buket af fligede storblade, rød 
kontur, grå bund. I ribbesammenstødet et dyrehoved.

5. Fag fra øst (skibets vestligste, kun østkappen). Varierende blomstermoti
ver i røde og gule farver. I nedre svikkel mod nord er der omkring et regnvands- 
hul malet en (stærkt optegnet) narremaske, der i den ene af huens spidser har 
en bjælde (sml. fig. 9).

Også væggene har haft blomsterdekorationer (jfr. nedenfor), men de er alle 
overhvidtet.
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Fig. 10. Melby. Indre, set mod vest.

Såvel de ovennævnte tekniske detaljer som motivvalget henfører malerierne 
til efterreformatorisk tid. I visse bladformer, især i faget med evangelistsym
bolerne, anes renæssancens akantus.

Konservatorberetningen fra 1905 skelner mellem to malere, en ældre, ruti
neret, mere konservativ og en yngre noget stivere maler, som bl.a. antages at 
have udført malerierne i tredieøstligste fag.

I sin beretning giver konservator Niels Termansen desuden en oversigt over 
den ovenfor beskrevne og senere dekorationers udseende og skæbne, en over
sigt, der formentlig kan gælde som fællesnævner for talrige kirker: »Kort Tid 
efter første Overkalkning af Decorationerne er alle Ribber og Gjordbuer over
strøget med en grå Kalkfarve, hvorpå der er gjort en Inddeling i »Sten« ved 
paamalede sorte Dobbeltstreger, som skulde betegne Fuger. Den østlige Væg 
i Koret, der som de øvrige Vægge (i hvert Tilfælde på Nordsiden) har været 
overmalede med Blomsterdecorationer, er nu ganske overstrøget med den grå 
Farve, der yderligere er strøget i en Halvcirkel over Gjordbuens Top op på 
Kappen. Samme Udsmykning har været anvendt i Sakristiet. Derefter er Kir
ken kalket mange Gange hvid overalt. Så har man i en senere Tid igen forsøgt 
at udsmykke den. Denne Gang med Rødt. Den østlige Væg i Koret er da over-

E.M. 1947
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kalket med rød Kalkfarve. På Ribber og Gjordbuer er igen forsøgt en Efter
ligning af Sten, skiftevis rød og hvid med røde Penselstrøg i. Samme Murer 
har under et Vindue på nordre Side gjort et kluntet Forsøg på at fremstillet et 
Drapperi. Efter dette er Kirken igen kalket adskillige Gange overalt med hvid 
Kalk«. Ifølge regnskaberne blev kirkens indvendige buer 1733 gjort grå, og 
1745 marmorerede Hans Engel fra Farum buer og »grater« (ribberne) med 
brunrødt7.

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen hidrører kun den romanske granitdøbefont og det sen

gotiske triumfkrucifiks, men der haves efterretning om †relikvier. Renæssancen er repræ
senteret af den halvgotiske, sammenstykkede degnestol, prædikestolen fra begyndelsen 
af 1600’rne, tilskrevet Bernt snedker i Slangerup og stolestaderne fra o. 1625. Fra 1600’rne 
er også de to dåbsfade, alterstagerne og berettelsessættet samt et præsteepitaf (1639). 
Alterkalken er fra 1752, dåbskanden fra 1829 (den vanlige slangehankstype), mens alter
tavlen (Chr. Em. Andersen) og alterskranken begge er fra 1842. — Klokkerne er støbt 
1590 og 1827.

Alterbordet, der flyttedes lidt mod vest 1968, består af fyrrebrædder.
†Relikvier. Ifølge indberetninger 175024 og 175825 forvaredes i sakristiet 

nogle relikvier i en blydåse »som skal være« et stykke af Marias skørt og af Jesu 
sejrsskjorte samt en nagle fra Jerusalems port26.

†Sidealterborde. Rester, ca. en meter høje, stærkt overpudsede, formentlig 
for henholdsvis Maria og kirkens værnehelgen, S. Margaretha (sml. p. 1609), ses 
under skibets nordøstre og sydøstre hjørnepille.

Alterklæde. 1968, gobelinvævet af Astrid Khan, efter tegning af kunstmaler 
Mogens Jørgensen.

†Alterklæder. 1620 nævnes et klæde af rødt damask10, omtalt 1662 som et 
lidet, gammelt stykke sammen med et af blomstret fløjl18. Herefter omtaler 
regnskaber og inventarier kun røde klæder af fløjl; 1751 var det kongelige navn, 
krone og årstal broderet derpå7.

Altertavlen fra 184227 er et maleri med motiv fra Johannes 20, 17 (Kristus og 
de tre kvinder), signeret »C A 1842« (Chr. Em. Andersen) i samtidig, nygotisk 
ramme; på bagklædningens bagside malet: 1842. Maleren modtog 400 rdl. for 
billedet, der først udstilledes »i Kunstforeningens Lokale«. Restaureret 1965.

†Altertavler: 1) Af en senmiddelalderlig altertavle, vel fra slutningen af 
1400’rne, var endnu 1885 bevaret en tre fod høj, siddende, kronet figur med 
rigsæble i venstre hånd, mens attributtet i højre hånd var forsvundet sammen 
med denne. Figuren må, med Magnus-Petersen, antages at forestille S. Olav 
eller (muligvis) S. Knud. Var det S. Olav, har der sandsynligvis ligget et udyr 
under hans fødder, og i højre hånd har han holdt en økse (mens S. Knud plejer 
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Fig. 11—12. Melby. Kalkmalerier i langhusets 1. og 3. fag fra øst (p. 1618),

at have et scepter). Under sin tegning5 har Magnus-Petersen skrevet: »De ene
ste Rester af et catolsk Alter, nu i en Gaardmands Have lige overfor Skolen«. 

2) 1599. Af denne tirsøjlede renæssancetavle eksisterede 1885 blot den i seks 
felter delte storgesims samt to toskanske søjler, som aftegnedes af Magnus- 
Petersen tillige med oplysning om, at tavlen ifølge kirkebogen »skal have haft 
Aarstal 1599«. Indskrifterne i frisen, med versaler (det latinske) og kursiv, af
tegnede Magnus-Petersen som følger: 1) »Symbolum Pe/tri Mvnt. ALT EFTER 
Guds Villie« (d. e. »valgsprog før Peder Mund«, lensmand 1597—1604 på Frede
riksborg og Abrahamstrup). 2) Andreas Johannis F. — D. N. S. Protector 
meus« (dvs. sognepræsten Anders Hansen († 1602). »Herren er min beskytter«).
3) »Ecce agnvs dei« etc. »Ioh. 1« (»se det Guds lam«). 4) »Sangvis fιlie(!) dei 
pvrgat nos ab omni pec(ca)to Ioh. 1« (»Guds søns blod renser os for enhver 
synd«). 5) »Knud Iørgensen Kirck Verge«. 6) »Iep. Lauffridtsøn Been. Kircke 
Værge«. På frisefremspringene omkring Munds felt er antydet to våbenskjolde, 
formentlig lensmandens fædrene og mødrene.

Tavlen fjernedes 1842 ved opsættelsen af det nuværende maleri. 1863 kræver 
synsprotokollen den gamle tavle i sakristiet bortskaffet eller tilintetgjort. På et 
tidspunkt anbragtes den i materialhuset, hvorfra den forsvandt o. 1900.

1742 renoverede Hans Nielsen, Ganløse, tavlen, som af lyse-os var blevet 
sort, men da det derpå siddende guld var i temmelig god tilstand og uden skade, 
blev den afvasket og med nye farver forbedret, skilderiet overmalet og ellers 
overalt ferniseret7.

Altersølv. Kalk 1752, med sekstunget fod på tilsvarende fodplade, sekskantet 
skaft, rillet, midtdelt knop og lavt bæger med Frederik V.s navnetræk graveret. 
Stemplet med Københavns mærke 1752, mestermærke for A. F. Holling, Kø

L. M. 1970
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benhavn, med årstal 1747 (Bøje 354). Guldsmeden tog den gamle, lille og brøst- 
fældige kalk og disk på 39 ½ lod som delvis betaling7. På foden graveret: »Mel- 
bye Kirke 1831«, henvisende til en reparation. Højde 21,5 cm. Disk 1831, med 
samme gravering som på kalken.

Vinkander. 1—2) 1841 købtes en kande af københavnsk porcelæn og 1885 en 
ny alterkande28, sikkert de to sorte med guldkors, der står i sakristiet. Tilsva
rende skål på alterbordet. — 1664 forbedredes inventaret med en liden †sølv- 
kande på 22 lod, foræret af Jørgen Sørensen, amtsskriver på Frederiksborg 
slot, og hustru18.

Berettelsessæt. 1693, kalken, 11 cm høj, har flad, rund fod punslet med lange, 
smalle tunger på tilsvarende fodplade, glatte, indknebne skaftled, spidsoval 
knop med indpunslede tunger, ret stort bæger. Mestermærke C L 1693 i hjerte
form for Claus Lauritzen Lave, København (Bøje p. 48). Disk med samme 
mærke.

Alterstager (fig. 14), bortset fra den svulmende renæssancefod ret nøje sva
rende til stagerne i nabokirken Torup fra 1632. To stager nævnes som værende 
af kobber i inventariet 1620; det kunne for så vidt godt være de nuværende, 
dersom der ikke i inventariet 183111 havde stået følgende mystiske bemærk
ning til de to store lysestager: »nylig ombyttet med 2 andre (i 1830)«. 40 cm 
høje. I inventarierne fra 162010 og ind i 1700’rne nævnes desuden to †stager af 
»menggods« (d. e. tin); 1716 var der kun een tilbage7.

†Røgelsekar (?). Et »ildkar« nævnes 17167 og 176419.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldkors.
†Messehagler. 1620 nævnes en hagel af rødt damask10, og 1662 omtales den 

som gammel sammen med en af blomstret fløjl18. 1751 købtes en ny hagel af 
karmoisinrødt fløjl med kors og kantet af sølvgaloner7; de følgende i regnska
berne nævnte hagler er alle røde.

†Kor- eller messeklokke, kaldet »en liden primklokke«, nævnt 162010.
Alterskranke. 1842, af smedejern, med firkantede standere og små volutter 

under håndstangen, udført af smed F. C. Svendsen, Frederiksborg14; den afløste 
et †jernværk, som Christen smed havde udført 174410. Ændret og suppleret i 
ny tid.

†Bogstol. 1746 forsynede Jens Christensen, Farum, skrifte- og degnestolen, 
de to stole på kvindesiden samt »den liden skak (skrå) stol ved degnestolen« i 
koret med det manglende liste- og billedværk7.

Døbefont, romansk, af granit, Roskildetype, med tovstav som mundingspro- 
fil, skaftring og lille rundstav ved overgangen til fodens nedre cylinderled, som 
nu er suppleret med cement. Afløb midt i kummens bund. Tvm. 82 cm, højde 
84. 1833 maledes fonten kort før bispevisitats11. 1883 ønskedes fonten befriet 
for maling13. 1740 flyttedes fonten fra tårnrummet op i koret7.
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Fig. 13—14. Melby. 13. Dåbsfad 1664 (p. 1623). 14. Alterstage (p. 1622).

Dåbsfade. 1) Svarende til fadet i Nodebo (p. 1087), der indkøbtes 1624, af 
messing, med det habsburgske våben omgivet af bælte med minuskler: »Got 
sei mit uns« gentaget; på randen hjort-og-hund-bort. Tvm. 65 cm.

2) (Fig. 13) 1664, af messing, svarende til fad nr. 2 i Nødebo, med graverede 
versaler: »Anne salig Herr Nikelai Kruse«. Inventariet 1664 meddeler, at inven
taret dette år forbedredes med et tin vandfad på 2½ pund foræret af Anne sl. 
Nicolai Crusis af Torup († 1664)18.

Dåbskande 1829 af den i amtet almindelige type med hank af to sammen
slyngede slanger; på legemet graveret Frederik VI.s kronede navnetræk og på 
låget »Meelbye Kirke 1829«14. Utydeligt mestermærke indvendig i bunden. 
Flere reparationer29, jfr. Kregme p. 1570.

Korbuekrucifiks (fig. 15), sengotisk, fra o. 1500, formentlig fra samme værk
sted som krucifikset i Helsinge (p. 1224) og vel efter samme forlæg som Aller- 
slev (DK. Kbh. Amt p. 811). Melby og Helsinge svarer i næsten alle enkelt
heder til hinanden (også korsene), men Helsinge har ikke Melbys knoppede 
brystkasse. Figuren 63 cm høj, korset 97. Legemet har naturlig karnation, hår 
og skæg er sort, tornekrone og lændeklæde brunt. Korset er brunmalet og i
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endefelterne er der med hvid kursiv malet evangelisternes navne, hvorunder 
skimtes mørkeblå farve, mens der i de halvrunde skiver kan ses lidt rødt. 1742 
renoverede Hans Nielsen, Ganløse, krucifikset »i koret« på begge sider såvel på 
maling som på inskription, og 1746 renoverede han det igen med underliggende 
bjælke på alle sider og ferniserede det7. 1842 er der en udgift »for at llytte Cru- 
cifixet«11. Nu på skibets nordvæg.

Prædikestolen (fig. 16—17) haret malet årstal: 1609, hentydende til den før
ste staffering; men stolen er sandsynligvis nogle år ældre, næppe meget yngre 
end den tidligere †altertavle; den kan stilbestemmes til Bernt snedkers værk
sted i Slangerup og hører til dette værksteds ældre prædikestolstype, der repræ
senteres af stolene i Ølstykke og Uvelse (begge uden årstal). De tre stoles op
bygning er næsten ens: storfelter med stive evangelistfigurer på kvartkugle- 
konsoller i arkader kantet af svære ædelstensbosser, englehoveder i de øvre 
hjørner. Stive hermer på hjørnerne med rigt smykkede skafter (diademhoved, 
draperi, frugt- og beslagværk), postamentfelter med kvindehoved i kartouche, 
løvemasker på fremspringene, gennemløbende frise og baldakin på bærestolpe. 
Men der er små og interessante forskelle. Ølstykke-stolen har storfeltsarkader 
med fyldingspilastre og inden for pilastrene findes den ovenfor omtalte række 
af store diamantbosser, der fortsættes langs arkadens underside. På Melby- 
Uvelse-stolene er disse svære bosser rykket ud i pilasterskafterne, og Melby 
mangler langs hele arkadens inderside det brede beslagværksbånd, som træffes 
på Uvelse-stolen og i noget ændret form på Frederikssund (malet 1606, p. 662) 
og Tjæreby (skåret 1609, p. 1403).

Fra 1910, da en restaurering påtænktes, foreligger en undersøgelsesberet- 
ning, der viser stolens mangelfulde stand: alle ansigter på hermeskafterne 
manglede, ligeså diademhovederne i postamentfelterne samt et løvehoved på 
det østligste fremspring og de to englehoveder i østligste fag; Johannesfigurens 
fødder og konsol var af gips etc. Alt dette suppleredes, da stolen 1945 istand
sattes30. Underbaldakinens to fag, der var fornyet i fyr, erstattedes af eg; den 
sekundære bærestolpe fjernedes og erstattedes af en ny hængekugle (og af jern
bjælker til muren); opgangen, der på et tidspunkt var halveret, suppleredes 
op; mens den tidligere havde været vinkelret på skibets længdeakse, drejedes 
den nu 90 grader. — Den flade himmel, uden nedhæng og med sekundære top
stykker af fyr, har et ejendommeligt arrangement af hoveder på de glatte top
stykker og på små, mellemfaldende spir (er det de oprindelige manglende ho
veder fra stolen?).

Ved istandsættelsen 1945 fjernedes en egetræsmaling fra 1872—7313 samt en 
barokstaffering, og den oprindelige brogede renæssancestaffering fremdroges og 
istandsattes i noget ændret skikkelse. I de tre østligste fag fremdroges sort- 
malede versaler: 1) Iohannes Andreæ F og herunder et skjold med initialerne 
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Fig. 15. Melby. Korbuekrucifiks (p. 1623).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt

V. M. 1947
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HA (dvs. sognepræsten Hans Andersen), 2) Anno domini, 3) 1609. Underbal
dakinen er brun med sorte randstriber om et sort-hvidt eller sort-gult ranke
mønster. I frisen gyldne versaler, på latin: »Salige de, som hører« etc. Luc. XI, 
28. Himlens blå underside er stjernemønstret, duen forsølvet. — 1745 forsynede 
Jens Christensen, Farum, prædikestolen med de manglende lister og postamen- 
ter og satte de løse fast. Hans Nielsen, Ganløse, afvaskede stolen og dens 
»trone«, malede de nye lister derpå som forhen; de små stjerner på tronen ud
bedredes i guld og duen med sølv. 1771 gjorde Søren Jensen, Farum, en ny 
trappe7, 1839 blev stolen flyttet højere op mod kirkesangerstolen, 9 tommer 
tilføjet i bredden, en ny tværbom i foden indsat i muren, nyt gulv og trappe, 
fod under gulvet, gelænder med fire fyldinger til trappen m.m.14.

Stolestader (fig. 18). I skibet er der bevaret 40 gamle stader, 18 på sydsiden 
og 22 på nordsiden, alle fra o. 1625, ganske enkle, af fyr, og nu uden topstykker 
og døre. Hver gavl er udstyret med en rillet toskansk pilaster, i hvis prydbælte 
der er et symmetrisk, lillieagtigt bladornament over og under en flad oval. 
Postamentet optages for størstedelens vedkommende af en ædelstensbosse; 
frisefeltet mellem de pålagte lister er ganske smalt. Indgangspanelerne, der har 
store rundstavprofilerede fyldinger med skrå sålbænk, stammer sikkert fra kir
kens ældste stoleværk og er vel samtidige med degnestolen. På næsten hele 

Fig. 16 a—b. Melby. Prædikestolsdetaljer. a. Herme (med hoved fra 1945). b. Storfelt med evangelisten 
Lukas (p. 1621).

E.M. 1970
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Fig. 17. Melby. Prædikestol (p. 1624),

kvindesiden er også ryglænene fra dette gamle stoleværk bevaret, men i syd- 
stolene er de dels samtidige med gavlene dels senere, bl.a. fra 1752, da der blev 
lavet nye døre og rygpaneler i 13 mandsstole under tårnet7. Her står nu seks 
gavle med glatte pilastre. 1904, da murstensgulvet i stolestaderne erstattedes 
af bræddegulv17, må hele stoleværket have været nedtaget. 1948 nymaledes 
alle stole, blå, med lysegrå pilastre. 1751 malede Hans Nielsen, Ganløse, 11 
mands- og 13 kvindestole på døre og »bistøder« (gavle) ligesom stolene i koret; 
de to paneler ved indgangen maledes med røde fyldinger og gule rammestykker. 

E.M. 1970
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1752 malede Hans Nielsen, Veksø, (identisk med ovennævnte?) 27 stole under 
tårnet på døre og bistøder ligesom de andre stole i kirken7. 1873—74 egemaledes 
stoleværket13.

Degnestol (fig. 19), o. 1550—75, men sammenstykket og 1945 (ved prædike- 
stolens restaurering) drejet med front mod øst. Forsiden består nu kun af to 
sæt dobbeltfyldinger samt et lille stykke af en tredie (sml. Torup p. 1661), store 
forneden, mindre foroven, begge sæt med karnisagtig rammeliste, de store dog 
med skrå sålbænk; midt i storfyldingerne er der en rude af påsatte profillister 
(sml. alterbordsforsiden i Skævinge p. 1467). Stolen har to ens gavlstykker med 
fladt foldeværk i fyldingerne, som er afskåret forneden, og over dem er der 
bueslag bestående af otte koncentriske halvcirkler. Øverst i den nuværende øst
lige planke, under det nu forsvundne topstykke, er der et udhugget felt hvori 
reliefversaler: »...dominis...«, i den anden gavl er den tilsvarende fylding 
gennemskåret, for at de to gavle kunne få samme højde, og kun den nederste 
centimeter er bevaret. Pultbrædtet, over hvilket der er indbygget to offer
bøsser med pengeslidse samt bagpanel og væggavle er af yngre dato. Ny, grøn
blå overmaling med lidt hvidgult. I korets sydvesthjørne.

†Kirkekiste og †skab. 1716 omtales en gammel »munkekiste« med forrustet, 
groft beslag, muligvis den, der solgtes ved auktion 17437 med betegnelsen: et 
gammelt skrin sammen med et gammelt, ubrugeligt og unyttigt skab.

Pengeblok, svarende til Torups (p. 1661) fra 1629, stærkt jernbundet, med 
tre meget store hængelåse fra 1800’rne, den største i en lodret spærrestang. 
1750 hedder det: Her er en blok, hvortil ofres langt fra (dvs. langvejs fra) når 
nogen er syg eller skader noget og det ujævne penge, 3 skilling, i det højeste 
7 sk.24; 1828 forsynedes den med to nye låse11. 1764 omtales en †bliksparebøsse 
til blokpengene19.

†Pengetavler. Inventariet 1764 opgiver to kirketavler. En smuk kollekttavle 
var foræret af Johan Wilchen i Oure mølle, men formedelst fugtighed var noget 
af dens indlæg affaldet19. 1805 anskaffedes tre nye, malede tavler; de maledes 
atter 182711.

Dørfløj mellem kor og sakristi, måske fra 1500’rne og meget lig Torup syddør 
(p. 1661). Den består af fire brede, sammenstødte planker, til hvilke der med 
storhovede smedejernssøm er naglet 11 vandrette revler, som yderst mod låsen 
har dannet fals med bagklædningen passende til døråbningens murfals; her er 
nu indfældet et glat, lodret rammestykke. Den gamle, spinkle, flade dørring 
uden forsiringer er bevaret, kasselåsen derimod borte. Der er to nøglehuller, det 
oprindelige uden beslag, det andet med spidsovalt skilt. Egetræsådret. — 1741 
blev der brudt hul til en dør i sakristiets nordmur7; dørfløjen her er tillige med 
kirkens andre af nyere dato.

†Dørfløje. 1744 gjorde snedker Peder Christensen, Kregme, en ny udvendig 



M E L B Y  K I R K E 1629

Fig. 18—19. Melby. 18. Stolestadegavl (p. 1626). 19. Degnestol (p. 1628),

kirkedør med flammeret beklædning; 1745 blev den malet på den udvendige 
side, rød med hvide lister, af Hans Nielsen, Ganløse; 1746 malede samme den 
inderste kirkedør rød på begge sider7.

†Pulpitur i vest er omtalt 189613.
Orgel 1930, leveret af Marcussen og søn; syv stemmer, manual og pedal.
†Orgel. 1896 ønskedes et orgel i tårnrummet flyttet31.
Salmenummertavler, i alt otte, i landlig empirestil; søm til ophængningsnumre.
Kirkeskib, ophængt 1965, tremastet bark, »Marie«. I skibets dørfag.
Sejerværk leveret 1963 af F. Bertram Larsen; ottedøgns gang- og slagværk 

med skiver i syd og nord32.
Klokker. 1) 1590. Støbt af Borchart Quellichmeier. Versaler mellem buefriser 

med grenfyld: »Verbvm domini manet in æternvm. Borchard gelgether me fecit 
anno domini 1590« (»Herrens ord bliver i evighed. B. »gulstøber« gjorde mig i 
Herrens år 1590«). Tvm. 71 cm.

2) »Støbt af I. C. og H. Gamst Kiøbenhavn anno 1827«. Tvm. 113 cm.33

Ny ophængning 1946 ved Aug. Nielsen, Boslev. I klokkestokværket står 
en vuggebom fra 1700’rne og en gammel knebel.

E.M.1970
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†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1602 afleveredes en klokke på 1 skippund 5 
lispund34.

2) Den store klokke, der omstøbtes 1827, vejede 1680 pund; den målte 1 alen 
18 tommer i tvm. og var 1 alen 6 tommer høj35. 1730 solgtes et stykke på 1 lis
pund 6 pund, der var slået af, til Frederiksberg bys nye klokke7; 1783 betegnes 
den som ubrugelig36. 1804 bevilgedes ved kgl. resolution 1184 rdl. 80 sk. til tre 
nye klokker i Melby, Tibirke og Mårum kirker37. 1804 blev Melby klokke ned
taget38, men først omstøbt 182739.

†Primklokke, se p. 1622.
Klokkestol, nyere, af eg, til to klokker. 1847 blev †klokkestol repareret og 

afstivet.

GRAVMINDER

†Begravelse. Gulvfliserne over en begravelse i koret rettedes op 183311.
*Gravpotte, middelalderlig, af rødbrændt ler, med eet øre og tre ben, inde

holdende trækul, blev 1936 fundet løstliggende i skibets gulv (Nationalmuseet 
nr. D. 12722).

Epitaf (fig. 20). »Anno 1639 til Guds Ære Menighedens ornament, sine Hos- 
bonders og Børns kierlige Afmindelse I lafver Karen Rasmvs Daater dette Epi- 
taphivm Bekostet«. Det snedkrede epitaf med maleri er sat over præsterne Hans 
Andersen (provst) og Hans Taggesen, jfr. gravsten nedenfor. — Epitafiets op
bygning er renæssancens, men vinger og hængestykke er stærkt reduceret. De 
flankerende, ret primitivt skårne hermer forestiller til venstre en kvinde, der 
holder et hjerte i højre hånd, til højre en mand, der fatter om sit lange hage
skæg. Formodentlig er der forsvundet et par flankespir fra gesimsen.

Maleriet på lærred, 100X77 cm, viser de to præster, præstekonen og 12 børn, 
otte sønner, tre døtre og et barn af ubestemmeligt køn foran den ældste præst. 
Alle er i sorte klædninger undtagen barnet, som er i rød dragt, hvad der måske 
angiver, at det er dødt. Dragterne fortoner sig nedad, så det ikke er til at afgøre, 
om personerne står eller knæler; præsterne, hustruen og den ældste datter folder 
hænderne, de andres hænder ses ikke. Alle har stive, stirrende øjne, og der er 
ikke gjort meget ud af karakteristikken. Hele gruppen er anbragt ved foden af 
Golgatha, hvor Kristus hænger med flagrende lændeklæde på et højt kors flan
keret af lidelsessymboler, til venstre en stige igennem hvilken er stukket en 
fakkel, der bærer håndklæde og (Malchus’) lygte på skaftet, og til siden herfor 
Pilatus’ kande og fad; på højen til samme side ligger Peters sværd og Judas’ 
pung med de 30 sølvpenge. Til højre i billedet står søjlen med hanen på toppen 
og ved dens side lansen og eddikesvampen på en stang; desuden en fakkel, på 
hvis skaft der hænger et stort rødt klæde (templets forhæng?). Baggrunds- 
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Fig. 20. Melby. Epitaf, opsat 
1639 af Karen Rasmus Datter 
(p. 1630).

himlen er dyster og skyet. Den nyopmalede indskrift i postamentfeltet er med 
gyldne versaler, ligeledes den forkert opmalede skrift i frisefeltet: »Soli deu(!) 
glouria(!)« (»Gud alene æren«). På korets nordvæg.

Mindetavle over faldne fra krigen 1864. Gråblå marmor. På skibets sydvæg. 
Gravsten. O. 1648. Hr. Hans Andersen, sognepræst i Meelby og provst i Strø 

herred, †1639 i sin alders år 71 og hr. Hans Taggesen, død anno 48 i sin alders 
35. år. »Gvd gifwe dennom begge en gledelig opstandelse . . . med deris kierre 
hvstrv . . . Karene RasmvsDaater«. Rødgrå kalksten, 135x72 cm, med fordy
bede versaler i tværskrift, der fylder hele fladen. I våbenhusets nordvæg. 

Kisteplade. 1773. Jomfru Hedevig Elisabeth Conradt, født 12. marts 1755 i 
Kiøbenhavn, †6. sept. 1773 i Melbye præstegård, datter af Johan Conradt, kgl. 
Majestæts Justice Raad, »som forhen er indgangen i Ævigheden«, og hustru 
Christiana Margarethe, født Eberlind, »som nu sørgelig efterlever og foler den 

E. M. 1970
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E. M.1970

Fig. 21. Melby. Støbejernsmonument over Maren 
Jensdatter og Jørgen Olesen, † 1846 (p. 1632).

enneste daaters Tab«. Indskrift med graveret kursiv på oval, hvælvet plade af 
tin i stråleramme. Ophængt på korets nordvæg.

Kirkegårdsmomimenter, alle af støbejern og på kirkegårdens sydvesthjørne, 
ved hovedindgangen.

1) O. 1846 (fig. 21). Maren Jensdatter, født 24. dec. 1806, gift 20. nov. 1835 
med efterlevende gårdmand Jørgen Olesen i Melby, † 10. sept. 1846. Indskrift 
med reliefversaler på oval plade, kronet af stiliseret trekløver med to nedhæn
gende bånd med kvaster. Lyreformet fod.

2) O. 1855 (fig. 22). Niels Morten Hansen af Haagendrup, gårdmand og sog
nefoged. Født 17. juli 1798, † 15. aug. 1855. Reliefversaler. Kors med treklo
verafslutning på de tre arme og stjerner i kløverbuerne. Midt på korsstaven et 
timeglas, længere nede mærke efter en (nu forsvunden) plade.

3) O. 1861. Karen Rasmusdatter (Niels Morten Hansens hustru (jfr. nr. 2)), 
født 11. nov. 1784, † 26. juli 1861. Kors som nr. 2; pladen forneden på kors
staven med navnene på hendes tre ægtemænd er nu borte.

4) O. 1870. Augusta Pauline Marie Petersen af Møllevangen, født 15. nov. 
1857, † 17. maj 1870. Reliefversaler på oval plade med to hænder, der veksler 
håndtryk. Kronet af kors med en stjerne i de tre arme og englehoved i midten.

5) O. 1872. Jens Frederiksen, husmand af Asserbo, født 14. okt. 1818, † 19. 
nov. 1872. Reliefversaler på oval plade med tre stjerner foroven, forneden to 
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Fig. 22. Melby. Støbejernskors over Niels Morten 
Hansen, † 1855 (p. 1632).

hænder, der veksler håndtryk. Pladen krones af en lampe, under pladen og til
knyttet foden stiliserede blomsterranker.

6) O. 1883. Birthe Hansdatter (Jens Frederiksens hustru, (jfr. nr. 5)), født 
27. juli 1817, † 4. aug. 1883. Plade som nr. 5, blot kronet af et lille kors.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. DaKanc. 1591 92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, Sjælland. LA. Arkivsager afgivne fra 
Frederiksborg amtsstues arkiv. 1898. Melby kirkes regnskabsbog 1716—78. — Kgl. byg
ningsinspektorer. Martin Borch. 1897—1908. Henlagte sager og kirkesyn. — Afl. 1951. 
VI B. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde, nr. 117 og 118. — Se i øvrigt arkivalier 
for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Ministerielt cirkulære 1890, indberetning af J. B. Løffler 1891 (byg
ning og inventar), C. M. Smidt 1905 (kalkmalerier), N. Termansen 1905 og 1908 (kalk
malerier) og 1910 (forundersøgelse og overslag til restaurering af prædikestol), C. G. 
Schultz 1936 (bygning) og 1938 (teglovn; fundamenter på kirkens nordside), N. J. Ter
mansen 1944 (forundersøgelse af prædikestol), E. Lind 1947 (kalkmalerier), K. Roland- 
Hansen 1948 (istandsættelse af prædikestol) og Einar V. Jensen 1964 (forslag og overslag 
til istandsættelse af altertavlen). — Undersøgelse af Erik Moltke og Vibeke Michelsen 
1947 og Erik Moltke 1970 (kalkmalerier og inventar), Elna Møller 1947 og 1968 (supple
ment til C. G. Schultz, 1936), Ole Olesen 1971 (orgel). Bygningsbeskrivelse ved Elna Mol
ler, inventarbeskrivelse ved Erik Moltke.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i N. M. 2. afd.

E. M. 1970
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Tegninger i NM. Tegning af møntfund og forsvundne alter
tavler af J. Magnus-Petersen 1885. — Et blad akvarel af 
kalkmalerier af N. Termansen 1908. — Tegning af prædike
stol af Carl Lundqvist 1945. — Kunstakademiets samling af 
arkitekturtegninger: Seks blade opmåling af kirke og kirkegård 
ved Thyge Baggesen og Alex Neerup 1933.

1 Kgl. Bibl. Uldallske saml. 186 fol. I, 56 jfr. Danske Atlas 
VI, 61 og NM.s 2. afd. Håndskrifter. 1755—73. Hans de 
Hoffman: Siellands Kirckers og Sogners Beskrivelse. 
2 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. VIII, nr. 110. 3 Repert. nr. 
7678 og ibid. 2. rk., nr. 356. 4 Landebogen p. 177, oprin
delsen til den afgift »til pens«, som præsten svarede til Agnete 
kloster i Roskilde, synes ikke kendt, jfr. kommentaren i 
Landebogen p. 207. 5 Fundet kendes kun gennem J. Magnus- 
Petersens tegning med tekst i NM.s 2. afd.s arkiv, suppleret 
med oplysninger fra møntsaml. Dateringen af vægtloddet skyl

des Jørgen Steen Jensen. 6 Kgl. Bibl. Folkemindesaml. 7 LA. Melby kirkes rgsk.bog 1716 
—78. 8 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1820—1900. Kommune kopibøger. 9 LA. 
1897—1908. Henlagte sager og kirkesyn. 10 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 11 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. 1797—1844. Kronborg amtsstue. Kirkergsk. 12 Fundet skyldes 
murmester O.M.Larsen, Melby, jfr. indberetning med to opmålinger ved C. G. Schultz 1938 
i NM.s 2. afd.s arkiv, jr. nr. 486 38. 13 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Holbo og Strø 
hrdr.s provsti. 1864—1900. Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 14 RA. Rtk. 
245.159—399. Bygningsadm. 1782—1848. Journalsager. 15 RA. Rtk. Sjællandske kon
tor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. 16 1970 er der forslag om, at tårnet atter 
skal tækkes med tegl. 17 LA. Afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde, nr. 
117 og —18. 18 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Strø hrd.s kirkergsk. 19 LA. 
Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers inventarier. 20 Af Chr. Axel Jensen, 
C. M. Smidt og senere Niels Termansen. 21 Ved Niels Termansen. 22 Ved Egmont 
Lind og Mogens Larsen. 23 I konservators beretning hedder det: »Paa de vestlige 
Halvdele af Buernes Underside mod Syd og Nord fandtes intet gammelt . . . her blev 
malet af ny lignende Motiver som de, der fandtes paa Buernes østlige Halvdele.« 24 LA. 
Bispearkivet. 1739—80. Visitatsboger. 25 LA. Bispearkivet. 1758—59. Historiske efter
retninger anført i noter til fundatser af Hoffman. 26 NM.s 2. afd. Håndskrifter. 1755— 
73. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers og Sogners Beskrivelse. 27 Jfr. RA. Rtk. 
Bygningsadm. 1841—50. Kopibog og 256.43—109. 1841—50. Journalsager. 28 Jfr. note 
11 og 13. 29 Jfr. note 11 (1845) og 9 (1900). 30 Indvendig i stolen malet: »Prædike
stolen istandsat for Nationalmuseet 1945. Knud Roland-Hansen.« 31 Jfr. note 13. I 
synsprotokollen hedder det 1896: Da orglet på grund af sin plads ikke gør den tilstrække
lige virkning, må det flyttes foran buen under lårnet på et dertil anbragt pulpitur, hvor
ved der vil blive flere siddepladser i kirken, ligesom også belysningen under tårnhvælvin
gen vil blive bedre. 100 kr. 32 I Tjæreby kirkes kaldsbog fra 1738 (ved embedet) næv
nes under 1755, at bønderne i Melby sogn må lade indrette et urværk i Melby kirke på 
deres egen bekostning. I Melby-inventariet 1831 (note 11) noteres: »NB intet Kirkeuhr«. 
33 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 90. 34 DaSaml. f, 1865, p. 100. 35 RA. Rtk. 
244.115—51. Bygningskontoret. 1782—1826. Journalsager. 36 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
1780—97. Kronborg distrikts kirkergsk. 37 Kgl. Bibl. NyKglSaml. Anton Petersen: 
Historiske saml. 38 BA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1848. Journaler. 39 BA. Btk. 
Bygningsadm. 1821—27. Beregninger og overslag over bygningsarbejder.

Fig. 23. Melby. Landsbyplan 
1807.



Fig. 1. Torup. Ydre, set fra sydøst.

T O R U P  K I R K E *
S T R Ø  H E R R E D

Kirken har været viet S. Margrete1. 1336 blev den af hertuginde Ingeborg af Sverige, 
Halland og Samsø, der hævdede at være dens sande patron og at have fuld præsen- 

tationsret til den, overdraget til Agnete kloster i Roskilde2. Samme år bekræftede Ros
kildebispen inkorporationen, dog med forbehold af katedratikumafgiften, og bestemte, 
at sognet skulle betjenes af en evig vikar, udpeget af priorinden sammen med konventet. 
Af biskoppens samtidige brev til klostret fremgår, at man i Roskilde anså kongen i for
ening med biskoppen som den, hvem den fulde patronatsret tilkom indtil da, idet inkor
porationen skete med forventet samtykke af en kommende dansk konge, og at man 
følgelig har betragtet hertuginden som kongemagtens repræsentant under de daværende 
opløste tilstande i riget3. 1395 ses klostret at have bortlejet kaldet til en præst4, og endnu 
1566 fastslog stiftslensmanden og kapitlet i Roskilde, at forbindelsen med klostret bestod 
i form af en afgiftsydelse til sognepræsten5. O. 1590 havde Oluf degn kongelig majestæts 
anpart i tienden for fem pund rug og fem pund byg efter prinsens brev6. 1567 talte sognet 
33 tiendeydere7. Kirken ejedes af staten og var sidst underlagt landbrugsministeriets 
domænekontor (jfr. Kregme p. 1559); 1. okt. 1933 overgik den til selveje. — På refor- 
mationstiden skal Torup have været anneks til Melby (p. 1609)8.

Sagn. Det almindelige vandresagn om kirkens grundvold, der blev flyttet ved natte

* Se korrekturnoten p. 1669 om iagttagelser ved restaureringen 1971.

H. J.  1970
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tide9, er her knyttet til »Tinghøj« på kirkegården, en nu forsvunden †gravhøj. — På en 
mark i Ullerup har der ligget en »Maisten«, flad på oversiden og med aftryk af fem fingre 
fra en kæmpe, som ville kaste den på Torup kirketårn10.

†Kapel. I Torplille lod kongen [Valdemar Atterdag] ifølge Roskildebispens jordebog 
opføre en del huse [til jagtbrug] hvoriblandt et kapel, som Grubendal mod biskoppens 
vilje havde ladet fjerne11.

Kirken og præstegården ligger nordvestligt i Torup by og helt mod øst i 
sognet, som omfatter den vestlige del af halvøen Halsnæs; denne skal ifølge 
kong Valdemars jordebog helt eller delvis have tilhørt kongemagten, hvilket 
måske ikke har været uden betydning for kirkens ældre bygningshistorie 
(sml. p. 1638 med note 18).

Kirkegården, som er udvidet mod øst 184512, falder stærkt fra bygningen 
mod hegnsmurene i syd og vest, noget mindre mod nord og øst. Hvidtede, 
stærkt flikkede og indvendig næsten jorddækkede mure af kampesten og tegl 
findes i de to vesthjørner og delvis i nord. Det midterste stykke af vestmuren 
er fornyet i forbindelse med en partiel nedrivning af den gamle præstegårds 
østlænge; nordenden af denne længe er omdannet til toiletbygning for kir
ken. Nordmurens forlængelse mod øst og hele sydmuren har nu mure af gule 
sten tækket med vingetegl, mens østmuren er sat af røde munkesten med af
dækning af munke-nonne tegl.

Indgange. Østmurens store portal med køreport og to låger under en gavl 
med blændinger og kamtakker er af materiale som muren. Udvidelsens syd- 
og nordmur har hver en lågeåbning, hvoraf den nordre giver adgang til den 
nuværende præsteboligs have. Den egentlige hovedindgang, køreport og to fod
gængerlåger mellem hvidtede, teglhængte piller, lindes i syd, ud for våbenhu
set og nær sydvesthjørnet. Alle indgange har tremmefløje. — Som følge af 
kirkens beliggenhed i forhold til byen er det naturligt, at arkivalierne kun ken
der præstelågen i vest og portene i syd og øst; om den sidste oplyses det 169413, 
at der til lågen måtte anskaffes en hængelås, således at man kunne udelukke 
soldater og andre, som gik ind og skød på kirken og tårnet.

†Kirkeriste er omtalt i øst og syd, men gravene under dem synes ikke altid 
at have været veloprensede; 163413 måtte man således bekoste en låge til den 
søndre rist »formedelst svin og gæs krøb derover«.

†Kirkelade. 161714 nedrev man et stykke af bygningen, der må have ligget 
i syd eller øst, fordi materialerne skulle bruges til et nyt kapel (p. 1646); resten 
istandsattes på taget et par år senere og var i øvrigt fæstet bort som bolig. På 
grund af dårlig vedligeholdelse måtte en faldefærdig del af tagværket nedtages 
166415, og 169713 blev det sidste stykke af laden nedbrudt.

†Halsjern. 1759 oplyses det, at en pige har stået i halsjernet en time før og 
en time efter gudstjenesten16.
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Kirken er et hvælvet langhus med fire tilbygninger. Den ældste del er skibet 
af en 1100-tals kirke, hvis korparti afløstes af et langhuskor omkring 1400. 
Ved skibets vestende står underdelen af et stort tårn fra omkring 1200, som 
er forsynet med trappehus i nord og helt ombygget for de øvre stokværks 
vedkommende i begyndelsen af 1500’rne, da der tillige rejstes et sakristi på 
korets nordside. Våbenhuset foran syddøren er nybygget 1691, og en overvæl
dende tilbygning i nord stammer fra 1746. Forsvundet er et nordkapel fra 
1617 og et nordre våbenhus. Orienteringen har afvigelse til syd.

Af det ældste anlæg er næsten kun skibets sydmur med sydvesthjørnet17 i 
behold, og det er tvivlsomt, om der findes spor af oprindelige åbninger (jfr. 
dog syddøren). Såvidt puds- og hvidtelag tillader en bestemmelse af bygge
materialet er der i hovedsagen anvendt kampesten med hjørnekvadre; det er 
troligt, at syddørens kridtkvadre også hører til blandt de oprindelige materia
ler. — Enkelte steder på overvæggene kan man se en murbehandling med et 
lag groft puds, dækket af en mere finkornet, glittet kalkmaleripuds, der hører 
sammen med de senromanske vinduer. — Ved skibets sydvesthjørne ses et lille 
stykke sokkel med tre retvinklede fremspring og sat af ubehandlede eller kun 
svagt tildannede kampesten. Soklen kan i tykt overpudset stand følges på 
begge sider af syddøren.

Tilføjelser og ændringer. O. 1200 ændrede kirken karakter. Ved vestgavlen 
rejstes der et vældigt tårn, hvis understokværk åbnedes mod skibet med en 
fornem arkade. Udformningen af denne og andre detaljer røber, at der ikke 

Fig. 2. Torup. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936. Suppleret af K. de F. L. og El. M. 1971.
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Fig. 3. Torup. Tårnrummets sydvæg. 1:150. Tegnet af El. 
M. 1971 (p. 1639). Ved restaureringen er det viste vindue 
formindsket og dørenes bueslag suppleret.

har været tale om noget almindeligt tårn18. Efter at vestgavlen var nedrevet, 
ombyggedes vinduerne i skibet samt muligvis tillige dørene, og murene forbe
redtes for kalkmalerier med glittet puds (p. 1637 og kalkmalerier p. 1647). Selv 
om samtidigheden af disse arbejder ikke kan bevises, er det rimeligt at betragte 
dem som led i samme byggeplan.

(†)Tårn. Som nævnt tik kirken o. 1200 et tårn, hvoraf understokværket og 
det følgende stokværks østmur indgår i det nuværende tårn. Tilbygningens 
syld følger det faldende terræn, og da denne syld ligesom muligvis understok- 
værkets tre frie mure er udført inden skibets vestgavl blev nedrevet, fik man 
visse problemer med kirkens gulvniveauer (sml. p. 1640). Som det så ofte er 
tilfældet med de ældste tilbygninger til de nordsjællandske kirker er der også 
til dette tårn anvendt granitkvadre i begrænset omfang. De sidder udvendig 
indtil ca. 2,2 m over syldstenene i vest, og de nederste 85 cm er forarbejdet som 
en svagt fremspringende skråkantsokkel Kvadrene er forholdsvis veltildannede, 
men i den glatte overflade ses mange klovhuller. Til resten af murværket er der 
benyttet munkesten i munkeskifte, undertiden med flere løbere eller kopper 
på stribe, og med mange sortbrændte kopper.

To teglstensskifter over kvadrene er der med et hulkantprofileret skifte skabt 
en svag indrykning i hver af de frie mure, således at hjørnerne træder frem 
som lisener. Ved den senmiddelalderlige ombygning har man respekteret den 
ældre arkitektur, og hjørnelisenerne fortsætter op til tårnets gesims (p. 1643).

— En tilsvarende tilbagetrækning af murfladen ved et hulkantprofileret led er 
gennemført i tårnrummet. Springet ligger her et par skifter højere end udven
dig, og det danner fodlinie i svagt fordybede skjoldbuefelter under den sen
middelalderlige hvælving; iagttagelser gjort ved pudsafbankninger på sydvæg
gen19 tyder dog på, at vægfladen helt op til skjoldbuen er oprindelig, og at 
det nuværende hvælv følger ældre forlæg i syd, vest og nord, dvs. at tårnrum
met fra begyndelsen har været beregnet for overdækning med eet stort hvælv.

Udvendig i sydmurens østre del ses lodfuger af en høj, smal dør, som nu er 
uden overdækning; karmene er som det omgivende murværk kvadersatte for- 
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Fig. 4. Torup. Detalje af tårndørens bemalede stik (p. 1639).

neden og af tegl foroven. En skitse fra 188320 viser døren dækket af et †tym
panon med halvcirkulært, fordybet felt. I forbindelse med de nævnte under
søgelser blev dørens underside befriet for puds og tilmuring. Herved blottedes 
også den til et tympanon svarende retkantede lysning, der endnu dækkes af 
en stenbjælke, som bærer et muret spejl af tegl. Dørens kun svagt smigede 
inderkarme og dørens hele inderside er også af tegl. Stikket er firdobbelt, sam
mensat af to rulskifter og to fladskifter af krumme sten, riffelhugne som ad
skillige andre i vægfladen (fig. 3—4). Det smukt udførte murværk står med en 
glat, svagt indtrykket fuge, og det havde ved afdækningen en oprindelig bema
ling, der er det hidtil bedst kendte eksempel på, hvor farvestrålende datidens 
teglmurværk overleveredes eftertiden; hele vægfladen er rødkalket, afstreget

H.J.  1970
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med smalle, hvide fuger21, som følger mørtelfugerne, og i det ydre halvstens 
stik over døren er hveranden sten forsynet med en blåsort farve. I lighed her
med er stenbjælken under dørens indre spejl malet blåsort og selve spejlet rødt 
med hvide fuger. Om flere detaljer: se korrekturnote p. 1669.

Tårnarkaden, der åbnede rummet mod det ældre skib, har været usædvan
lig rigt udstyret. Det er sandsynligt, at den var tvillingdelt, som antydet på 
snittet fig. 5; bevaret er kun vangerne i syd og nord, der danner vederlag for 
den nuværende tårnarkade. Vangerne (fig. 6) har en seks skifter høj sokkel, 
der afsluttes med dobbeltprofil (halvrundstav under hulkant), og mod arka
den en halvsøjle med muret plint og base22; den sidste er formet som et ter
ningkapitæl med fordybede felter indhugget i skjoldene. I cirka 90 cm.s højde 
er søjlestaven forsynet med en vulst, som formentlig angiver den halve længde, 
og i samme højde har vangens retkantede del et skråkantet kragbånd. Halv
søjlernes kapitæler er forsvundne ved tårnarkadens ommuring, og det samme 
er tilfældet med en eventuel midtsøjle23.

Sammenføjningen af arkadens vanger og resterne af skibets vestgavl voldte 
stort besvær, antagelig fordi man som nævnt opførte tårnets nedre mure inden 
gavlens nedrivning; øgningen skjuler sig i store uregelmæssige murklodser, der 
ved skibets overhvælvning fandt anvendelse som hvælvpiller. Tårnets ældste 
gulv synes som følge af terrænnets fald (sml. p. 1638) at have ligget 20 cm 
under gulvniveauet i skibet, men senest i forbindelse med indbygning af ski
bets hvælv (p. 1641) blev denne niveauforskel udlignet på bekostning af ar- 
kadehalvsøjlernes plinter.

Fra tårnrummet var der gennem en lav, rundbuet dør i syd adgang til en 
ligeløbstrappe, som i murlivet førte op til sydvesthjørnet af det følgende stok
værk, der blev nedrevet endnu i middelalderen sammen med hele overbygnin
gen. Både døren, der sidder midt under tårnets sydvindue, og trappen blev af
dækket 1971; døren har halvstens stik med prydskifte, og det lille forrum en 
rundbuet hvælving, hvis top er ødelagt af et senere vindue. En smiget, 40 cm 
bred lysglug er udvendig tilmuret med et par teglstumper, som i vderfaçaden 
viser sig mellem to kampesten, og trappens øvre del ødelagt ved en ommuring 
af tårnets sydvesthjørne (sml. fig. 2—3).

Vinduesændring i skibet og syddøren. To sekundære vinduer er bevaret i syd, 
og de har tilsyneladende aldrig været tilmuret. De er sat af munkesten og 
kridt (sml. Annisse p. 1366), med en 9 cm lysningsramme af sten på højkant, 
der udvendig har en halvanden cm dyb glasfals. Lysningen sidder kun 26 cm 
fra ydre murflugt, og derfor er indersmigene meget store. Det vestlige af de to 
vinduer måler indvendig 263 x 135 cm, i lysningen ca. 150x42 cm og i udven
dig bredde 74 cm.

Skibets dør er af egnens vanlige type med svagt forsænket ydre tympanon- 
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felt båret af egeplanker og indrammet af et rundbuet stik, der er sat af kile- 
dannede kridtsten. I karmene træffes en blanding af kridt og munkesten lige
som i de sekundære vinduer, og det forekommer derfor troligt, at døren er del
vis omsat i samme periode. På et langt senere tidspunkt (måske ved anskaffel
sen af den nuværende dørfløj p. 1661) er lysningen gjort lavere og fladbuet. 

De tre krydshvælv i skibet må trods deres enkle former dateres tiJ 1300’rne. 
De er indbygget, før det smalle kor øg triumfmuren veg pladsen for langhus- 
koret, og de skæve fag viser, at man respekterede syddøren og de flankerende 
vinduer, men også at man opgav norddøren. Bortset fra de p. 1640 omtalte 
murklodser i skibets vesthjørner kom hvælvene til at hvile på ret kraftige, 
enkeltfalsede vægpiller med affasede hjørner og omløbende kragbånd samt 
halvanden stens gjordbuer og halvstens ribber; disse springer frem over krag- 
båndet som en tilspidset konsol, der efterhånden vokser til fuld ribbebredde. 
De skæve fag har medført, at en del af kapperne er meget stærkt buklede; 
ingen overribber. — 165313 blev kirkens hvælvinger styrket samt hvidtet »un
der og oven«, og det samme skete påny 176824, da der tillige indsattes kiler. — 
Sammen med hvælvslagningen fik skibet nyt gulv af munkesten, der ligger 
omtrent i samme niveau som det nuværende.

Langhuskoret med dets to pyntelige krydshvælv og særprægede vinduesform 
skal antagelig dateres Lil omkring 1400. Afsnittet hviler på en syld af liggende 
kampesten og er af munkesten med ridsefuge. Bag sakristiet kan man se, at 
murværket først har stået i blank mur, thi vinduesstikket her er hvidtet som 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 104

Fig. 5—6. Torup. 5. Snit i skib, set mod vest. Tårnarkadens midtsøjle er rekonstrueret (p. 1640). 
1 :150. 6. Tårnarkadens svdvange. 1:50 (p. 1640). Målt af C. G. Schultz 1936.
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Fig. 7. Torup. Ydre, set fra nordøst.

underlag for en farvelægning af stikstenene, vekslende i rødt og sort og med 
hvidmalede fugelinjer (sml. tårnet p. 1639). Inden sakristiet rejstes, blev mu
ren dækket med en gullig, skarpkornet puds og flere hvidtelag.

Der er bevaret to oprindelige vinduer, eet i gavlen og eet i østfagets nord
side. Det sidste har en mærkværdig arkaiserende form, der må skyldes en for 
århundredet vistnok sjælden hensynsfuldhed overfor skibets senromanske vin
duesform med de smige karme; men korvinduets karmsmige er brudt, således 
at den ydre og indre halve sten står vinkelret på murens plan. Det ydre stik 
er rundbuet som ved skibets vinduer, det indre derimod fladbuet. Også gavl
vinduet er rundbuet udvendig, men forsynet med en halvstens fals og indven
dig placeret i en dyb, fladbuet blænding.

Korgavlen har fem kamtakker og samme antal høj blændinger, der er tvil- 
lingdelt af en halvstens stav og afdækket med spidsbuer. I midtblændingen 
flankeres staven af to slanke lyssprækker. Langhuskorets to krydshvælv er 
uden tvivl oprindelige, selv om de hviler på falsede vægpiller, der ikke synes 
at være i forbandt med murene. Pillerne har forlæg for de halvsten brede rib
ber og dobbelt kragbånd (hulkehl over rundstav, adskilt af glat skifte); kap
pernes fodselslinie markeres af en rundstav undtagen på gjordbuen, og rib- 

Victor Hermansen 1939
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berne mødes om en rund og en diagonaltstillet slutsten. Kapperne er kun svagt 
buklede. Forneden i flere svikler er der et lille hul, spygat, til afledning af van
det fra utætte tage; på oversiden kan man se, hvorledes lommeudmuringens 
mørtelafdækning er formet med henblik på afledningen af vandet ud gennem 
hullet, hvorfra det dryppede ned i kirken.

Tårnets ombygning. Ca. 300 år efter at kirkens tårn var opført (p. 1638), 
blev det næsten fuldstændig ombygget. Tårnrummet forsynedes med en stjerne- 
hvælving, og i denne forbindelse fik arkaden til skibet sikkert sin nuværende 
form. Fra ombygningen stammer også ydermurene i de to øvre stokværk, de 
øst-vest vendte blændingsgavle og trappehuset i nord. Ved fornyelsen af mu
rene respekteredes hjørnelisenerne, som er ført helt til murkronen, hvor de 
forbindes med en ret original gesims, der bedst beskrives som en »dobbelt« 
bloktandgesims. I mellemstokværket ses rhombeformet mønstermuring med 
sortbrændte kopper (jfr. fig. 9).

Det meget pyntelige trappehus (fig. 9) hører antagelig sammen med den 
senmiddelalderlige ombygning, men det har voldt nogen vanskelighed at få 
spindeltrappen til at udmunde fornuftigt ved døren i mellemstokværket. Et 
godt stykke over den slanke, rundbuede underdør har husets tre sider en fire

104*

Fig. 8. Torup. Indre, set mod øst. Erik Skov 1957
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skifter høj kordongesims; lidt højere træder nordmuren 18 cm tilbage og hver 
mur har en cirkelblænding med pudset bund. Øst- og vestmuren afsluttes med 
savskiftegesims, mens nordmuren har en gavl, hvis strømskifter stammer fra 
172724; på det tidspunkt var gavlen blæst ned, og den nye blev bundet fast 
med to ankre, hvis forkilede hoveder ses såvel udvendig som i mellemstok- 
værket. Trappen har 15 cm tyk, rund spindel og loft af fladbuede binderstik.

I mellemstokværkets østmur spores levningerne af det ældre tårns murværk 
(sml. p. 1638). — Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne to slanke 
glamhuller, der at dømme efter huller før indvendige lukkebomme må være 
blevet forsynet med trælemme fra begyndelsen. De fladtrykte rundbuestik er 
alle fra 176824, da tårnet gennemgik en omfattende skalmuring i syd og vest, 
der også synes at have omfattet den vestre blændingsgavl; denne fremtræder 
nu som en replik af østgavlen, der har ni høj blændinger med spidsbuede stik, 
som omslutter et udkragende, muret kors, hvorunder blændingsbunden bry
des af en vandret afdækket, slank inderblænding; brynede og vistnok ommure
de kamtakker.

Indtil 1740 tjente tårnrummet som dåbskapel, og 176824 indrettedes det ved 
hjælp af et gammelt pulpitur til materialrum og kalkhus; tre år senere blev 
der på den resterende plads opstillet 12 stole.

Sakristiet, der er noget yngre end langhuskoret og første gang omtalt 161313, 
er af munkesten i middelalderligt skifte, på kampestenssyld og forsynet med 
falsgesims; taggavlen har syv (delvis ommurede) kamtakker og et tilsvarende 
antal spidsbuede høj blændinger. Det indre dækkes af en almindelig kryds
hvælving med lette overribber. Forbindelsen til koret er nu en retkantet dør
åbning, som formentlig stammer fra 187425, da man opgav en »uhensigtsmæs
sig« dør, som en årrække forinden var blevet brudt gennem muren til nordre 
tilbygning fra 1746. I nordgavlen er der en dør til det frie, som er indføjet i 
en ældre åbning, der kan stamme fra 163913, og i øst et cirkelvindue fra o. 1900.

Våbenhuset i syd er opført (eller ombygget) 169113 som afløsning for et ældre. 
1790 forhøjet og forsynet med nyt tagværk og ny gavl. Gråmalet bjælkeloft.

Nordre tilbygning er opført 1746 ifølge en resolution fra 1745, der bestemte, 
at pladsmanglen skulle afhjælpes på andre, mere velhavende kirkers bekost
ning, og at udvidelsen skulle være 24 alen, svarende til »den gl. kirkes længde 
fra tårnet til sakristiets vestre mur« og have en udvendig dybde på 13 alen24. 

Gennem placeringen på kirkens nordside, det flammede teglstensmateriale 
og den nærmest asketiske arkitektur (hjørnelisener, prolilgesims, fladrundbuede 
vinduer, valmtag samt indvendige spareblændinger, bjælkeloft og et stort pul
pitur) er tilbygningen en nøje parallel til dem, der før og ved samme tid op
førtes ved Rytterdistriktets kirker26. Håndværkerne er da også de samme, som 
optræder ved kronens andre kirker: murmester Hans Engel og snedker Jens 
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Fig. 9. Torup. Tårntrappe, 
(p. 1643).

Victor Hermansen 1939

Christensen, begge af Farum, blvtækker Hans Truelsen Holm, Frederiksborg, 
og maler Hans Nielsen, Ganløse.

Alene størrelsen sætter Torup-tilbygningen i særklasse og har givet anledning 
til, at taget er tvedelt. Denne deling giver sig i det indre udslag i en nord-syd- 
gående drager, som er understøttet af en træsøjle, der tillige havde en funk
tion i forbindelse med det forsvundne pulpitur.

Sammenbygningen med den ældre kirke skete ved nedbrydning af de mur
partier, der begrænsedes af hvælvenes skjoldbuer, hvorved man fik fire arkader 
til den »nye kirke« og undgik, at den store tilbygning kom til at dominere det 
gamle interiør (sml. fig. 8 og 10).

Arkivalierne giver et godt indtryk af rummets †farveholdning, da Hans 
Nielsen to år senere havde fuldført sit arbejde: omkring vægblændinger og de
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fire arkader var der en primitiv efterligning af rustikkvadre (sml. Ølsted p. 
1537), de tre arkadepiller og det øst-vestgående pulpiturs søjler var marmo
rerede, pulpiturets forpanel stod med »en rød og hvid marmor i de 17 fyldinger 
og en skiøn gul i rabatterne«, dets underside var blåt med gule stjerner, trap
perne blå og rummets loftsbjælker røde med gule lister. — Hele dette farve
strålende indre er forlængst borte. Bjælkeloftet blev underforskallet og gipset 
186925, de blyindfattede, fladrunde vinduer er udskiftet med spidsbuede jern
vinduer, og 191027 udskiltes den østligste fjerdedel til ligkapel med ny dør i nord; 
det medførte tilmuring af den østligste arkade til skibet. Den vestligste har 
også en tid været lukket med en tynd mur, men denne er fjernet, og i de tre 
åbne arkader er der 1951 indsat glaspartier med døre (arkitekt Rolf Graae). 

†Kapel på skibets nordside. Materialet fra den 1617 nedrevne del af kirke
laden (p. 1636) blev anvendt til et kapel, der stod under opførelse samme år. 
1620 købtes brædder til loftet, og et to år senere opført pulpitur havde måske 
plads her. 1626 omtales tegltaget på »Nørre kapel«28.

†Nordre våbenhus (sml. fig. 2), der 1624 er omtalt sammen med søndre, må 
have været ældre end overhvælvningen af det romanske skib i 1300’rne, der 
medførte lukning af norddøren. — Det 1684 omtalte kalkhus, hvis tagværk 
fornyedes 169713, var formentlig identisk med våbenhuset (sml. kalkhus p. 1644). 

Tagværker. Krydsbåndstagværkerne af eg over langhuset er formentlig op
sat dels sammen med skibets hvælv, dels ved langhuskorets opførelse, men de 
er stærkt repareret og ombygget, ikke mindst ved nordudvidelsen 174624. Ad
skillige genanvendte stykker egetømmer har udskæringer, som taler for, at de 
har hørt hjemme i kirkens ældste tagværk, hvor hvert spærfag har haft et 
hanebånd og en lang spærstiver i hver side. Nordre tilbygning har samtidigt 
tagværk, våbenhusets er fra 178329 og tårnets fra 184812.

Tårnet står i blank mur med hvidtede blændingsbunde, resten af kirken er 
dækket med en art stænkpuds og hvidtet; 171430 omtales en anstrygning med 
gråt udvendig. De romanske spærrester viser spor efter en bræddebeklædning, 
og det er sandsynligt, at bygningens ældste tag har været af bly; nu har hele 
langhuset og tårnet bly, men i 1600’rnes begyndelse var en del af langhuset 
tækket med munke- og nonnesten, der udskiftedes med bly, bl.a. 1607 og 161613. 
Munketag fandtes også tidligere på sakristi og våbenhus, der nu har vingetegl, 
men ses nu kun på kamtakker. — Alle vinduer har nyere, spidsbuede jern
rammer. Skibets gulv, der kun er hævet lidt i forhold til det oprindelige, vil 
sammen med korets og tårnets blive omlagt ved den igangværende restaurering 
(arkitekt Rolf Graae); nordre tilbygning har gulv af gule sten i sand, våben
huset af røde munkesten og resten af gule sten og brædder (i stolestader).

En †solskive, omtalt 162613, kan være identisk med en urskive.
En vindfløj fra 1891, på tårnets vestre gavl, skal have afløst en fra 176831. 
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Fig. 10. Torup. Indre, set mod tilbygningen fra 1746,

KALKMALERIER

1889 konstateredes spor af kalkmalerier, der samme år undersøgtes af J. 
Magnus-Petersen. Han afdækkede i sydsiden af langhusets 4. fag fra øst et 
udsnit af en senromansk billedfrise, der er udført efter de store byggearbejder
o. 1200 (p. 1637). Herover lå rester af et lag fra 1300-tallet, og desuden fandtes 
i alle langhusets og tårnets hvælv en udsmykning fra tiden henimod eller o. 
1500 samt flere eftermiddelalderlige lag32. 1891 restaurerede Magnus-Petersen 
de senromanske malerier, mens resten overhvidtedes. 1949 genrestaureredes 
de delvis stærkt supplerede billeder af Egmont Lind.

1953 påvistes to lag på langhusets østvæg, hvoraf det yngste var fra 1500- 
tallets første halvdel. Billederne her restaureredes af E. Lind 1955, mens spor 
på korfagets nordvæg og hvælv overhvidtedes.

1) Senromanske (fig. 11 b). På sydvæggen i langhusets 4. fag fra øst, ved døren 
og i det østre af de to senromanske vinduer; flere steder på overvæggene spo
res rester af den samme dekoration. Væggens frisebillede viser rester af en ud- 
drivelsesscene. Østligst står englen med bleggrøn kappe over den fodside kjor
tel, og herefter følger Adam og Eva, hvor kun de nøgne overkroppe samt an
tydninger af grønne figenblade er bevaret. Under billedfrisen ses en hjertepal- 

E.M. 1970
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Fig. 11 a—b. Torup. Kalkmalerier på sydvæggen i langhusets 4. fag fra øst. a. †Kalkmaleri, efter 
akvarel af J. Magnus-Petersen 1889 (p. 1649). b. Bevarede malerier (p. 1647).

met på netmønstret baggrund og under denne lavfrise et draperi, som fort
sætter under vinduets fremstillinger.

I østre vindueskarm ses Olav den Hellige (fig. 12), skægløs og siddende med 
krydsede ben på sin tronstol33. Han holder stridsøksen i højre hånd og har en 
folderig, okkergul kappe over den bleggrønne kjortel. På vestre karmside lindes 
en stående, fuldt pansret kriger, der måske også forestiller en helgen (fig. 12 
til højre). Krigerens øvre del er blågrå, den nedre okkergul. Begge fremstil
linger har en karakteristisk, rudemønstret baggrund, og på vinduets buede un
derside ses et bleggrønt rankeornament; streger og konturer er rødbrune overalt.

Såvel teknisk som kompositorisk hører udsmykningen endnu hjemme i den 
romanske tradition. De karakteristiske dekorative elementer placerer maleri
erne i perioden 1250—130034, omend krigerens våben og udrustning kan fore
komme anakronistisk for denne tid35.

2) 1400-tallet (jfr. fig. 13 og 14). På korets østvæg og i fladbuet vinduesniche 
her. I nichen afdækkedes figurrester (en bisp?) og på væggen spor efter draperi 
samt rødbrun, rodlignende genstand. Vægfragmenterne er ifølge Lind ældre 
end dekoration nr. 3 og sandsynligvis samtidige med resterne i nichen.

H. J. 1970
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Fig. 12. Torup. Kalkmalerier på vinduets smige karme (sml. fig. 11 b), forestillende Olav den hellige 
og en anden helgen (p. 1648).

3) O. 1500—50. Vinduesnichen i korets østvæg flankeres af to englefigurer 
(fig. 13), indrammet af kraftige, rødbrune drueklaseranker. Stilistisk karakter 
og dragtdetaljer placerer dekorationen godt inde i 1500-tallets første halvdel36.

†Kalkmalerier. 1) 1300-tallet (fig. 11 a). I langhusets 4. fag fra øst, på sydvæg
gen mellem døren og det senromanske vindue. Fragmenterne bestod af et ind- 
vielseskors samt herover den nedre del af et billedfelt forestillende Jesu fod
sel37. Den usædvanlige ikonografi med oksen og æselet, som stikker deres ho
veder frem igennem rundbuede luger under krybbelejet skyldes vel komposi
toriske hensyn. Farverne på Magnus-Petersens akvarelkopi er okker, brun og 
rødbrun i indvielseskorset, blå, gul og brun i krybbefragmentet. Malerispor 
over krybben »syntes at forestille en båre med draperi«.

2) O. 1500(?). Ifølge Magnus-Petersen fra o. 1500. De 1891 genhvidtede kalk
malerirester sås på hovedparten af kirkens hvælvkapper samt på flere piller.

1. fag fra øst, nordkappen: Rester af Kristus på korset og »i kappens neder
ste spids en karikaturagtig fremstilling af tornekroningen«. Sydkappen: »Ufor- 

Egmont Lind 1949
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Fig. 13. Torup. Kalkmaleri på 
korets østvæg (p. 1648, 1649).

melige djævleskikkelser, malede med røde langagtige klatter uden contourer«. 
Vestkappen: Lykkehjulet. Alle korhvælvets figurer var »usædvanlig små, om
trent 9 à 12 tommer høje, malede med en vis grad af finhed, men uden kunst- 
værd og uproportionelle i de enkelte legemsdele«.

2. fag fra øst, vestkappen: »Rester af et hus og levninger af menneskelige 
figurer«. Stækt medtagne rester på de øvrige kapper.

3. fag fra øst: Ingen rester på grund af tidligere beskadigelser.
4. fag fra øst, nordkappen: Over skjoldbuens toppunkt en stor lilje, flankeret 

af 2 skjolde og omgivet af ornamenter. Skjoldet øst for liljen indeholdt et bo
mærke (som en t-rune med to lige lange tværstreger) på rød grund; det vest
lige skjold havde hvid bund, »men noget våbenmærke kunne ikke findes«.

5. fag fra øst: »Kun spor af dårligt malede ornamenter«.
På ribberne skråtløbende, forskelligt farvede striber i rødt, gult og gråt. 

Gjordbuerne havde forskellige dekorationer: et »råtmalet« siksakmønster på 
»buen ved 1. hvælving« og imellem langhusets 3. og 4. hvælv malede murstens- 
skifter i rødt og gult. På nordpillerne var der ligeledes levninger af maleri, 

Egmont Lind 1957

1650
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Fig. 14. Torup. Korbuekrucifiks (sml. fig. 15), nu alterprydelse (p. 1652), H. J.  1970
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navnlig på pillen mellem langhusets 3. og 4. hvælv fra øst, som syntes at have 
været helt dækket af et netmønster i ensartet rød farve38.

Tårnhvælvet: På flere kapper fandtes rester af malede ornamenter, mest in
takt på østkappen, hvoraf Magnus-Petersen har tegnet en skitse, der viser en 
stor symmetrisk plante over skjoldbuen — »et råt ornament . . . malet med 
ensfarvede røde streger«. Tårnets nordvindue: se korrekturnote p. 1669.

3) Eftermiddelalderlige: På alle hvælv var de omtalte kalkmalerifragmenter 
ved afdækningens begyndelse skjult under »flere lag maling af meget ringe 
værd«. Det ældste af disse lag syntes »såvidt det kunne følges ... at bestå af 
storformede, grønlige og violette blomster, som temmelig ensartet var anvendt 
på de fleste kapper«.

Et andet, regnskabsbelagt lag er den let henkastede murdekoration fra 1747, 
som gennemførtes i den nyopførte nordre tilbygning (p. 1645).

INVENTAR
Oversigt. Det ældste inventarstykke er den simple romanske granitfont af Roskilde

typen, men kirkens kostbareste enkeltgenstand er dog utvivlsomt altrets smertenskruci- 
fiks, der oprindelig hang i korbuen, et arbejde fra o. 1320 af høj kunstnerisk værd. Ende
lig er middelalderen repræsenteret af en træskåret Madonnafigur stammende fra et for
svundet sidealter.

Degnestolen er fra o. 1560, og fra samme århundrede er også syddørens fløj. Ellers 
stammer langhusets nuværende stoleværk fra 1600-tallets anden fjerdedel, da kirkens 
inventar i vid udstrækning fornyedes. Den fine prædikestol med intarsiaarbejder er fra 
1620, og derpå følger stolestader, pengeblok, alterstager samt præsterækketavle og alter- 
sølv (kalk og disk), der 1651 fremstilledes til Hillerød kirke. — Opførelsen og indretningen 
af den nordre tilbygning 1746 f. gav stødet til ændringer i kirkens ældre afsnit, hvor en 
del af det gamle inventar blev nystafferet af Hans Nielsen, Ganløse, der stod for maler
arbejderne i tilbygningen. Den store klokke er fra 1747. — Den tidligere altertavle er 
malet af Constantin Hansen 1841, alterskranken er fra 1842 og alterbordet 1957.

Alterbordet er nyt (1957), muret af store teglsten og hvidtet. Det middel
alderlige †bord er sikkert blevet nedbrudt 1842, da det nye alterbord nævnes 
med hængsler og låse til et skab og en skuffe39.

†Alter klæder. Så langt regnskaberne går tilbage, har alterklæderne været 
røde, af plys, med galoner og (f. eks. 1751) med kongenavn, krone og årstal24. 
1684 hedder det: Forleden år på S. Hansdag forærede præstens hustru Magda
lena Hr. Hans’s et rødt, stribet »tobins« (tyndt silke) alterklæde og en ny lyse
pibe sat på prædikestolen13. Et stykke rødt klæde med Frederik VI.s navne
træk og årstallet 1827 i glas og ramme står på våbenhusloftet.

Som alterprydelse tjener nu kirkens højgotiske korbuekrucifiks (fig. 14—15) 
fra o. 1320, af type som det 1318 daterede krucifiks fra Ribe S. Cathrine kirke. 
Figurens svungne S-form, lændeklædets store, hule, fremstikkende midtfold, 
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E. V. Jensen 1952

de spinkle arme, der danner enden af en elipse samt de overlagte fødder er 
typens karakteristiske træk, der gradvis udviskes henimod 1350 (sml. f.eks. 
krucifikset i Helsinge p. 1221). Ansigtstrækkene er udpræget jødiske40. Torne
kronen, der er limet på og krideret, består ifølge restaurator af »en Art tvundne 
Taver«. Højde 118 cm.

Korset, der er sekundært afskåret i alle ender, er sammensat af planker med 
kvadratisk tværsnit og forsynet med afhuggede grenstumper på kanterne; den 
lodrette korsarm suppleredes foroven og forneden ved restaureringen 1954.

Ved denne fremdroges41 de oprindelige farver under fire senere farvelag; 
men de lod sig ikke helt skille fra det næstældste lag, der skønnedes at være 
fra renæssancetiden. Karnationen er gråliggul, hår og skæg brunt, tornekro
nen grøn. Lændeklædets guldlasur på poleret sølv og den blå inderside gen
fremstilledes på ny kridtgrund. Alle farver ligger på tyk kridtgrund (i hvilken 

Fig. 15. Torup. Korbuekruciffks, sml. fig. 14 (p. 1652).
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Fig. 16—17. Torup. 16. Alterkalk med sengotisk knop, fod fra 1651 og bæger fra 1752 (p. 1655). 
17. Gribering på dørfløj mellem våbenhus og skib (p. 1661).

hårlokkerne er udformet ved fine parallelsnit), delvis på lærredsunderlag. Kor
set står nu i renset eg med enkelte farverester, hvoraf fremgår, at stammen 
har været grøn, grenene cinnoberrøde.

1734 anstrøg Lars Rosenberg, Helsingør, krucifikset over kordøren med ter
pentin ansigtsfarve, mens skærfet og bogstaverne (inri) fik ægte forgyldning. 
1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, det lille krucifiks over sakristiets skrifte
stol, og krucifiksbjælken maledes ligesom degnestolen24. Før restaureringen
1954 hang krucifikset på vestvæggen i nordre tilbygning.

Den tidligere altertavle, nu på skibets nordvæg, er et maleri, forestillende 
Kristus og børnene, 192x107 cm, sign. C[onstantin] H[ansen] 1841, i samti
dig nvgotisk, forgyldt ramme; forneden citat fra Matth. 18, 342.

†Altertavle. Den altertavle, der afløstes af Constantin Hansens maleri var 
ifølge Løffler en »udskåret« renæssancetavle; på de rester, han fandt på våben
husloftet, kunne endnu læses: Præs. Fredericus . . . Iohannes Uldericus G. L. 
(sml. Ramløse prædikestol p. 1356). 1629 fik Hendrick maler for en part af 
altertavlen at renovere 184 mark (en betydelig sum)13. 1734 restaureredes den 
af Lars Rosenberg med fine, ægte farver, listerne forgyldtes, og indskrifterne 
fik ægte guld24. 1758 betegnedes den som smukt malet med nadverens ind
stiftelse, passionen og opstandelsen43.

Erik Skov 1957 Birgitte Bøggild Johannsen 1970
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(†)Sidealtertavle. Maria med barnet (fig. 18), vistnok en stilkopi fra o. 1500 
af en gruppe fra sidste halvdel af 1200’rne, formentlig af den der før havde 
plads på Maria-altret; udformningen af barnet synes at forbyde den antagelse, 
at der kun er tale om en »opskåret« ældre gruppe44. Gruppen, der måler 115 
cm, er udhulet på bagsiden og står nu i renset eg, noget medtaget af råd og 
ormeangreb. Marias krone mangler takkerne, der har været limet ind i de skårne 
hak; desuden mangler fingrene i den fremstrakte hånd, som formentlig har 
holdt et æble. Barnet mangler højre hånd og venstre underarm. Konserveret 
1954. I niche i nordre tilbygnings vestvæg45.

Altersølv. Kalk (fig. 16), oprindelig fra Frederiksborg, sammensat af dele fra 
forskellig tid. Ældst er den sengotiske knop med stavværksvinduer og blom
sterrosetter mellem rudebosser med versaler: »Iesvs« samt et Jesumonogram. 
Den sekstungede fod er ifølge sin indskrift fra 1651; den har fodplade, hvis 
yderste bort er graveret med tætsiddende tværstreger, standkant med rektan

Fig. 18—19. Torup. 18. Maria med barnet fra †sidealtertavle (p. 1655). 19. Figurer fra (†)epitaf 
(p. 1665).

Victor  Hermansen 1939
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gulære gennembrydninger over og under et bånd med tætsiddende indhak på 
tværs. På en af tungerne støbt krucifiksgruppe (måske fra sidste halvdel af 
1500’rne) med »Inri«-bånd i fraktur; under gruppen er yderligere på selve fo
den graveret et skriftbånd med »Inri« i versaler. Langs kanten løber en ind
skrift med graverede konturversaler: »Hilderøeds kalch oc disk nyes giordt aar 
1651«. Cxlatte skaftled, dog har profilledet mod foden trambulerstik.

Bægeret med Frederik V.s graverede monogram er udført 1752 hos A. F. 
Holling, København24 og har på undersiden to ens mestermærker, hvor års
tallets to sidste cifre dog er ulæselige. Hele kalken er forgyldt (opforgyldt 
1882)25. Højde 21,5 cm. I Frederiksborg slots inventarium for 1720 nævnes, 
at en stor, sølvforgyldt kalk fra Torup på Halsnæs ombyttes med en mindre 
fra slotskirken46. 1721 hedder det, at kirken fra Frederiksborg slotskirke får 
den af Hillerød kirke bekostede og tilhørende kalk47; måske er kalk (og disk) 
da udført af Peder Jacobsen, der 1650 fik betaling for Hillerød kirkes kalk og 
disk, som blev omstøbt (sml. p. 643).

Disk, rimeligvis fra 1651, med graveret Jesumonogram i bunden, fire cirkel
kors på randen og en stor roset på undersiden. Forgyldt. Tvm. 15,5 cm.

Oblatæske 1863, med mestermærke for C. C. F. Schrøder, København. Sam
tidig ske.

†Alterkalk. Kalk, disk, sygekalk og -disk gik til grunde ved præstegårdens 
brand 11. maj 1697. Inventariet 1694 omtaler en gammel kalk og disk af sølv, 

forgyldt, på hvilken inden i foden synes at stå med munkebogstaver: »calix 
ecclesiæ Thorup in Halsnes« (»kalken til Torup kirke på Halsnæs«), 46 lod13. 

†Vinkande af porcelæn nævnes i inventariet 184148.
Berettelsessæt, 1726, af Niels Jonsens vanlige type med midtdelt, godron- 

neret knop og Frederik IV.s kronede spejlmonogram på bægeret (jfr. Blistrup 
p. 1269 fig. 11). Guardeinstempel, månedsmærke, Københavns-mærke og slidt 
mestermærke24. Cylindrisk, fløjlsforet træetui.

Alterstager omgjort 1632 af de gamle, brøstfældige lysestager, der vejede 14 
pund. Rotgeteren lagde 23 pund til af sit eget. 60 mk.13. Overdelen omtrent 
som Melbys stager (p. 1622), dog er knoppen under balusterleddet ikke midt
delt, foden lav, karnisformet; lysetorn af jern. 37,5 cm høje.

†Røgelsekar. 1604 er der nævnt to, 1694 to ubrugelige røgelsekar til at hente 
ild i og 1710, at de er forkommet ved præstegårdens brand13.

Messehagler. 1) Ny, af rødt fløjl med guldkors. 2) Ny, broderet, bundfarven 
violet.

Alterskranke 1842, af smedejern, leveret af F. C. Svendsen, Frederiksborg49. 
Døbefont, romansk, af granit, Roskildetype; kummen, 65 cm i tvm., har en 

spinkel rundstav et stykke under overkanten, foden er keglestubformet med 
svagt hulede sider. Afløb. Noget beskadiget og repareret med cement 1949. 
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Fig. 20. Torup. Prædikestol 1620. Hjørnepilastre med Paulus og Matthæus (p. 1658).

Nordligt i koret. 1740 blev fonten, som stod i tårnet, flyttet op »ved alteret«24, 
1842 blev den atter flyttet49. 1747 marmoreredes kummen, mens foden male
des brun af Hans Nielsen, Ganløse24; 1889 afrensedes al maling ifølge mini
sterielt cirkulære (Mackeprang: Døbefonte p. 405).

Dåbsfad 1829, af tin med bred kant og rillet rand, hvælvet bund med Fre
derik VI.s kronede monogram. På kanten graveret kursiv: »Thorup Kirke 
1829«. Stemplet: Dahlgreen 1824. Tvm. 63 cm. 1634 hedder det i regnskaberne: 
Et bækken til fonten, thi der var intet tilforn uden en liden gammel kedel 
46 mk.13. Flere †tinfade og et messingfad omtales, 1662 et tinbækken, som 
vandet bæres op i50.

Dåbskande, formentlig samtidig med fadet og fra samme værksted, af den i 
amtet almindelige slangehankstype; 30 cm høj. På korpus graveret Frederik 

VI.s monogram, på låget kirkens navn.
†Kristentøj, nævnt 1764 som 14 år gammelt og nu kasseret51.
Korbuekrucifiks, se alterprydelse p. 1652.
Prædikestot 1620, da en snedker nedbrød fire stole, som den nye prædikestolDanmarks Kirker, Frederiksborg amt 105

H. J. 1970
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Fig. 21. Torup. Stolestader, fra 1627, i langhuset 
(p. 1658).

skulle opsættes; snedkeren fik 400 mk. for prædikestolen13. Stolen svarer til 
Annisse (p. 1378) og Skævinge (p. 1470), og er den bedst bevarede af de tre. 
Hjørnehermerne på de fire fag forestiller evangelisterne og Paulus(fιg.20). 1847 
blev den nedtaget, flyttet og opsat på en ny egefod (stolpe)49. 1896/97 flyt
tedes den igen25, og 1904 forlangtes den atter flyttet27. Opgangen, med tremmer, 
er fra 1874, (1897 nævnes to gamle til prædikestolen hørende paneler)25; en 
†dør anskaffedes 162313. 1753 købtes et firfaget †timeglas24.

1642 stafferedes stolen af Mattis maler, Helsingør13, ved hvilken lejlighed 
den forsynedes med indskrifter (se under †skriftestol nedenfor); i 1820’rne for
langtes den »aftrukket« og bonet eller overtrukket med klar fernis52, og 1895/96 
restaureredes den »af kyndige folk«25. Ved sydvæggen i 2. hvælvingsfag fra øst. 

Stoleværk (fig. 21). 1627 leverede Christian snedker, Hillerød, 40 nye stole13; 
af de til dette sæt hørende gavlplanker, hvis halspilastre har dekoration i ren 
renæssance, er bevaret 28 i skibet (15 i syd og 13 mod nord)53, der stort set 
svarer til Ølsteds (p. 1549), samt to lidt yngre og rigere gavle i syd med tre 
rundstave på pilaster-skaftet. Dørene, der er yngre, har een stor fylding, hvis 
spejl er udført med konkave hjørneudskæringer. De tre vestligste døre i nord, 
hvoraf kun den ene er fuldstændig, med rektangel under arkade og med på- 
limede rhombefigurer i felterne, må være ældre end gavlene. Alle gangjern nye. 
Ryglænene er fra forskellig tid, en del med fyldinger som de førstnævnte døre; 
sæder og vægpaneler er nye eller stærkt fornyede. Staffering fra 1954, overvej
ende i rødt med gråt, guld og sølv.

Birgitte Bøggild Johannsen 1970
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Fig. 22. Torup. Stolestader, fra 1746, i nordre til
bygning (p. 1659).

K. V. .Jensen 1952

Nordre tilbygnings stole fra 1746 er samtidige med dette afsnits opførelse. 
De er enklere end skibets og har glatte gavlpilastre (sml. f.eks. de tilsvarende 
stader i Uvelse kirkes nordre tilbygning, Lynge-Frederiksborg hrd.) samt een- 
fyldingsdøre med stærkt fremspringende spejl. De er fordelt i to grupper under 
†pulpitur (hvis ene bæresøjle står bevaret bag en af gavlene, afskåret i højde 
med denne). Mod vest står seks stader (syv gavle og seks døre) og mellem de 
to gange står fem dobbeltstader med 2x6 gavle og 2x5 døre, der har oprinde
lige gangjern. Stafferingen er lys egetræsådring, men en prøveafdækning på en 
gavl og en låge viser (fig. 22) Hans Nielsen af Ganløses staffering fra 1747: 
Gavlen har været rød, pilastren hvid med blå bladranke; dørens rammeværk 
er grønt med påmalet »No 8«, fyldingen marmoreret med hvidt, rødt og blåt. 
Bagsiden står som bænke og ryglæn i umalet fyrretræ.

Bag disse stole op ad nordvæggen, med direkte adgang udefra, er der en 
stor lukket (officer) stol fra 1746. Den omtrent fem meter lange forside har for
neden seks store fyldninger og derover seks tilsvarende åbninger, som har væ
ret lukket med gardiner. I vestenden findes 2x2 fyldinger, hvoraf de øverste 
er oversavet i 200 cm.s højde; oprindeligt stod stolen under det støre †pulpi
tur. I østenden er der en dør med fylding under glasruder. Fine bukkehorns- 
hængsler med lange, oprullede flige; samtidig lås med firkantet, fliget låsekasse 
og enkelt jernhåndtag. Lille retkantet nøgleblik med volut-ender. Stolen ma
ledes 1747 sammen med hele tilbygningens interiør (sml. p. 1645)24.

Fra regnskaberne kan følgende om reparationer, staffering m.m. uddrages: 
105*
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Fig. 23. Torup. Degnestol (p. 1661).

171430 og 1746 er der reparationer; 1765 hedder det; »Sat i mandsstolene 8 
rygpaneler af de i beholdværende ved Farum kirke fra Søllerøds kapel. Jens 
Christensen gør 21 stole af ny, med døre til. For fyldingerne at udtage af den 
lukte stol og i stedet at gøre en engelsk ramme«. 1771 gjorde Søren Jensen, 
Farum, 12 nye stole med døre under tårnet24. 1847 underkastedes hele stole
værket en hovedreparation49, 1873 egemaledes det, 1896—97 blev sæderne 
gjort bredere25; sidste restaurering er fra 1954, og kirken er midt i udførelsen 
af en samlet restaureringsplan.

†Skriftestole. 1642 stafferede Mattis maler skriftestolen; den erstattedes 1645 
af en ny ved Laurids snedker, København43; ifølge beretninger til Thurah og 
Hoffman54 stod den lige ved altret og var »paa Kiøbstæd maade«; indvendig 
havde den »Velsignelsen« med latinske, forgyldte bogstaver og i øvrigt følgende 
indskrifter: »C. 4tus / Præs. Fridericus Urne. Johannes Uldericus G[ylden] 
L[øve]« (lensmænd Kronborg-Frederiksborg, Fr. Urne † 1641 og Hans Ulrik 
Gyldenløve † 1645) og på døren: »Christiani Erasmi Lynge (sognepræsten) 
1645 / crede, sed cui vide« (»tro, men hav ham for øje«)55. Herefter hedder det

E.M. 1970
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hos Thurah: »Samme Navn findes paa Prædike Stoelen«. 1744 forbedrede sned
ker Peder Christensen af Kregme stolen med en smuk portal. 1747 blev skrifte
stolen i sakristiet stafferet af Hans Nielsen, Ganløse24.

Degnestol (fig. 23) fra o. 1560, af den i Nordsjælland almindelige type med 
fire høje foldeværksfyldinger forneden i forpanelet og herover mindre uden or
namenter. Foldeværket ender foroven dels i stive akantusblade dels i spinkle, 
skråt afskårne rundstave, hvorimellem er indskudt rundstave med fløjteind
snit (som f.eks. Søborg p. 1135, nu indsat foran et elektricitetsskab). Begge 
gavle er oprindelige, men afskårne foroven, den ene glat, den anden med folde- 
værk i æselrygarkade med akantusblade i hjørnerne og herover rester af en til
svarende omvendt stillet med akantusplante i selve feltet. Skråpult og hylde. 
Bagpanel og bænk mangler. Maling som stoleværket. I de øvre fyldinger skim
tes frakturskrift. Midlertidigt opstillet i nordre tilbygning.

Ifølge regnskaberne blev en gammel †degnepult solgt ved auktion 1746; 1747 
blev degnestolen stafferet (som stolene i nordre tilbygning p. 1659) af Hans 
Nielsen, Ganløse, 1751 blev den forlænget af Jens Christensen, Farum, med to 
nye bistøder (gavle), en dør og tre små sæder, 1752 malet af Hans Nielsen, 
Veksø24. Om dette vedrører den nuværende (der da er udført af forhåndenvæ
rende materiale) eller en senere udsat, lader sig ikke afgøre.

Pengeblok til de fattige, leveret 1629, jernbeslået13, svarende til Melbys (p. 
1628), med to sekundære hængelåse og snoet gribering på lågen. Brede øskener 
til lodret †låsestang. Inden for døren fra våbenhuset.

Dørfløj mellem våbenhus og skib, vel fra 1500’rne, samlet af to lag planker, 
fem lodrette sammenstødte til den indvendige og 10 vandrette til den udven
dige side, foroven tildannet efter døråbningens fladbue og i øvrigt til åbnin
gens bredde. Plankerne holdes sammen af talrige smedejernssøm, to rækker til 
hvert vandret brædt og vegnede på indersiden. Lange, sekundære gangjern, 
smedet, ligeledes sekundært klinkefald og oprindelig gribering i spinkelt, fliget, 
beslag (fig. 17). Talrige indridsede bomærker samt initialerne »I R S 1618«. 
Træet står nu i renset eg.

†Pulpiturer. Kirken har haft to pulpiturer, et fra 1622, der måske opsattes 
i det 1617 opførte »Nørre kapel« (p. 1646), og et fra 174656 i den samtidig op
førte nordre tilbygning (en stump bevaret, jfr. stolestader p. 1659). 1622 le
veredes et nyt pulpitur med stole og fire bjælker derunder; det stafferedes 
1642 af Mattis Maler, Helsingør13. Om 1746-pulpiturets bemaling se p. 1646.
— 1768 hedder det: Det gamle, ubrugelige pulpitur, som dels var forrådnet, 
dels betog lysningen, er nedtaget og deraf, tværs over kirken neden under tår
net, indrettet et materialhus med en dør for (Søren Jensen, Farum)24.

†Orgel 1909, leveret af I. Starup57; syv stemmer, et manual og anhangspedal. 
Ved skibets nordvæg. Nedtaget 1971. Kirken fik sit første orgel 184612.
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Salmenummertavler, nye, til løse tal. På loftet ligger en (†)tavle, hvis felt er 
indrammet af profillister og midtdelt af een; udsavet topstykke. Søm til op
hængning af numre. Rødbrun med blågrå profiler. 1880 krævedes nummertav
lerne forsynet med indretning til anbringelse af »pladerne«, 1897 ønskede synet 
alle fem tavler egemalet25.

Præsterækketavle, muligvis oprindelig tænkt som epitaf, i bruskbarok fra o. 
1650ff. Det 110x91 cm store felt flankeres af pilastre, der er udformet som 
mandspersoner over maske og frugtbundt, til højre en præstemand i hel figur 
med kalk, til venstre en særlig langskægget embedsbroder som herme. Stor
vingerne er rigt smykket med bruskværk og har to englehoveder; gesims og 
postament flankeres af fremspring med henholdsvis engle- og løvehoveder. Lavt 
hængestykke med slyng og frugtbundt, topstykke med felt i laurbærblads- 
ramme formet som to modvendte C’er med englehoved og kranie i sammen
stødene; udenom en bredere ornamentramme og flankerende kuglespir. Ram
meværket er egemalet (186525), præsternes navne (fra reformationen til 1826) 
i storfeltet med gul kursiv på sort bund; i topfeltet med tilsvarende skrift: »Pa
stores ecclesiæ Torup a Refort Matione(!) Lutheri 1517«. Tidligere hang den 
over sakristidøren54, nu i nordre tilbygning over offlcersstolen. — 1690 hedder 
det i en indberetning8: Præsteliste a tempore reformationis (»fra reformations- 
tiden«) 1. Hr. Marcus. »Oc da skal Torups Sogn have været annexeret til Melby«.

To nyere lysekroner af messing, en tredie i ligkapellet. På korets vægge mo
derne lampetter.

Kirkeskib (fig. 24). Orlogsfregat »Neptun«, forfærdiget o. 1750, ifølge kirkens 
protokol o. 1860 skænket i begyndelsen af 1800’rne af en af sognets fiskere58. 
Tremastet, sejlførende fuldskib, 105 cm langt, med 2x8 kanoner. Gallionsfigur 
forgyldt havfrue, på agterspejlet havheste og rocailler. Skibets vestligste hvælv.

Sejerværk (fig. 25) formodentl. fra 1755, døgnværk med timeslagværk, i smede- 
jernsramme, hvis centralstiver er fælles for gang- og slagværkets akseltappe. 
Værkrammens største højde er 1,13 m, bredden 0,59 m, længden 1,09 m.

Rammeværkets vandrette stivere er sammensmedet til et hele, hvortil de 
fire diagonaltstillede lodrette hjørnestivere er fæstnede med kiler. Hjørnesti
verne er forlængede nedefter til udadbuede ben og har foroven bukkehorns- 
formede pyntespir, endende i en knop. Indvendig på den midterste lodrette 
stiver i nordsiden et jernstempel: B i ovalt felt. Et andet, mere kompliceret, 
men vist ukomplet stempel ses på gangværksoptræksakslens bageste lejebøjle. 
Optræk sker gennem formodentlig senere tilføjet udveksling med massive drev. 
I øvrigt findes kun stokkedrev. Valser af træ med hesteskoformede spærhager.

Gangværket har nu, som afløsning for tidligere hagegang, stiftgang59 med 
ca. 1,30 m langt pendul med blokformet linse. Der er ikke i centralstiveren 
spor af tidligere spindelgang. Moderne viserværk.
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Fig. 24. Torup. Kirkeskib 
(p. 1662).

Slagværket har tosidig udløsningsmekanisme med een udløsningsstift på 
gangværksvalsehjulets eger. Spinkel tilløbsarm med skråpallet og svær ifalds- 
arm, lejet i bøjle på den sydvestre hjørnestiver, som her af hensyn til armens 
montering er »vredet ret«. Seks hammerløftestifter.

Stor, gammel urhammer. Transmission til urhammer moderne ligesom lod
der og trisseværk. Urværket omtales 1755 som nyt60, men værkrammens dia- 
gonaltstillede hjørnestivere og de sammensmedede vandrette stivere kunne 
tyde på, at denne er ældre, måske genanvendt til det nye ur61. Spor i rammen, 
navnlig i den lodrette midterstiver med slagskiven, tyder på genanvendelse.

Runde, let konvekse, sortmalede kobberskiver med forgyldte romertal dels 
midt på tårnets sydfaçade lige under glamhullerne, dels asymmetrisk på vest- 
façaden. De nuværende skiver er sandsynligvis opsat 183062.

Værket står i et rummeligt, nyere urhus i øvre mellemstokværks sydvestre 
hjørne.

Victor Hermansen 1939
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Fig. 25—26. Torup. 25. Sejerværk 1755 (p. 1662). 26. Kirkegårdsmonument af støbejern over 
F. Aag. Lunval, † 1854 (p. 1666).

Klokker. 1) 1747, støbt af J. B. Holtzman. Frise ori halsen med palmet- og 
rulleværk samt indskrift med reliefversaler: »Me fecit Iohan Barthold Holtz
man Hafnie anno 1747. Soli deo gloria« (»mig gjorde I. B. H., København, år 
1747. Gud alene æren«), Tvm. 118 cm. Tilsluttet urværket.

2) 1866. »Støbt i Anker Heegaards etablissement paa Frederiksværk 1866 
ved I. Krog«. Reliefversaler. På legemet rigsvåbnet. Tvm. 84 cm. Tilsluttet 
urværket.

Ny ophængning 1938 ved Aug. Nielsen, Roslev, med nye knebler. De gamle 
vuggebomme og knebler ligger i klokkestokværket.

†Klokker. Korklokker. 1604 omtales to små klokker, sikkert dem, der 1694 
omtales som hængende ved en liden aksel over degnestolen og »som måske er 
brugt i munkenes tider«13. 1764 nævnes kun een liden itugået klokke, som har 
hængt over degnestolen51.

Store klokker. Ved klokkeskatten 1602 afgaves en klokke på 2 skippund 8 
lispund63.

1634 købtes en tiste til den mellemste klokke13. Hans murmester udslog 
lydhullet på tårnet, da klokkerne blev nedtaget 1635, og der betaltes drikke
penge til Hans rotgeters svende for den nye klokke at omstøbe. 1636 fik Hans 
rotgeter i Helsingør betaling for to små klokker at omstøbe i een, som kom til 
at veje otte pund mindre end seks skippund (1489 ½ mk.)13. — 1726 var den

Erik Skov 1957 Otto Norn 1959
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største klokke revnet, og der manglede et stort stykke; 1730 solgtes to stykker 
(3 lispund) metal, som var slået af den største klokke, til Frederiksberg kirkes 
omstøbte klokke24 (jfr. DK. Københavns By 3. bind), og 1741 var den lille 
klokke revnet og sendt til omstøbning hos Holtzman, hvor den fik samme ind
skrift som den nu bevarede, blot med årstallet 1741; noget af metallet, der 
var blevet tilovers ved omstøbningen, solgtes til Bjerreby kirke, måske Sorø 
amt. — 1746 indsendtes den store klokke, som forhen var sprukken, udfilet, 
vendt og nu ødelagt ved sørgeringningen over Christian VI. til omstøbning 
hos Holtzman. — Den lille klokke revnede ved sørgeringningen efter Frederik
VII. 186364.

Klokkestol 184812 af eg, til to klokker, som Melbys (p. 1630). Dens †forgæn- 
ger var fra 1720 og udført af Jens Rasmussen, kgl. bestalter tømmermand ved 
Frederiksborg slot65.

GRAVMINDER

Epitaf. O. 1789. Sognepræst Iohannes Kiær, født i Nyborg 31. aug. 1739, 
1756 »demitteret« fra Nyborg latinskole af rektor Hans Svane. 1768 ansat som 
informator ved opfostringshuset i Kiøbenhavn, 1771 præst ved Friederichs 
hospital, 1777 sognepræst i Torup i Sælland, 1778 gift med madame Sophie 
Amalia Aystrup, født Rittersdorph. Han døde 11. juli 1789, 49 år 10 måneder 
og 11 dage gammel. Trætavle, 140x95 cm, i profilramme og med udsavet top
stykke. Sortmalet, med partiel forgyldning og gylden skriveskrift. På vest
væggen i nordre tilbygning.

(†)Epitaf. 1) (Fig. 19). O. 1625—50. I kirken opbevares brudstykker af en 
barok epitafieramme, Kristus med verdenskuglen, trædende på en slange samt 
en mandsfigur (apostel?), nu uden hænder, begge ca. 65 cm høje. Kristusskik- 
kelsen har sandsynligvis været topfigur, mens den anden vel har flankeret stor
feltet, idet hovedet er skåret sammen med kapitælvolutter. Desuden findes en 
25 cm høj maske; tidligere var også levnet et spidsskægget mandshoved under 
øreflip-kapitæl og over en stor maske, en topvinge med barokke bladornamen- 
ter samt en ca. 130 cm lang gesims med glat frise, kannelerede triglyffer og 
under kronlisten en tandsnit-æggestavliste og en kvartrundstav med bruskor
namenter. På figurerne er der rester af farver og guld, på ornamenterne partiel 
forgyldning. Frisen havde gyldne versaler på sort bund: »Verbum domini ma
net in æternum. I P.« (»Herrens ord bliver i evighed«). I nicherne i nordre til
bygning.

2) Se præsterækketavlen (p. 1662).
Gravsten. 1) (Fig. 27). Efter 153466 (Kirsten Skaves død), men før 1557 (Niels 

Trolles ægteskab med Anne Friis), over Kirsten Skave og søn Niels Trolle
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(† 1565). »Her liger Erlig och welbyrdig / q(vin)d Frue Kierstine skaffve S(alig) 
Jacop trollis / til lilø oeh hin(n)is Sø(n) Niels trolle til torop«. Under Kirsten 
Skave: »Anno 1535«(!). Spættet kalksten, 205x108 cm, med relieffraktur. Over 
tvillingkølbuerne fire våbner: Trolle-Thott og Skave-Trolle. C. A. Jensen op
fører (Gravsten nr. 501) stenen under »Østdansk Fusker«; dens ringe kunstne
riske kvalitet67 og usikkerheden i fruens dødsår gør en nøjere tidsbestemmelse 
vanskelig. Skal tidligere have ligget foran altret, nu indsat i nordre tilbygnings 
østvæg68.

2) O. 1664. Hr. Nicolavs Krvse, sognepræst til Torup, død 26. marts 1664 i 
sin alders 58 år og fire uger; stenen opsat og bekostet af hans enke, Anna 
Mortens Daater. Rød kalksten, 185x112 cm, med fordybede kursivversaler. 
Gravskriften står midt på stenen under et Jesumonogram. Religiøs randskrift. 
Ifølge Løfflers beretning lå stenen i korpartiets gulv umiddelbart foran knæ
faldet; nu indsat i nordre tilbygnings nordvæg.

†Gravsten. Ifølge Løffler lå umiddelbart vest for Kruses sten en fuldstændig 
udslidt og sønderbrudt gravsten, formentlig den, der ifølge kirkeprotokollen o. 
1860 var lagt over en af Kongsgårdens ejere, Anders Mortensen, død 1710.

Kirkegårdsmomimenter 1) F. Aag. Lunval født 8. marts 1850, død 13. febr. 
1854. Støbejernsmonument med hjerteformet skriftfelt hvorover kors mellem 
to profilvendte engle (fig. 26). Øst for koret.

2) Sognepræst Peter Christian Catharus Hoeg, død 15. nov. 1871, og Caro
line Hedvig Lorenzen, født Dittmer, død 22. juli 1866. Stele af sandsten kro
net med lav trekantgavl; i forsiden indfældet to marmortavler med versaler. 
På arkitraven står med bronzebogstaver: »Sognepræst Høegs Familegrav«. Ved 
kirkegårdsmuren nord for østgavlen.

3) Sognepræst Jensenius Sommer født 31. okt. 1822, død 13. nov. 1873. 
Stele af sandsten med indfældet marmortavle og -egekrans. Vest for nr. 2.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, Sjælland. — LA. Kirkeinspektionsarkivet. 
Torup kirkes rgsk.bog 1604—1716. — Torup sognekaldsarkiv. Aa 2. Kirkebog 1790—1806, 
visitatsbemærkninger 1817—33. — Kgl. bygningsinspektører. Martin Borch. 1897 1908. 
Henlagte sager og kirkesyn. — Afl. 1951. VI B. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde, 
nr. 117 og 118.

Ved embedet. Protokol for Torup kirke på Frederiksværk gods, o. 1863 ff. — Se i øvrigt 
arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. Magnus-Petersen 1889 og 1891 (kalkmalerier), cir
kulære til biskopperne 1890 (gravsten), J. B. Løffler 1891 (bygning og inventar), C. G. 
Schultz 1931 (bygning) suppleret af Elna Møller 1968, N. J. Termansen 1944 (forunder
søgelse af krucifiks og madonnafigur), Egmont Lind 1949 og 1953 (kalkmalerier), Einar 
V. Jensen 1949 (forundersøgelse af krucifiks og madonnafigur), 1952 (prøveafdækning af 
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Fig. 27. Torup. Gravsten over Kirsten Skave, 
† 1534, og hendes son Niels Trolle, † 1565 (p. 1665).

stolegavl) og 1954 (istandsættelse af krucifiks og trækonservering af madonnafigur) og 
Erik Skov og Else Marie Boyhus 1957 (inventar og gravminder). — Undersøgelse af Elna 
Møller 1968 og 1970 (bygning), Rolf Graae 1969 (sideskibet), Henrik Græbe 1970 (tårn 
og gulv) samt Erik Moltke og Hugo Johannsen 1970 (kalkmalerier og inventar). Bygnings
beskrivelse ved Elna Moller, kalkmaleribeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventarbeskri
velse ved Erik Moltke, beskrivelse af sejerværk ved Hans Stiesdal og af orgel ved Ole 
Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes NM. 2. afd.
Tegninger i NM. Gravsten af S. Abildgaard, gravsten samt farvelagt tegning af ma- 

donnafigur af J. Magnus-Petersen 1885 og fire farvelagte tegninger af kalkmalerier af 
samme 1889.

Noteboger i NM. C. G. Schultz LXIX,  p .  6 4  f .

1  H .  Rørdam:  His tor i ske  Ki ldeskr i f te r  2 .  rk .  I I ,  1887 ,  p .  47 .  2  Dip lDan.  DaRigBr .
2. rk. IX nr. 332. 3  Ibid. nr. 335 og 336, — anderledes H. Knudsen: Danmark i Middel
a lderen,  1834,  p .  97  t f .  4  H.  Knudsen,  op .  c i t .  p .  98  f .  5  H.  Rørdam,  op.  c i t .  p .  47  f f .
6  RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstl ige gods.  7  Landebogen p.  176.
8  LA.  Bispearkivet .  Provstebreve.  1690— 1722.  Indkomne sager .  9  Folkemindesaml.s

E.M. 1970
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kartotek. 10 Kgl. Bibl. Collins saml. nr. 17, fol. V. Boye: Optegnelser fra arkæologiske 
Undersøgelser i Frederiksborg Amt. 11 Danske middelalderlige regnskaber 3. rk. I, 75, 
ed. C. A. Christensen. — Ifølge oplysning fra udgiveren må notitsen i jordebogen henføres 
til »femte skriver« og derfor være affattet efter kongens død. Den omtalte Grubendal må 
være kongens lensmand på Soborg (Henneke G., nævnt 1382). Teksten må tydes derhen, 
at kongen har opført et »jagtslot« med kapel i Torplille, som Grubendal fjerner efter 
kongens død; ved at lensmanden nedtager kapellet, er biskoppens rettigheder blevet 
berørt. 12 RA. Btk. Bygningsadm. 1841—50. Kopibog. 13 LA. Kirkeinspektions- 
arkivet. Torup kirkes rgsk.bog 1604—1716. 14 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 
15 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Strø hrd.s kirkergsk. 16 LA. Bispearkivet. 
Indkomne sager. 1738—80. Strø hrd. 17 Kun det ydre hjørne er urørt, men nogle uregel
mæssige murklodser under de gotiske hvælvpiller indeholder rester af vestmuren. 18 I 
denne forbindelse kan det måske være rimeligt al tænke på en forbindelse mellem tårn
byggeriet og stormændene, som har resideret på sognets store gårde, hvoraf den ene 
kaldtes kongsgården. 19 En mindre afbankning gennemført 17—18. nov. 1970 blev i 
jan. 1971 fulgt op af en storre undersøgelse, der også omfattede tårnrummets gulv. 
20 RA. Kultusministeriet. 1. dep. 1848—1916. Journalsager. Tegningen, der findes som 
randbemærkning til en synsberetning over tårnet, synes udført af Herholdt. 21 Sml. 
Soborg triumfvæg p. 1101. 22 Dette parti blev afdækket 1936 af C. G. Schultz. 23 En 
gravning efter denne søjles fundament 1970 gav ingen løsning på problemet, fordi om
rådet var indtaget til senere begravelser. 24 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—80. 
Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 25 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. 1864—99. 
Synsprotokoller for kirker og præstegårde. 26 Se bl.a. Gilleleje p. 1157 med henvisnin
ger. 27 LA. Kgl. Bygningsinspektører. Afl. 1951. Kirker og præstegårde. 28 Jfr. note 
14 og 13. 29 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1780—97. Kronborg distrikts kirkergsk. 30 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 31 Se C. G. Schultz’ 
indberetning. 32 Som led i undersøgelsen 1889 udførte Magnus-Petersen farvelagte 
kopier af begge kalkmalerilag på sydsiden i langhusets 4. fag fra øst. 33 Den tronende 
fyrste med krydsede ben er et ikke sjældent forekommende motiv i romansk kunst. Det 
kendes f. eks. fra fremstillinger af Herodes, der giver befaling til barnemordet. 34 Rude- 
og netmønstrede baggrunde er almindeligt forekommende i en række senromanske fal
sterske kalkmalerier fra 1200-tallets 2. halvdel: Vaalse, Eskilstrup og Aastrup (DK. 
Maribo p. 1207, 1302 og 1464). Endvidere i Nørager på Djursland (Sønderhald hrd., Ran
ders amt) og Tyvelse i Midtsjælland (DK. Præstø p. 690). I begge disse tilfælde ses rude- 
mønstrede baggrunde med prikker svarende til Torup. En hjertepalmetfrise beslægtet 
med Torups fremdroges i 1906 i Norre Kirkeby på Falster (DK. Maribo p. 1276). 35 En 
analyse og datering af krigerskikkelsens bevæbning og udrustning til perioden 1175— 
1220 er dog givet af museumsinspektør Niels Saxtorph i brev til Erik Moltke af 31. 8. 
1970 (NM. 2. afd.s arkiv). 36 Figurer med kjortel i hvis kantede brystudskæring ses 
underlinned med høj, diagonalmønstret krave, kendes f.eks. fra korbuemalerierne i Lem 
kirke (Støvring hrd., Randers amt) samt en række andre kalkmaleridekorationer fra 
1500-tallets 1. halvdel. Gengivelse hos Magnus-Petersen: Kalkmalerier, tvl. XLII, fig. 6. 
37 Et tilsvarende indvielseskors med trepasblomster mellem egerne afdækkedes 1898 i 
Græse (Lynge-Frederiksborg hrd.). Det sad på sydvæggen, umiddelbart vest for døren, 
og var del af 1300-tals dekoration fra før kirken fik indbygget hvælv. Malerierne over
hvidtedes atter, sml. akvarelkopi af J. Kornerup (NM. 2. afd.s arkiv). 38 Et tilsvarende 
netmønster med småstreger i de diagonale felter er et karakteristisk element for Ise- 
fjordsværkstedet, jfr. f. eks. Reerslev (DK. Kbh. Amt. p. 1001 ff.). 39 RA. Rtk. Ryg- 
ningsadm. 1782—1848. Journaler, jfr. note 12. 40 Jfr. O. Norn: Smertens-krucifixet,
i Berlingske Tidende 10. april 1966. 41 Af Einar V. Jensen. 42 1840 anbefaledes 
Constantin Hansen til et forskud; yderligere forskud 1841, 1842 regning, 400 rdl. uden 
ramme, jfr. RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1848. Journaler og 256.43—109. Journal
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sager 1841—50. 43 LA. Bispearkivet. 1758—59. Historiske efterretninger, anført i noter 
til fundatser af Hoffman. 44 Sml. f.eks. de seks figurer på Klaus Gabriels altertavle i 
Ølstykke (Ølstykke hrd.), der 1746 blev fornyet »i lige skikkelse og størrelse«; jfr. Trap 
I I I .  45 1864 bestemtes det, at Madonnabilledet, »som findes i en lav niche«, skulle 
restaureres og anbringes på en piedestal. Bestemmelsen bortfaldt, »da billedet aldeles 
ingen kunstnerisk værd har og derfor uden tab for kirken kan bortskaffes« (note 25). 
46 BA. Rtk. Rev. rgsk. Frederiksborg slots inventariergsk. 1705—28. 47 Det oplyses 
yderligere, at det var et mageskifte med kongen, og at det oprindeligt skulle have været 
en anden kalk (nole 46). 48 BA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsregsk. 1797 1844. Kronborg 
amtsstue. Kirkergsk. 49 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782 1848. Journaler. 50 Jfr. note 
15, note 13, året 1650 og note 24, året 1740. 51 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 
1764. De kgl. kirkers inventarier. 52 RA. Rtk. Bygningsadm. 1821 -27. Beregning og 
overslag o. bygningsarbejder. 53 Ifølge kirkens protokol 1860 fandtes da 22 mand- 
folkestole og 20 fruentimmerstole foruden de 17 mands- og de 16 kvindestole i tilbyg
ningen. 54 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en be
skrivelse af Danmark. I, jfr. note 43. 55 Hoffman har »fide«. 56 NM. 2. afd. Hånd
skrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 1755—73. 57 1908 
godkendtes arkitekt N. Rosenkjærs tegning til det nye orgel (note 27). 58 Dette er 
muligvis en misforståelse af den 1817 bekostede restaurering, jfr. H. Henningsen, i 
ÅrbFrborg. 1952, p. 104, og samme: Kirkeskibe p. 73, 152. 59 Formodentlig udført 
ved en hovedistandsættelse 1876 (note 25). Værket var repareret 1778 (RA. Rtk. 1776— 
79. Udskrift af kirkekassens rgsk.) og 1802, sidst af J. Jacobsen, Esbønderup, med det 
nye ganghjul (»Stiehiul«) (RA. Btk. Bygningskontoret. 1782—1826. 244.19. Kommuni
cerede kgl. resolutioner med bilag. 1802). 60 Jfr. note 56 og 43. 61 Jfr. Granslev kir
kes tårnur, i Kulturminder, ny rk. VI, 1969, p. 102—46. Et tårnur nævnes første gang 
1605. Det repareres 1685—86 (note 13), 1731 og 1748, ved denne lejlighed af Ingvar 
Hansen, Ballerup (note 24). 62 I så fald leveret af kobbersmed Buseh (note 49). Ski
verne er flere gange siden malede. Endnu har de bevaret halvtimeinddelingen fra for 
minutvisernes tid. 1626 og 1635 repareres en urskive, kaldet solskiven (note 13). 1731 
anskaffes ny skive som i Ølsted og Kregme. 1756 udforer Jens Christensen i Farum til 
tårnets sydside en ny egetræsskive, som males af Hans Nielsen i Veksø (note 24). 1783 
må den fornyes og 1790 opsættes ny egetræsskive mod vest (note 29). 63 DaSaml. 1. 
rk. I, 99f. 64 Jfr. note 24 og E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 104f. 65 BA. Rtk. 
Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdi
strikterne. 66 A. Thiset: Stamtavler over Danske Adelsslægter IX, 1918, p. 136. 
67 »Qd« — »qvind« og »til lilø« er glemt i første omgang og sjusket indføjet. 68 Jfr. note 
13, året 1678, Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en 
beskrivelse af Danmark. I, og note 56.

Korrekturnote. Fortsatte undersøgelser (sml. note 19) i for
bindelse med restaureringen (p. 1646) har afsløret nye træk 
til belysning af kirken. Vedr. tårnet p. 1640: Undersiden af 
tårndørens bue er pudset, rødmalet og afstreget med hvide 
fuger; langs tympanonfeltets krumme side er der markeret et 
løberskifte. Tårnrummets nordmur har et smiget vindue (se 
fig. 2), hvis sål udgør fra det p. 1638 nævnte hulkantled. Over
dækningen er mod sædvane et vandret helstens stik, og den 
ca. halvsten brede lysning sidder nær murens yderside. Indv. 
måler vinduet 183 x 105 cm. Vedr. †våbenhus p. 1646: Vest- 
væggens flugt kan fastlægges, se fig. 2. Vedr. kalkmalerier p. 
1652: Tårnets nordvindue har på smigene et rødt netmønster 
og (nær hjørnerne) rester af en yngre, sort bort.Fig. 28. Torup. Landsbyplan.
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tide9, er her knyttet til »Tinghøj« på kirkegården, en nu forsvunden †gravhøj. — På en 
mark i Ullerup har der ligget en »Maisten«, flad på oversiden og med aftryk af fem fingre 
fra en kæmpe, som ville kaste den på Torup kirketårn10.

†Kapel. I Torplille lod kongen [Valdemar Atterdag] ifølge Roskildebispens jordebog 
opføre en del huse [til jagtbrug] hvoriblandt et kapel, som Grubendal mod biskoppens 
vilje havde ladet fjerne11.

Kirken og præstegården ligger nordvestligt i Torup by og helt mod øst i 
sognet, som omfatter den vestlige del af halvøen Halsnæs; denne skal ifølge 
kong Valdemars jordebog helt eller delvis have tilhørt kongemagten, hvilket 
måske ikke har været uden betydning for kirkens ældre bygningshistorie 
(sml. p. 1638 med note 18).

Kirkegården, som er udvidet mod øst 184512, falder stærkt fra bygningen 
mod hegnsmurene i syd og vest, noget mindre mod nord og øst. Hvidtede, 
stærkt flikkede og indvendig næsten jorddækkede mure af kampesten og tegl 
findes i de to vesthjørner og delvis i nord. Det midterste stykke af vestmuren 
er fornyet i forbindelse med en partiel nedrivning af den gamle præstegårds 
østlænge; nordenden af denne længe er omdannet til toiletbygning for kir
ken. Nordmurens forlængelse mod øst og hele sydmuren har nu mure af gule 
sten tækket med vingetegl, mens østmuren er sat af røde munkesten med af
dækning af munke-nonne tegl.

Indgange. Østmurens store portal med køreport og to låger under en gavl 
med blændinger og kamtakker er af materiale som muren. Udvidelsens syd- 
og nordmur har hver en lågeåbning, hvoraf den nordre giver adgang til den 
nuværende præsteboligs have. Den egentlige hovedindgang, køreport og to fod
gængerlåger mellem hvidtede, teglhængte piller, lindes i syd, ud for våbenhu
set og nær sydvesthjørnet. Alle indgange har tremmefløje. — Som følge af 
kirkens beliggenhed i forhold til byen er det naturligt, at arkivalierne kun ken
der præstelågen i vest og portene i syd og øst; om den sidste oplyses det 169413, 
at der til lågen måtte anskaffes en hængelås, således at man kunne udelukke 
soldater og andre, som gik ind og skød på kirken og tårnet.

†Kirkeriste er omtalt i øst og syd, men gravene under dem synes ikke altid 
at have været veloprensede; 163413 måtte man således bekoste en låge til den 
søndre rist »formedelst svin og gæs krøb derover«.

†Kirkelade. 161714 nedrev man et stykke af bygningen, der må have ligget 
i syd eller øst, fordi materialerne skulle bruges til et nyt kapel (p. 1646); resten 
istandsattes på taget et par år senere og var i øvrigt fæstet bort som bolig. På 
grund af dårlig vedligeholdelse måtte en faldefærdig del af tagværket nedtages 
166415, og 169713 blev det sidste stykke af laden nedbrudt.

†Halsjern. 1759 oplyses det, at en pige har stået i halsjernet en time før og 
en time efter gudstjenesten16.



Fig. 1. Lynæs. Ydre, set fra nordvest.

L Y N Æ S  K I R K E
T O R U P  S O G N ,  S T R Ø  H E R R E D

Helt mod vest i sognet og midt i den langstrakte bebyggelse mellem fisker
lejerne Lynæs og Hundested ligger kirken1 på kanten af et plateau, hvor

fra terrænet falder ret stærkt mod vest og nord. Grunden på Tommerup over
drev2, skænket af gårdejer Jeppe Jørgensen, var før kirkens opførelse øde, 
vejrbidt og lyngklædt, et forhold, som blev afgørende for valget af bygge
materiale.

Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen og opført 1901 (indviet 

El. M. 1968
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8. sept.) for 18.500 kr. bevilget på finansloven (1898—99). 1944 og 1958—59 
er kirken udvidet.

Clemmensens bygning består af kor og skib samt våbenhus i syd og tårn i 
nord, begge rykket helt mod vest i flugt med skibets gavl. Arkitekturen, der 
er stærkt påvirket af datidens interesse for middelalderens bygningskunst — for 
tårnets vedkommende vel direkte inspireret af Tveje Merløses tårne —, har 
gennem anvendelse af kløvsten til alle udvendige façader opnået en rustik ka
rakter, der er fastholdt ved benyttelse af samme materiale til udvidelserne.

1944 opførte arkitekt Adam Møller et sakristi på sydsiden, og 1958—59 ud
videde arkitekt Rolf Graae koret mod øst til dobbelt størrelse og føjede en 
tilbygning til nordsiden i kirkens f u l d e  længde, indeholdende sideskib og (ud 
for koret) ligkapel. I forbindelse hermed ændredes sakristiets indretning, så
ledes at denne bygning nu indeholder venterum, toiletter og plads for præsten3.

I det indre står bygningens ældste del med hvidtede vægge og bjælkeloft 
med mørkbejdsede, kassetteværksdelte felter i skibet, rødmalede i koret, mens 
sideskibets vægge er af gulflammede sten; alle gulve er af gule lerlliser. Tre 
arkader, hvoraf den midterste er lavere end de to andre, forbinder hoved- og 
sideskib.

Inventaret fra kirkens opførelse er i hovedsagen udskiftet. 1 brug er kun 
døbefonten af kalksten, et par alterstager af malm og altersølvet (sml. ndf.). 
Fra kirkens første år er kirkeskibet »Maria« og et maleri ved dåben, forestil
lende en engel med et barn (udført 1903 af Cilius Andersen). Fra 1944—45 
stammer alterbordet af ølandskalk, alterprydelsen, et stort krucifiks (skåret af 
Axel Poulsen) samt vestpulpitur med orgel fra Marcussen og søn. Fra 1958—59 
hidrører alterskranken, den murede prædikestol med træbaldakin og de løse 
bænke af eg.

Altersølv4. Kalk, 1714 (?), af almindelig barokform med sekstunget fod og 
fodplade, sekskantede skaftled og godronneret knop som bl.a. Fredensborg og 
Annisse (p. 827 med fig. 26 og p. 1374). På en af fodtungerne graveret Frede
rik IV.s kronede spejlmonogram over 1724 og på fodpladens overside mester
mærke N I 171? for Niels Jonsen (Bøje 304), Københavns bymærke 17?4, 
guardeinmærke Conrad Ludolf og månedsmærke (skytten). Under foden ind
prikket W: 27 1:3 qt:. 17,5 cm høj. Samtidig, glat disk, 14 cm i tvm. På ran
den cirkelkors og Frederik IV.s kronede spejlmonogram. Under bunden W: 
6 1: ½ qt:.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Ved embedet: Håndskrevet manuskript i anledning af kirkens 25-års jubilæum, Lynæs 
kirke 1901—26.
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1 Ved præsteskiftet i Torup 1893 blev den nye mand, O. P. Hansen, kaldel med for
pligtelse til at betjene en eventuel filialkirke i fiskerlejet Lynæs. Året efter fik pastor 
Hansen nedsat en komité til opførelse af et mindre kapel i sognets vestlige del.
2 Blandt to gratis tilbudte grunde valgtes først en på Topholms mark i Ullerup, men 
denne afgørelse måtte ændres, fordi den ikke vandt tilslutning hos befolkningen i fisker
lejerne og især den i Hundested, som var vokset stærkt efter havnens istandsættelse 
1892—93. 3 Kirken blev genindviet henholdsvis 3. december 1944 og 20. september 
1959. 4 Ifølge jubilæumsskriftet p. 10 skaffede arkitekten altersættet fra Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsen. Dette ministerium havde over for Marineministeriet 
1894, 16. august kvitteret for modtagelse af 18 sæt »kalk og disk«, der havde været an
vendt ombord i flådens skibe og som nu kunne overdrages til fattige kirker.



Fig. 1. Frederiksborg slot. Frederik II.s slotsanlæg, set fra ost. Efter maleri på Gripsholm slot. 
Fotografi: Svenska Porträttarkivet. Nationalmuseum. Stockholm.

F R E D E R I K S B O R G  S L O T S K I R K E
I N D L E D N I N G

Hillerødsholm. Det nuværende Frederiksborg slot har haft flere forgængere. Her lå i 
middelalderen en gård, Hillerødsholm, som tidligst nævnes 1275, men kilder vedrørende 
dette middelalderlige anlægs udformning og udstrækning mangler næsten helt1.

Fra tiden efter reformationen eksisterer et noget mere alsidigt kildemateriale. Det 
fremgår således bl.a., at den senere rigsråd Herluf Trolle (1516—65) — der 1544 gennem sit 
ægteskab med Birgitte Giøe (o. 1511—74) var blevet herregårdens ejer — i midten af 
1550’erne havde den flamske(?) bygmester Matheus Rubensaadt i sin tjeneste på Hille
rødsholm, indtil han 1556 modstræbende måtte afgive arkitekten definitivt til hertug 
Hans d. æ. (1521—80) i Haderslev. Denne havde året i forvejen indgået kontrakt med 
Rubensaadt om projektering og opførelse af Hansborg2.

1560 mageskiftede kongen, Frederik II., med Herluf Trolle, der i stedet for Hillerøds
holm fik Skovkloster ved Næstved. Dette berømte mageskifte falder sammen med over
tagelsen af en række andre nordsjællandske godser3, og hensigten var utvivlsomt at skabe 
et vidtstrakt kongeligt jagtrevir i den skovrige egn. Trolles herregård på holmen i den 
skovomkransede sø må have været et ideelt udgangspunkt for denne kongelige idræt. 
Med ejerskiftet fulgte et navneskifte som symbolsk udtryk for en ny betydningsfuld epoke 
i stedets historie: Hillerødsholm blev til Frederiksborg.

Frederiksborg slot. Sammenlignet med Hillerødsholm findes der et langt rigere materiale 
til belysning af det, der nu var blevet et kongeligt jagtslot — også bygningshistorisk. 
Væsentlige dele af Frederik II.s slotskompleks er bevaret, fundamenter af nedrevne byg
ninger delvis fremdraget ved udgravning, jævnlig omtale i kilderne (regnskaber, inven
tarier m.m.) og endelig afbildning i to samtidige prospekter, af hvilke det Jan van Wijck 
tilskrevne maleri (Gripsholm slot) fra o. 1600 (fig. 1) er det mest omfattende4. Disse for
skellige kildegrupper supplerer hinanden, og sammenholdt giver de et nuanceret billede 
af det slot, Christian IV. arvede efter sin fader, selv om mangfoldige spørgsmål ifølge 
sagens natur aldrig lader sig besvare.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 106
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Gripsholmbilledet giver et udblik over det egentlige slotskompleks, set fra slotssøens 
østbred. Den bevarede fadeburslænge vest for hovedbygningen er skjult, og fjernerelig- 
gende bygninger i slotsområdets nordlige periferi som Sparepenge, det nedrevne lysthus, 
og den endnu stående badstue falder begge uden for malerens synsfelt. Langs søens vest
bred strækker tre holme sig over en nord-syd akse, indbyrdes forbundet af broer. Fra 
sydbredden fører en vippebro over til 1. holm. Her findes hovedsagelig de lave længer 
med stalde og funktionærboliger, som indrammer gaden, der leder direkte videre mod 
broen til 2. holm (såvel gade som bro er skjult på billedet). Det arkitektonisk set mest mar
kante træk på 1. holm er nok de to runde hjørnetårne, som flankerer bebyggelsens front 
mod graven mellem 1. og 2. holm. Her lå skriverstuen og her havde slotsherren til huse. 
De dominerende bygninger på den 2. — og mellemste — holm er kirken samt et stort 
bindingsværkshus med tilbygninger og udhuse. Det rummede hovedsagelig køkken og 
borgestue. Kirken og køkkenet lå henholdsvis langs vest- og østsiden af den plads, man 
måtte passere for via den tindekransede bro at komme over til hovedbygningen, der med 
sin have og høje træer helt behersker 3. holm5.

Frederik II. overtog en eksisterende herregård, men dens nye status som kongebolig 
krævede naturligvis ændringer og udvidelser. En byggeaktivitet på Frederiksborg er da 
også dokumenteret allerede fra 15616.

Da kildematerialet imidlertid dels er ufuldstændigt og dels sjældent muliggør helt præ
cise lokaliseringer af et angivet arbejde, er det ofte problematisk og i værste fald umuligt 
at afgøre, i hvilket omfang de enkelte bestanddele i Gripsholmbilledets slotsanlæg skyl
des kongens indgreb i det bestående. På et enkelt punkt hersker der dog ingen tvivl: De 
to svære hjørnetårne på 1. holm er bygget af kongen, ligesom bygningerne langs gaden 
sammesteds. Både tårnene, der bærer hans valgsprog og årstallet 1562 i jernankre, og 
gadebebyggelsen står endnu.

Hillerødsholm må have haft en hovedbygning. I betragtning af, at Herluf Trolle kun 
få år tidligere havde en efterspurgt arkitekt i arbejde på stedet, har man fremsat den 
rimelige hypotese, som går ud på, at 3. holms store dobbelthus7 (fundamenter delvis ud
gravet) er bygget af Trolle som afløser af et forældet middelalderligt hus. Som bygningen 
fremtræder på Gripsholmbilledet med de svungne gavle og karnapperne, der i flere til
fælde virker umiskendeligt tilføjede, er det ydermere en nærliggende antagelse, at Frede
rik II. på en række punkter har foretaget ændringer og bygget til på Trolles hus.

Det store, helt forsvundne bindingsværkshus på mellemste holm virker mere gammel
dags end de hidtil omtalte bygninger og kunne således uden vanskelighed tænkes at gå 
tilbage til tiden, før Trolle overtog Hillerødsholm. Også kirken, den anden af holmens 
store bygninger, er forlængst borte, men her har man dog betydelig mere konkret viden — 
først og fremmest fordi fundamenterne delvis har været fremdraget.

I kilderne omtales kirken (sml. p. 1682) første gang 13. dec. 1562, da kongen anmodede 
domkapitlet i Roskilde om at udlevere messe- og alterklæder til kirken på Frederiksborg8.

Christian IV.s slot. Da Gripsholmbilledets maler udførte sit Frederiksborgprospekt, 
var anlæggets dage allerede talte. Ikke længe efter kroningen 1596 må den da kun 19- 
årige konge være begyndt at arbejde med planer om en radikal ombygning af faderens 
slotskompleks, der mere mindede om et hvilketsomhelst større, samtidigt herregårds- 
anlæg end om en kongebolig. Med sønlig pietet holdt Christian IV. fast ved sit fødesteds 
navn, men arkitektonisk set ville han hæve det op på et plan, der tålte europæisk sam
menligning. Resultatet blev det Frederiksborg (fig. 2), der trods senere tiders ændringer 
og ødelæggelser for det ydres vedkommende endnu i hovedtrækkene er bevaret.

Senest 1599 begyndte kongen at realisere sine planer med opførelsen af et nyt Spare
penge på den nordlige bred over for 3. holm9. Som bygmester ansatte kongen Jørgen Fri- 
borg (nævnt 1588—1625 ?), der blev den daglige leder af byggeriet igennem næsten hele den 
lange årrække, det nye Frederiksborg blev til. Arbejderne på Sparepenge, der afløste et 
anlæg af samme navn fra faderens tid, må ved udgangen af 1601 have været så langt 
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Fig. 2. Christian IV.s slotsanlæg. Efter maleri, af L. Baratta 1652, på Gripsholm slot. Fotografi: 
Svenska Porträttarkivet. Nationalmuseum. Stockholm.

fremme, at kongen kunne benytte det som midlertidigt opholdssted, så længe opførelsen 
af en ny hovedbygning stod på10.

Det røde lysthus (fig. 2) blev nedrevet 1720, og selv om et alsidigt kildemateriale bl. a. 
omfattende adskillige malede prospekter samt endnu bevarede rester af marmor- og sand- 
stensudsmykningen11 belyser anlæggets udseende og indretning, mangler man trods ud- 
gravningsforsøg en helt præcis viden om Sparepenges placering12. Det lader sig følgelig 
ikke bevise, at selve lysthuset har været det ene endepunkt for den nord-sydgående midt- 
akse, som kan lægges gennem Christian IV.s byggeri på 2. og 3. holm, og hvis retning 
synes bestemt af Frederik II.s kirke (fig. 3). På den anden side er der ikke tvivl om, at 
det stilistisk hører sammen med den bevarede hovedbygning (specielt kongefløjens så
kaldte krydshus, og Jan Steenbergs hypotese, ifølge hvilken Sparepenge skulle være led 
i et samlet aksefast projekt, udformet før 1599 af kongens daværende arkitekt Hans 
van Steenwinckel (o. 1550—1601), virker således overbevisende13.

1601 finder der store indkøb af byggematerialer sted: Granitkvadre til fundamenterne 
14, teglsten og kalk15. 15. jan. 1602 indgik kongen kontrakt med Jørgen Friborg om ned
rivning af bygningerne på alle tre holme — en omstændighed, der taler for, at de oprinde
lige planer regnede med et slotsanlæg, som grupperede sig symmetrisk omkring en akse 
lige fra Sparepenge til broen mellem sydbredden og 1. holm. Allerede 1601 var der ind
gået kontrakt mellem kongen og ledende håndværkere (således 16. dec. med stenhugge
ren Caspar Boegart) om arbejder til hovedbygningen, der skulle være et trefløjet hus med 
hjørnetårne, lav terrassefløj på den fjerde side mod mellemste holm og voldgrave, som 
skærer sig helt ind til selve bygningsblokken8. I sin grundtanke er planen med en borg
gård, der åbner sig mod et foranliggende pladsanlæg (her pladsen på mellemste holm) 
fransk, og typen havde allerede i 1500-tallets sidste halvdel inspireret flere holstenske 
herregårdsplaner16; men med sine mange spir, svungne gavle og røde teglstensmure, ind
delt af lyse bånd og vinduesindramninger i sandsten, bekender bygningen sig stilistisk set 
til et hollandskpræget byggesæt, som længe havde haft indfødsret herhjemme. Der her
sker således et modsætningsforhold mellem den moderne, stort tænkte aksefaste plan 
og bygningens konservative stil. Gammeldags virker det tillige, at den trefløjede hoved
bygning i virkeligheden er tre sammenstillede huse.

2. maj 1602 opsattes endnu en kontrakt mellem kongen og Jørgen Friborg8, som i 
hvert fald har omfattet byggeriet på 3. holm, og samme år begyndte man opførelsen af
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hovedfløjen, den mod nord liggende kongefløj17. Kontrakten med tømrermesteren Hans 
von Anten er fra 1604, og 1606 traf kongen på lignende måde bindende aftale med kob
bertækkeren Baldser Berner18, der dog allerede 1605 havde modtaget de første udbeta
linger19. Samtidig (efteråret 1605) ses de tidligste vidnesbyrd om, at byggeriet på konge
fløjen nu var så vidt fremme, at nogle af de håndværkere (bl. a. malere og snedkere20), 
der stod for indretningen og udsmykningen af fløjens mange forskellige rum, så småt 
kunne gå i arbejde.

Bygningshåndværkerne kunne herefter tage fat på rejsningen af de resterende to fløje 
(tre med den lave forbindelsesfløj), først den vestre, som rummer kirke- og dansesal i 
fløjens fulde længde, og dernæst den østre, senere såkaldte prinsessefløj med køkken 
samt gemakker for den kongelige familie og dens gæster. På kirkefløjens sydgavl er opsat 
en indskrifttavle med årstallet 1606 og på tilsvarende sted læses på prinsessefløjen 1608 — 
begge steder som en angivelse af tidspunktet for byggearbejdernes begyndelse. 1606 
fik Jacob Muus, den stenhuggermester, som havde med indsamling og tilhugning af fun
damenternes granitkvadre at gøre, betaling for arbejde til »den nye kirke Konn: Maiett: 
nådigst lader opsætte på slottet der sammesteds udi nærværende år 160621«. 1608, samme 
år som man skred til opførelsen af prinsessefløjen, sluttede kongen 15. febr. kontrakt med 
Gaspar Boegart om stenhuggerarbejdet til såvel kirken som til den lave forbindelses
fløj med porthuset8. Sidstnævnte er ved indskrift dateret 1609, og det følgende år var 
byggeriet på prinsessefløjen så vidt fremskredet, at stukkatøren Wilhelm Korfîer kunne 
begynde sit arbejde22. 1611 arbejdedes der med stensætning af voldgraven omkring 3. 
holm23.

Næste etape var iværksættelsen af byggeriet på mellemste holm, hvor de gamle huse 
og kirken havde fået lov at blive stående, mens man rejste hovedslottet. Kontrakterne 
om opførelsen af to lange parallelbygninger, der hegner en stor og i forhold til slotsanlæg- 
gets hovedakse tværrektangulær plads, er fra henholdsvis 161224 og 22. juni 16148. Først 
rev man kirken ned for at give plads for den vestlige længe, der var bestemt til bolig for 
slotsherren; og da man o. 1614 påbegyndte den østlige pendantbygning, hvor kancelliet 
skulle have til huse, faldt køkkenet og dets forskellige anneksbygninger. Som centrum 
for pladsen opstilledes et prægtigt og meget kostbart springvand med bronzefigurer af 
Adrian de Vries (o. 1560—1626) fra Prag. Det var færdigt senest 162425 og betegner 
sammen med det store, 1618—23 opførte porttårn ved broen til 1. holm26, afslutningen på 
Christian IV.s omdannelse af mellemste holm — og af Frederiksborg i det hele taget.

Der er ingen tvivl om, at det slotsanlæg (fig. 2), som stod færdigt 1625, på adskillige, 
og også væsentlige, punkter adskilte sig fra det projekt, som kongen mere end et kvart 
århundrede tidligere havde godkendt. Først og fremmest opgav man tanken om at fore 
midtaksen helt igennem, ind over 1. holm. Her blev Frederik II. s bygninger ikke revet 
ned, og det store dominerende porttårn på mellemste holm er temmelig sikkert et resul
tat af denne modifikation, et udtryk for ønsket om at markere midtaksens nye udgangs
punkt27.

Andre ændringer har karakter af tilføjelser, dikteret af praktiske eller æstetiske over
vejelser. Den o. 1612 påbegyndte møntportbygning med audienssal foroven og løngang 
over graven til kongefløjens vestside24 skabte ikke mindst den praktiske forbindelse mel
lem kongens gemakker og livstalden, som åbenbart har manglet i det oprindelige projekt. 
Når voldgravens vestside over for kirkefløjen ikke er parallel med denne, skyldes dette 
brud på den tilstræbte aksialitet hensynet til fadeburslængen fra Frederik II.s tid, som 
også fik lov at blive stående.

Endelig gennemførte man på det allerede færdigbyggede hovedslot en række ændringer 
og suppleringer af betydning for dets ydre fremtoning. I perioden 1619—22 ombyggedes 
den første, mere enkle forbindelsesfløj med undtagelse af porthuset, som indgik i den nye 
terrassemur. I de samme år udskiftedes den langstrakte altan på kongefløjens gårdfaçade, 
som oprindelig var ophængt i første sals højde, med et storslået og rigt skulpturelt ud- 
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Fig. 3. Frederiksborg slot. Oversigtsplan, efter Thurahs Danske Vitruvius II. (1749). Nord opad. 
I: Første holm med bygninger fra Frederik II.s tid. II: Mellemste holm med slotsherrens hus (vest) 
og kancelliet (øst). III: Tredje holm med hovedslottet. Vestfløjen rummer kirken. IV: Rendebane 
med audienshus (nord) og fadeburslænge (vest). V: Fundamenter fra Frederik II.s kirke, jfr. fig. 6. 
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smykket galleri i to stokværk. Ydermere er kongefløjens to sandstenskarnapper på nord
siden vistnok tilføjelser fra o. 1625.

I kirkefløjen med det svære og dominerende klokketårn strakte arbejdet med kon
struktion og indretning af kirkerummet sig over en længere årrække. Senest 1615 var 
klokketårnets spir blevet færdigt28, og 1616 blev de sidste af hvælvene forgyldt og malet29. 
Ingen oplysninger fortæller om en regulær indvielsesceremoni i den nyopførte kirke. To 
forhold tyder imidlertid på, at Christian IV. har taget sin kirke i brug 1617, da prote
stanterne fejrede hundredåret for reformationens begyndelse: Dels findes dette årstal på 
smedejernsgitteret omkring borggårdens vindue til kongens stol i kirken (fig. 22), og dels 
blev en slotspræst, Frederik Klyne, ansat 13. august, hvorefter han i overværelse af kon
gen sang sin første messe 17. aug.30. Kirkelige handlinger kunne fra nu af finde sted, selv 
om der endnu manglede forskellige inventararbejder, hvoraf det mest krævende nok var 
den rige udsmykning af kongens bedekammer i årene o. 1620. Da fyrst Christian af Anhalt 
1623 besøgte Frederiksborg, var kirken en af omvisningens hovedattraktioner31.

Som kirkerummet fremtræder i dag, svarer det trods senere tiders ændringer og re
staureringer i hovedtrækkene endnu til den slotskirke, som Christian IV. efterlod ved sin 
død 1648. De vigtigste ændringer og restaureringsarbejder, som siden da har sat sig spor 
i slotskirkens mere end 300-årige historie, skal her kort opregnes.

Tiden 1648—1859. Den svenske besættelsesmagts ophold på Frederiksborg 1659 gik 
ikke sporløst hen over slotsanlægget, som blev genstand for såvel regulære plyndringer 
som gemen vandalisme. Kirken, hvis fornemste inventarstykker dog forinden var bragt 
i sikkerhed i hovedstaden, slap med skade på enkelte dele af det faste inventar. I 1690’erne 
foretoges en række ændringer, der hovedsagelig skyldtes oprettelsen af et kapel for rid
derne af elefantordenen 1694 i sydenden af kirkens gallerietage. Under Christian VI. 
gennemgik slottet i årene 1731—36 en omfattende restaurering og modernisering, der dog 
kun berørte kirken i det ydre. I 1770’erne iværksattes atter en række større reparations
arbejder på slottet, og 1776 sattes klokketårnets brøstfældige spir i stand. 1836 påbegynd
tes en ny serie istandsættelser af slottet, såvel ude som inde. Restaureringsarbejderne 
lededes af hofbygmesteren Jørgen Hansen Koch (1787—1860), mens billedhuggeren og 
stukkatøren A. M. Jahn (1803—81) tog sig af den skulpturelle ornamentik, der også for 
kirkens vedkommende krævede fornyelser og udbedring. Disse arbejder indstilledes ikke 
efter Frederik VII.s tronbestigelse 1848 og fortsattes tillige efter 1855, da J. H. Koch 
afløstes af kgl. bygningsinspektør F. F. Friis (1793—1865).

Christian VIII. var den sidste af de danske konger, der siden Christian V. sammen 
med deres dronninger (p. 1680) havde ladet sig salve ved en højtidelig ceremoni i kirken 
i anledning af tronbestigelsen. Disse salvninger har ofte givet stødet til istandsættelser 
af kirken og ledsagedes hver gang af midlertidige omdannelser af kirkerummet med op
stilling af et pompøst tronstolsarrangement og andre former for festdekorationer (fig. 4). 
Selv om tronstolen fra Frederik VI.s salvning 1815 og de dermed sammenhængende de
korationer og ommøbleringer undtagelsesvis kom til at præge rummet helt frem til 183332, 
har salvningsdekorationerne repræsenteret et fremmedelement i kirken. De vil derfor 
ikke blive nærmere behandlet i denne fremstilling. En betydningsfuld frugt af denne spe
cielle funktion er dog de interiørbilleder, der som regel blev udført til minde om salv
ningen. De giver ikke blot et billede af rekvisitterne til det sceneri, som den ceremonielle 
handling udspilledes i, men har i flere tilfælde en kvalitet i beskrivelsen, der gør dem til et 
uvurderligt kildemateriale vedr. kirkerummets udseende på det pågældende tidspunkt.

Brand og restaurering. 1859, natten til 17. dec., udbrød der brand i kongefløjen33. 
Ilden lod sig ikke standse og forplantede sig hurtigt til alle tre fløje i hovedslottet, der 
med undtagelse af løngangen og den lave terrassefløj brændte næsten totalt ud. Kirken 
kom som det eneste rum relativt uberørt gennem katastrofen, selv om hele nordenden 
med Christian IV.s bedekammer og det store orgel blev raseret og styrtede sammen. 
Andetsteds stod blot spirløse tårne og røgsværtede mure tilbage.
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Fig. 4. Frederiksborg slot. Kirkerummet som ramme om Frederik IV.s salvning 1700. Efter vand
farvebillede af Bendix Grotschilling på Rosenborg, 1706.

Den følelsesmæssige reaktion var stor i befolkningen, vel især fordi indstillingen til 
kongens person, politisk som privat, uundgåeligt måtte blive kædet sammen med selve 
ulykken. Meningerne var derfor også stærkt delte i spørgsmålet om det rimelige i at 
genopbygge slottet34. De stærkeste argumenter for genopbygningen tog deres udgangs
punkt i kirkens særlige situation. For det forste var denne sluppet forholdsvis billigt. 
Det gjorde en restaurering forsvarlig og rimelig, såvel arkæologisk som økonomisk. For 
det andet var kirken forlængst blevet Hillerøds sognekirke. En restaurering af kirken 
var derfor et punkt, hvorom bred enighed kunne tilvejebringes. Men kunne man gå ind 
for dette, var man i realiteten også nødsaget til at godtage en eller anden form for istand
sættelse af den bygning, som kirken blot var en del af. Resultatet blev dannelsen af 
»Comiteen til Modtagelse af Frivillige Bidrag til Frederiksborg Slots Gjenopførelse«. 18. 
jan. 1860 trådte komiteen frem for offentligheden, og kongen — fra hvem opfordringen til 
dannelsen af komiteen var udgået — gik i spidsen som forste bidragyder, fulgt af rigs
dagen, hvis bidrag dog udtrykkeligt kun gjaldt slotskirken. I april samme år forelå ud
nævnelsen af Ferdinand Meldahl (1827—1908) til bygningsinspektør for genopførelsen af 
slottet, og i juni godkendte finansministeriet hans tegninger og hovedoverslag til kirke 
og kirkefløj, hvor man allerede i oktober kunne holde rejsegilde.

Restaureringen af kirken blev imidlertid både mere omfattende og mere kostbar end 
forudset, og først 28. aug. 1864 kunne biskop Martensen foretage genindvielsen. Hermed 
var i virkeligheden kun en mindre del af genrejsningsarbejdet tilendebragt. I det ydre stod 
hovedslottet først færdigt så sent som o. 1875, og arbejdet med indretning af det indre 
stod på helt til århundredeskiftet. Indvielsen 1864 betød heller ikke, at bestræbelserne 
på at genskabe Christian IV.s slotskirke havde nået deres endelige mål. Et særligt pro
blem var de kongelige kirkestuer, hvis kostbare indretning var gået helt tabt. I et vist 
omfang muliggjorde malerier, tegninger og beskrivelser en rekonstruktion af Christian 
IV.s bedekammer, men meget (først og fremmest de hollandske panelmalerier og glas
malerier) kunne ifølge sagens natur aldrig genskabes, og hvad angik dronningens kam
mer, den anden af de to kirkestuer, forelå intet grafisk materiale. I alle tilfælde lå 
disse opgaver økonomisk set uden for de muligheder, de indsamlede penge gav komiteen 
efter indvielsen. Og det gælder da her som for hele det øvrige hovedslot, at genopførelsen 
aldrig havde fået det omfang, den faktisk fik, hvis ikke to nye bidragydere var trådt til, 
nemlig brygger I. C. Jacobsen (1811—87) og den 28. nov. 1860 stiftede »Forening til 
Fremme af Samvirke mellem Kunst og Haandværk«35. O. 1880 var Christian IV.s bede
kammer i hovedsagen »genskabt«. Kun glasmalerierne manglede endnu; de kom først op
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i 1890’erne. Også dronningens kammer blev sat i stand, og her afsluttedes arbejdet med 
den kunstneriske udsmykning 1904, — 40 år efter kirkens genindvielse.

Slotskirkens funktion. Frederik II.s slotskirke (p. 1681) har tilsyneladende ikke skilt sig 
meget ud fra tidens øvrige kirkebyggeri, hverken i købstæder eller på landet. Rent funk
tionelt har den dog indtaget en særstilling. I lighed med samtidige fyrstekapeller har den 
kun skullet betjene den kongelige familie og dens kreds samt slottets faste funktionærer36.

Arkitektonisk set er Christian IV.s slotskirke (p. 1689) med sin placering i de kongelige 
gemakkers umiddelbare nærhed en anderledes klar virkeliggørelse af fyrstekapellets idé, 
og der kan da heller ikke være tvivl om, at den fra første færd er tænkt som kongens og 
slottets private kirke. Herom vidner både udformning og indretning.

Som nævnt må Christian IV.s kirke være blevet taget i brug ved slutningen af 1600- 
tallets andet årti. Hvor man har holdt gudstjenester i tiden mellem nedrivningen af Fre
derik II.s kirke (senest 1612) og den første benyttelse af den nye kirke, vides ikke. Man 
kan tænke sig, at et af kongefløjens gemakker er blevet indrettet med henblik på en mid
lertidig kirkelig brug. En notits fra 12. april 1615 om ansættelse på slottet af en klokker 
og kordegn, hvis løn skulle regnes fra 16148, vidner om, at der virkelig foregik kirkelige 
handlinger i denne overgangsperiode.

Kun få år kom den nye kirke til at fungere som slotskirke i snæver forstand. En række 
omstændigheder (jfr. redegørelsen p. 637 ff.) fik 1629—30 kongen til at ændre kirkens 
status og åbne den for Hillerøds borgere. I begyndelsen har den nye situation åbenbart 
voldt nogle vanskeligheder; det synes at fremgå af kongens skrivelse til lensmanden Fr. 
Urne 25. dec. 16318, hvor han pålægger denne at sørge for klar og utvetydig fordeling af 
stolestaderne efter »stand og vilkår«. Men hermed var de ændrede retningslinier for kir
kens funktion også fastlagt, og selv om ordningen fra starten muligvis var ment som noget 
midlertidigt og heller ikke altid fungerede fuldt tilfredsstillende (om bestræbelserne på at 
skaffe Hillerøds beboere deres egen kirke, se p. 641), var der ikke desto mindre skabt en 
praksis, som har varet ved siden da.

16. okt. 1633 mødte den sjællandske adel op til bisættelse af kongens datter, Anna 
Cathrine8. Denne højtidelige handling var dog ikke udtryk for, at Christian IV. nu om
gikkes med planer om at indrette gravsteder i kirken. Kisten anbragtes midlertidigt i 
kirkefløjens lave tårn ved det sydvestre hjørne, og 1642, da det nye kongelige gravkapel 
ved Roskilde domkirke kunne tages i brug37, overførtes kisten dertil.

I perioden efter Christian IV.s død fik slotskirken i kraft af sin pragt og prestige en 
række nye funktioner. Først og fremmest blev der i gallerietagens sydende indrettet det 
ovenfor (p. 1678) nævnte kapel for ridderne af elefantordenen. Her mødtes ridderne 4. juli 
1694 og besluttede, at ordensfesten skulle afholdes her hvert år på tredje pinsedag.

En mere betydningsfuld, men ikke på samme måde permanent, rolle spillede de konge
lige salvningsfester. Som omtalt (p. 1678) skabtes der i denne periode tradition for at 
henlægge ceremonierne hertil, i stedet for som tidligere til Vor Frue Kirke i København38. 
Rækken af konger og dronninger, som er blevet salvet på Frederiksborg, indledes af 
Christian V. og brydes først endeligt af Frederik VII. på et tidspunkt, da enevældens dage 
var talte. I øvrigt omfatter den følgende salvninger: 1) 7. juni 1671 Christian V. 2) 15. 
april 1700 Frederik IV. og dronning Louise. 3) 6. juni 1731 Christian VI. og dronning 
Sophie Magdalene. 4) 4. sept. 1747 Frederik V. og dronning Louise. 5) 31. juli 1815 Fre
derik VI. og dronning Marie Sophie Frederikke 39. 6) 28. juni 1840 Christian VIII. og 
dronning Caroline Amalie40.

Endelig har slotskirken undertiden dannet ramme om kongelige bryllupper. 8. juli 
175239 fandt formælingen mellem den nye dronning, Juliane Marie, og Frederik V. sted 
her. 7. aug. 1850 viede biskop Mynster grevinde Louise Christine Danner til Frederik 
VII.s venstre hånd41.

Efter branden og indtil genindvielsen 1864 benyttedes konseilsalen i audienshusets 
anden etage over møntporten som midlertidig kirke. Den toges i brug nytårsdag 186042. 
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Fig. 5. Frederik II.s kirke. Udsnit af Gripsholmbilledet fig. 1 (p. 1682).

F R E D E R I K  I I . s  † S L O T S K I R K E

S o m  omtalt p. 1674 er det sandsynligt, at en kirkebygning var blandt de 
arbejder, Frederik II. lod iværksætte umiddelbart efter overtagelsen af Herluf 
Trolles herregård 1560.

En række omstændigheder taler for, at kirken, der var beliggende på vest
siden af slotsanlæggets mellemste holm, enten stod færdigbygget eller i hvert
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fald stærkt nærmede sig afslutningen o. årsskiftet 1562—63. Den 13. dec. 1562 
bestilte kongen alterklæder og messehagler til »kirken på Frederiksborg slot«8, 
og det følgende års Øresundstoldregnskaber indeholder posteringer vedrørende 
lysestager og tækkekobber til kirken. Indtrykket af, at kirken stod færdig 
1563, bestyrkes yderligere af oplysninger om aflevering af orgel og sejerværk 
(p. 1686) — omend kirken i denne forbindelse ikke udtrykkelig nævnes.

I årene efter syvårskrigen (1563—70) blev hovedslottet udvidet og nyud
smykket43. En notits, om at kongen 14. marts 1576 afregnede med stenhugger
mesteren Gert van Groningen (død 1577) for hugning af en over kirkedøren 
indsat tavle med våbenskjold samt et krucifiks44, viser, at den fornyede akti
vitet på Frederiksborg også berørte kirken (jfr. p. 1684).

Selv om kirken udtrykkelig nævnes i Christian IV.s kontrakt med Jørgen 
Friborg af 15. jan. 16028 om nedbrydningen af det gamle Frederiksborg, er 
det givet, at man ikke gjorde alvor af denne tanke før nybyggeriet på mellemste 
holm var umiddelbart forestående. 27. sept. 1605 anmodede slottets beboere 
med lensmanden Joachim Bülow i spidsen om tilladelse til at kalde en ny 
slotspræst i den afdødes sted8, og endnu 1612, i en 3. maj afsluttet inventar
fortegnelse45, opregnes kirkens inventar, bl.a. tagrytternes klokker og sejer
værk. Kort herefter må nedrivningen dog være påbegyndt, da kongen allerede 
tidligere på året, 23. april, havde sluttet kontrakt med Jørgen Friborg om 
flere nye arbejder, heriblandt opmuringen af slotsherrens hus24.

Plan. Ved en i juli 1936 foretaget udgravning lykkedes det arkitekt Charles 
Christensen (1886—1959) at påvise dele af kirkens fundamenter vest for slots
herrens hus. Det fremdragne murværk stammer fra den vestlige tredjedel af 
kirkebygningen, som ikke blev gravet bort, da opførelsen af slotsherrens hus 
med dets hvælvede kælder påbegyndtes, og det var tilstrækkelig omfattende, 
til at kirkens grundplan i hovedtræk kunne rekonstrueres. Murresterne hvilede 
på en markstensfundering, og var ifølge udgraveren af røde munkesten i kryds
skifte. Murtykkelsen svingede fra 1,15—1,30 m.

Planen (fig. 6) viser en enskibet kirke, der i nord afsluttes af en femsidet 
korpolygon. Murene fagdeles i det ydre af støttepiller, der ved sydfronten og 
på korpolygonen er diagonalt stillede. Resterne af en pille i sydmurens nærhed 
er levn af en tårnopbygning over denne del af kirken. Pillens nordre halvdel 
er tilføjet senere.

Ydre (fig. 5). I det store og hele bekræfter udgravningen troværdigheden i 
Gripsholmsbilledets udsnit af kirken, omend det på enkelte punkter er umuligt 
at forene billedets udsagn med gravningens resultat. Den polygonale afslutning 
er skjult bag bindingsværksbygningen, men tre af østsidens støttepiller er syn
lige. De afsluttes i gesimshøjde af små tværstillede saddeltage46, men er i øvrigt 
voldsomt overdimensionerede på bekostning af de højtsiddende vinduer. Disse 
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har en stavværksinddeling, men ellers giver den maleriske gengivelse ikke klar 
besked om afdækningens form. Det er imidlertid sydfronten, som frembyder 
den største vanskelighed: De diagonalt stillede hjørnepiller genfindes ikke, og 
selve fronten er udformet som en tvedelt façade, hvis halvcirkulære, nærmest 
klokkeformede afslutninger ikke engang synes at ligge i samme plan. Der kan 
opstilles flere hypoteser, som søger at give en sammenhængende tolkning af 
grundplanen og billedets fremstilling på dette punkt, men ingen fuldtud til
fredsstillende. Der er dog næppe tvivl om, at de i tiden så yndede »vælske gavle47« 
under en aller anden form er indgået i façadekompositionen som et dominerende 
element. To firesidede tagryttere hæver sig over kirkens kobberdækkede, med 
små kvistluger forsynede sadeltag. Den største hvilede (jfr. planen) på syd
muren og to fritstående piller.

Typologisk set repræsenterer denne enskibede kirke en plan, som er velkendt 
i det hjemlige kirkebyggeri allerede o. 1300 48. Som regel er afslutningen dog 
tresidet, hvorimod den femsidede variant (her de fem sider af en tikant) kun 
er sparsomt repræsenteret49.

Indrømmelserne til en ny tids formsprog i en ellers fundamentalt set endnu 
gotisk kirkebygning har på karakteristisk vis form af enkelte markante accen
ter, som her i gavlformen (og vel også i portalen). Frederik II.s slotskirke har 
således været helt i pagt med de fremherskende tendenser i periodens hjemlige 
kirkebyggeri, som de f.eks. kommer til udtryk i den nærliggende Slangerup 
kirke (Lynge-Frederiksborg hrd.).

Fig. 6. Frederik II.s kirke. Plan 1:300. Efter C. Christensen 1936. Vest opad. Tegnet af H. J. 1972.
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I N V E N T A R
Oversigt. De fleste oplysninger om inventaret i Frederik II.s slotskirke stammer fra 

det bevarede inventarium nedskrevet 1597, da Peder Mundt blev lensmand på Frede
riksborg len, og fra 1612, da der igen kom ny lensmand45. Som vanligt melder disse 
inventarier dog intet om altertavle, prædkestol eller stolestader. En del af inventar
genstandene overførtes senere til Christian IV.s slotskirke, hvor de bevarede stykker, 
font og oblatæske, vil blive behandlet under den nuværende kirke.

Alterklæder. 13. dec. 15628 krævede kongen fire af de smukkeste fra Roskilde 
domkirke (jfr. DK. Kbh. Amt p. 1641) og 31. dec. 157450 købtes to i Antwerpen 
(p. 1674). Det vides ikke, om et af disse er identisk med det, der er omtalt i 
inventarierne: 1) Nævnt 1597, et gammelt rødt fløjlsalterklæde med kongens 
og dronningens våben, der 1641 var afskåret, måske ved en reparation, som 
Otto skrædder fra Hillerød foretog i 1639. 2) Nævnt 1612, af sort fløjl, ligeledes 
med kongens og dronningens våben. Det var gammelt 164145 og kan være 
identisk med nogle af dem, der skjuler sig bag følgende: 1677. Ubrugeligt, 
med sorte frynser på den ene side og damask-våben midtpå, samt et gammelt 
udslidt klæde51. 1706. Ubrugeligt, sort med det danske og mecklenborgske 
våben, samt et gammelt, sort fløjlsalterklæde52.

Altertavle. Den ældste oplysning om en altertavle til Frederiksborg slotskirke 
er fra 1574, da rentemesterregnskaberne 31. dec. anfører en udbetaling til 
Johannes Baptista [kongens herold] bl.a. for en rejse til Andorf [Antwerpen], 
hvor han købte en alabasttavle, to alterklæder (se p. 1684) og to lysestager 
(p. 1685), »der alt er lavet sammesteds, og som kom til kirken på Frederiks
borg«50. Om tavlen dengang virkelig var på Frederiksborg, ved vi ikke. 13. juli 
samme år havde kongen bedt tolder i Helsingør, Henrik Mogensen, skrive til 
Philippus Gardin, kongens faktor i Emden53, om at begive sig til Antwerpen, 
fordi den altertavle af alabast, kongen ved sin tjener Johannes Baptist havde 
bestilt der, var færdig og indpakket i kister. Faktoren skulle finde ud af, hvor
ledes altertavlen bedst kunne sendes til sundet enten med skib eller over land. 
Kongen havde da betalt altertavlen og befalet Johannes Baptist at anvise 
faktoren, hvor altertavlen fandtes, og hvordan den bedst kunne sendes til Gent, 
Dunckirken eller Sluiz, hvor der kunne fås skibe8. Det må antages, at være 
den altertavle, der nytårsaftensdag siges at være kommet til Frederiksborg, 
men som måske alligevel først kom der senere. 157544, formentlig i september 
måned, blev efter Johan Baptists begæring 10 kister, hvorudi var den alabast- 
altertavle, der var bestilt i Antwerpen, sendt til Henrik Mogensen, hvorfor 
Bonde Karelson fik 12 rdl. danske. Senere blev de 10 kister ført til Krogen 
efter kongens befaling og båret ind i dronningens eget kammer.

Det har været fremført, at den nuværende altertavle i Roskilde domkirke 
skulle have stået i Frederik II.s slotskirke og muligvis 1592 være overført til 
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Fig. 7. Frederik II.s kirke. Døbefont (nu i Christian 
IV.s kirke, p. 1680, 1821).

domkirken efter at der var øvet hærværk på dennes altertavle54. Tavlen er 
tidligst omtalt i Roskilde 1623, da fyrst Christian af Anhalt så den der (jfr. 
DK. Kbh. Amt p. 1655).

Altersølv. 1597 var der to forgyldte kalke med tilhørende diske, en sølvoblat- 
æske med et krucifiks, en sølvvinkande på en halv pot med kongens våben på 
og en anden liden sølvvinkande, samt en liden vinflaske af sølv til berettelse. 
Oblatæsken (fig. 8) findes i Christian IV.s kirke (p. 1817), hvor de to sidst
nævnte stykker også er nævnt 164145.

To lysestager bestiltes 1563; de vejede 198 pd. og kostede fem skilling pun
det44. 1574 fik Johannes Baptist betaling for to stager, fremstillet i Antwer- 
pen50 (jfr. p. 1684). 1597 opførtes to store messinglysestager med kongens og 
dronningens våben45.

En dansk bibel, et gradual og en salmebog45. Bibelen overførtes vistnok til 
bedekammeret i Christian IV.s kirke.

Messehagler. 1562 krævede kongen fire af de smukkeste fra Roskilde dom
kirke (jfr. alterklæder p. 1684 og DK. Kbh. Amt p. 1667); om der blandt de 
følgende er nogle herfra vides ikke. 1) 1597 og 1612 omtales to stykker af en 
messehagel med »apostell støcker« på; 1639—40 noteres de som udgået ligesom 
de fire følgende. 2—3) Omtalt 1597, af rødt fløjl med guldbånd. 4) Nævnt 
1597, grønt gyldenstykke med et krucifiks. 5) Omtalt 1597, gyldenstykkes 
messehagel med perler. 6) Omtalt 1597 og 164145, af sort fløjl; 167751 og 
17065 2 nævnt som gammel og ubrugelig.

N.E. 1966
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En font af træ (fig. 7, nu i Christian IV.s kirke, p. 1821) med dåbsfad af 
messing.

Et timeglas. Christian Poulsen Noviomagus, o. 1608 præst ved Frederiks
borg, har tilsyneladende ejet det eenfagede *timeglas i ornamenteret, cylindrisk 
sølvfutteral, som nu findes i C. L. Davids samling. Futteralet bærer bl. a. ind
skrifter, præstens navn og årstallet 160 2 54a.

Kongens og dronningens stole er omtalt indirekte 161245, da tapetet af dvelg 
(groft, løst, i reglen sort lærred) nævnes tillige med to lange, sorte, gamle, 
uduelige fløjlsbænkehynder i hver stol. Samtidig manglede to stykker gammel 
islandsk vadmel55.

Et stort skab af egetræ, bag altret.
Klingpung. En pose af sort atlask til de fattige; 1612 var den af rødt fløjl45.
En lille, grøn æske til aflad.
Et lidet sølvforgyldt kompas med »Wisser« nævnes 1597 og udgår 162845.
En malet tavle.
Orgel o. 1562; 10. april 1561 »handledes med Anders Orgelmager at han skal 

gøre for Kgl. Majs. et orgelværk med ni stemmer for 170 daler og 20 vognskud«. 
Sidste udbetaling »for det orgelværk, han gjorde på Frederiksborg«, faldt 19. 
jan. 1563. Orgelbyggeren Hans Brebus reparerede 1594 orglet og indsatte en 
ny stemme i »det nedcrste værk«, og 1598/99 fik han betaling for at »opfærdige 
og renovere« orgelværket; instrumentet var da »meget fordærvet og mange 
af piberne af røtter sønderbidt«. 1601 fik Nikolaus Moss (Maas), dengang bo
ende i Stralsund, 250 dl. for et positiv til kirken50.

Sejerværk. D. 6. jan. 1562 befalede kongen Eskil Giøe at bestille et sejer
værk med viser i Odense; kongen ville selv skaffe slagklokke8. 23. nov. samme 
år fik Matz sejermager betaling for udlæg til jern til sejerværket, som kom til 
Frederiksborg, og for arbejde på stedet i otte uger50. 29. juni 1569 udstedes 
åbent brev om, at Matz sejermager, borger i Odense, »der har lovet at rejse 
til Frederiksborg slot og Faurholm ladegård een gang hvert år og på egen 
bekostning istandsætte de derværende sejerværker, der måtte fejle noget, 
måtte være fri for skat og borgerlig tynge, så længe han varetog denne be
stilling«56. Det er således ikke klart, om det tidligst nævnte ur er til ladegården 
eller til kirkens tårn; dettes sejerværk nævnes tidligst med sikkerhed i inven
tariet 1597. Kgl. Maj.s klejnsmed, Gotthardt Rhann i Helsingør, fik udleveret 
blågarnslagen til at renholde (»afîriske«) sejerværket på Frederiksborg57.

Klokker. 1597 og 161245 omtales såvel to store som to små klokker; kun om 
to er der nærmere oplysninger. 1) 1512, støbt af Johannes Fastenowe58. Ind
skrift med »gamle munkebogstaver«: »Almi [in] Pontificis Nicolai facta ho- 
norem Anno subscripto, sit nola fusa divo. Johannes Fastenovie me fecit, 
Anno Domini 1512« (»den hulde biskop Nicolaus til ære være klokken støbt
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i nedenstående hellige år. J. F. gjorde mig i det Herrens år 1512«)59. Klokken 
må være kommet til Frederiksborg slotskirke andetsteds fra og er antagelig 
som tre andre Fastenowe-klokker med næsten enslydende indskrift60 støbt til 
kirker, der har S. Nikolai som indvielseshelgen61.

2) 1512, støbt af Johannes Fastenowe58. Indskrift ligeledes med »munke
bogstaver«: »Hæc tuba cunctorum mollit sensus populorum. Johannes Faste- 
novie me fecit Anno 1512. S * D * Jesperi * P [*]S * H [el. N] Z* C « ( » d e n n e  
basun mildner alle folks sind. J. F. gjorde mig år 1512«). Denne klokke kommer 
muligvis fra samme sted som den foregående62.

De to klokker overførtes til Christian IV.s kirke og gik først til grunde ved 
branden 185959.

L.L. 1972
Fig. 8. Frederik II.s kirke. Oblatæske, udført af Gabriel Brockmüller 

(nu i Christian IV.s kirke, p. 1685, 1817).
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Fig. 9. Christian IV.s kirke. Kirkefløjen, set fra sydøst.
H.J.1971
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C H R I S T I A N  I V . S  S L O T S K I R K E

B Y G N I N G S H I S T O R I E

Som nævnt p. 1676 påbegyndtes kirkefløjen 1606, og indsamlingen af bygge
materialer, specielt til denne del af hovedslottet, var derfor allerede tidligere 
sat i gang. Kongens bestilling af 21. sept. 16058 på gotlandsk tømmer (lofts
bjælker og hanebånd) til Frederiksborg må rimeligvis henføres til kirkefløjen, 
og en bestilling tre dage senere (24. sept.) på bl.a. 55 søjler af den hvide »mar- 
melsten« fra Karlsøen ved Gotland kan næppe have været bestemt til andre 
af kongens byggerier end slotskirken63.

Det arbejde, Jacob Muus 10. sept. 1606 fik betaling for, var forkortning 
og udhugning af de kampesten, som Jørgen Friborg benyttede ved opsætning 
af kirkefløjens fundamenter21. Hvor længe Jørgen Friborg og Hans von Anten 
har haft »råbygningen« (dvs. ydermure med kælderhvælv, loftsadskillelser og 
tagstol) under arbejde vides ikke; men da man 1608 gik i gang med prinsesse
fløjen, har arbejdet i hovedsagen været afsluttet.

Kontrakten med Caspar Boegart om stenhuggerarbejdet til kirkens indre, 
terrassemuren og porthuset er fra 15. febr. 16088, og 9. juli fik han første ud
betaling på dette nye arbejde44. Samme år afvikledes den gamle kontrakt fra 
1601, der bl.a. må have omfattet døre, portaler og vinduer samt kirkefløjens 
øvrige sandstensled. De regelmæssige udbetalinger på det nye arbejde kan 
følges i sundtoldens regnskaber frem til Boegarts død 25. juli 1612. Da var 
det store arbejde endnu ikke afsluttet, for Boegarts enke, Mette, som førte 
værkstedet videre, løstes først fra kontrakten 1. juli 1614.

Det 1608 aftalte arbejde vedrørende kirken bestod for Boegart-værkstedet 
i at hugge de mangfoldige enkeltdele — oftest med ornamentale og figurative 
elementer — til det vældige stengalleri, som omslutter kirkerummet på alle 
fire sider og foroven lukkes af komplicerede stjernehvælv. Det er disse arki
tektoniske og skulpturelle led i sandsten og forskellige marmorsorter, kon
trakten omtaler som »stenhugger- og billedhuggerarbejde både i hård og blød 
sten«. Arbejdet udførtes ikke på byggepladsen ved Frederiksborg, men i sten
huggerværkstedet i Helsingør. Det fremgår af kontrakten, som siger, at Boe
gart skal løse opgaven »efter den skabelon, der er overleveret ham. Han skal 
lade denne skabelon blive på Frederiksborg og skal have en rigtig kopi af den 
hos sig«. »Skabelonen« har været et sæt detaljerede tegninger, snarere end en 
træmodel64. Fra værkstedet førtes de færdighuggede dele til Frederiksborg, 
hvor det var Jørgen Friborg og hans murere, som forestod opsætningen65.

Årstallet 1609 på den store konsol under orglet angiver rimeligvis det år, 
opsætningen af stengalleriet påbegyndtes. Analogt hermed læses samme årstal 
på porthuset, det tredje af 1608-kontraktens arbejder. Det fremgår derimod 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 107
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Fig. 10-11. Christian IV.s kirke. Etageplaner. Nord opad. 1:300. Efter originaltegningerne til
Beckett I (1918).
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Fig. 12-13. Christian IV.s kirke. 12. Proportionsplan. 1:300. Tegnet af H. J. 1972 (p. 1717). 
13. Langsnit, set mod vest. Jfr. fig. 10-11.

107*
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ikke direkte af kilderne, hvornår galleriet var opstillet og den efterfølgende 
hvælvslagning fuldført. Men da hvælvene efter opmuringen forsynedes med 
omfattende stukdekorationer, må det dog være sket en ganske betragtelig tid, 
før kongen 14. sept. 1613 sluttede kontrakt med maleren Poul Rumler (nævnt 
1596—1641) om en staffering af kirkens seks hovedhvælv i »guld og anden 
farve«, svarende til en allerede udført prøvebemaling af et enkelt af hvælvene8. 
Allerede det følgende år må Poul Rumler have været nær afslutningen på sit 
arbejde, for efter en udbetaling 16. maj manglede der kun 90 rdl. af det i kon
trakten fastsatte honorar på 2040 rdl.66.

Galleriets ikke-konstruktive elementer, f. eks. de mange friskulpturer, er 
blevet sat op sidst og vel først efter stafferingen af selve galleriet. De kun 
ufuldstændigt bevarede regnskaber giver oplysninger om et enkelt af disse 
led, nemlig de 58 sorte marmortavler med latinske bibelindskrifter, som pry
der øvre galleriomgangs brystværn. Kongen havde ca. 1609 indgået kontrakt 
med skoleholderen og kalligrafen Peder Trellund Riber (nævnt 1581—1612) om 
polering, indskriftsætsning og forgyldning af disse »tudsestenstavler«. Enken 
Kirsten fik på hans vegne 1612 og 1613 betaling for den allerede udførte del 
af det fortingede arbejde, opgjort til 36 tavler ved udbetalingen 21. okt. 1613. 
Sønnen Villads Pedersen Trellund, der videreførte faderens virksomhed, fik 
28. maj 1617 betaling for yderligere 24 tavler50.

Tækkearbejdet på kirkefløjen blev som for de andre fløjes vedkommende 
ledet af kobbertækkeren Baldser Berner i tiden efter »råbygningens« fuld
endelse o. 1608. Klokketårnet med dets komplicerede etagespir må have krævet 
en særlig indsats af såvel tømmermanden som kobbertækkeren. Kildematerialet 
godtgør ikke, hvornår og hvorlænge spiret var under arbejde; men det var i 
hvert fald færdigt, da Baldser Berner 26. nov. 1615 fik betaling for reparation 
i forbindelse med indhejsningen af den store slagklokke28.

1615 og 1616 havde kleinsmeden Gotthardt Rhann afsluttet en række ar
bejder (hængsler og låse) til kirkens døre44. I 1616 afregnede man med Wilhelm 
Korffers afløser, stukkatøren Valentin Dressler fra Schmalkalden i Thüringen 
(død 1619), efter en række arbejder, heriblandt »en kirkestue i slotskirken, 
som han har dønniket med en gang udenfor«67. Den omtalte kirkestue er dron
ningens kammer (i Christian IV.s bedekammer var der ikke stukkaturarbejde), 
og »gangen udenfor« er omgangen bag de to kirkestuer og langs østsiden af 
dronningens kammer. Dresslers arbejde betegner afslutningen på bygnings
håndværkernes tilstedeværelse i kirkens nordende på et tidspunkt, da de byg
ningsmæssige opgaver i hovedsagen må anses for løste.

27. maj 161650 fik Poul Rumler udbetalt sit tilgodehavende for stafferingen 
af de seks hovedhvælv, og 16. okt. samme år45 betalte man Rumlers kollega, 
Peter de Meier d.y., for forgyldning og staffering af »dønnikeværket« på midter- 
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Fig. 14. Christian IV.s kirke. Kirkefløjens ostfaçade for branden 1859. 1:450. Efter farvelagt tegning
af J. Theodor Zeltner.

hvælvet over den øvre omgangs sydende. Dette hvælv virker ved sin stuk
dekoration og staffering som en fortsættelse af de seks hovedhvælv, hvorfor 
Peter de Meier fik samme betaling (340 rdl.) som Poul Rumler pr. hvælv. 
Denne sammenhæng var imidlertid først blevet mulig efter en ændring i det 
oprindelige projekt for galleriets sydende, hvorved midtpillen blev opgivet over 
brystværnet. Kontrakten med Poul Rumler 1613 og udbetalingen til Peter de 
Meier 1616 afgrænser det tidsrum, hvor denne mulighed realiseredes. — Årstallet 
1617 på kongestolens vinduesgitter markerer det år, da kirken toges i brug.
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Fra tiden mellem kirkebyggeriets afslutning og Christian IV.s død giver 
regnskaberne oplysning om et par mindre tilføjelser og ændringer. 1622 fik 
murermester Jørgen Beber og stenhugger Henndrick Ou betaling for at op
sætte et †»jerntralværk« i gavlkarnappens åbning til øvre omgang, bag Com- 
peniusorglet (»træorgeværket«). 1628 omlagdes stengulvet ved altret. 1634—35 
indmuredes endnu en dørkarm ved »træorgeværket«68.

B Y G N I N G S B E S K  R I V E L S E
Oversigt. Beskrivelsen af Christian IV.s slotskirke er delt i to afsnit om henholdsvis 

det ydre og det indre, og den afrundes med et kapitel af sammenfattende karakter. 
Hvert af disse tre afsnit rummer en række punkter. Ydre: Kirken og hovedslottet (p. 
1694), materiale og teknik (p. 1696), kirkeportalen (p. 1697), vinduer (p. 1700), vindues- 
gitre (p. 1702) og udvendig murbehandling (p. 1703). Indre: Galleriet (p. 1706), a. pro
portions- og målstudier (p. 1714), b. materiale og teknik (p. 1727), c. ornamenter (p. 1731), 
d. figurer (p. 1736), e. indskrifttavler (p. 1741), hvælv (p. 1750), stukdekoration (p. 1754), 
staffering (p. 1757), gulve (p. 1758) samt døre og trapper (p. 1760). Sammenfatning: Ar
kitektur (p. 1762), bygningsdekorationens program (p. 1766) og billedforlæg (p. 1768).

Y D R E

Kirken og hovedslottet. Det er p. 1675 bemærket, at der består et modsætnings
forhold mellem hovedslottets opbygning som tre sammenstillede huse og selve 
grundplanen, der med visse modifikationer er et symmetrisk, trefløjet anlæg. 
Denne konflikt manifesterer sig på adskillige punkter.

Kommunikationen mellem fløjene, der måske oprindelig udelukkende var 
ekstern69 og foregik via slotsgården, terrassemuren eller kongefløjens altan (o. 
1620 afløst af Hans van Steenwinckel d.y.s galleri), demonstrerer klart det 
overfladiske i sammensmeltningen af de tre huse. På den anden side spores 
der i opbygningen af det ydre en række bestræbelser på at følge planens mere 
progressive tendenser op. Således har man villet skabe en fornemmelse af større 
sammenhæng mellem alle tre fløje ved at opgive gavle for enderne af konge
fløjen, og i stedet med en skinarkitektur lade sidefløjenes gavle træde frem på 
kongefløjens nordside70. Parallelismen mellem sidefløjene er desuden betonet 
af tagkvistene, de lave hjørnetårne og gavlene. For sydgavlenes vedkommende 
har man villet øge sammenhængen yderligere med langstrakte sandstenskar- 
napper (fig. 9), hvis rent udvendige funktion er slående i kirkefløjen: Set gen
nem øvre omgangs spidsbuede åbning (fig. 23) virker den særdeles uheldig, og 
i dansesalen er den ligefrem skjult bag en stor kamin71. Analogt med den 
svigtende indre kommunikation er hvert hus indrettet uden særlig hensyntagen 
til opbygningen af de øvrige fløjes indre. Modsætningsforholdet er ikke så slå
ende i de to beboelsesfløje. Det har været naturligt at give disse huse ens stok- 
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Fig. 15. Christian IV.s kirke. Kirkeportalen (p. 1697). N. W. 1966
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værksinddeling, og kongefløjens vandrette inddelinger i form af gesimser og 
sandstensbånd kunne derfor føres videre på prinsessefløjen.

I kirkefløjen manifesterer grundholdningen sig meget klart. Fløjen, der for
uden kirken rummer vinkælder og dansesal, er af hensyn til kirkerummet ca.
1,5 m bredere end prinsessefløjen, og for at skabe plads til ophængning af klok
kerne er det tilhørende tårn ydermere stærkt overdimensioneret i forhold til 
parallelfløjens. Kirkefløjens funktioner modificerer således allerede i planen det 
symmetriske anlæg. Heller ikke i opbygningen har hensynet til de øvrige fløje 
været altafgørende. Kirkens højde udelukker for den ydre opbygnings vedkom
mende en sammenhæng med kongefløjens inddelinger, og specielt på vestsiden 
(fig. 153) er overgangen mellem fløjene disharmonisk. Kirkefløjens mur mod 
slotsgården er rykket så langt mod øst, at den dækker frontonernes trekantede 
hjørner på kongefløjens tilstødende vinduer — en omstændighed, der må til
skrives et almindeligt forekommende sløseri i Jørgen Friborgs arbejde. I alle 
tilfælde viser placeringen af kongefløjens trappetårne, at kirkefløjens bredde 
var bestemt allerede 1602, da man påbegyndte kongefløjen.

Endelig har man med særlige vinduesformer fremhævet kirkens eksistens. 
Som slottets øvrige vinduer er disse søgt indordnet i et system af vandrette og 
lodrette akser. Hvor dette — som på fløjens vestside — relativt let har kun
net gennemføres, imødekommes renæssancens krav om symmetri og systema
tik; men hvor et mere differentieret behov for åbninger (døre og trappeløbenes 
vinduer) komplicerer opgaven, har man sjældent gjort sig store anstrengelser 
for at sløre eller maskere bruddene i opbygningen. Kirkefløjens façade mod 
slotsgården (fig. 14) illustrerer denne middelalderlige holdning.

En mere detaljeret beskrivelse af kirkefløjens ydre er her begrænset til de 
enkeltheder (portal, vinduer etc.), som er skabt med særligt henblik på kirken. 
Et problem udgør det store trappetårn, hvis ekstraordinære dimensioner som 
nævnt bl.a. skyldes hensynet til klokkerne, der er tårnets eneste relation til 
kirken. Portalen giver adgang til den brede spindeltrappe, som var den 
imponerende — og oprindelig eneste — opgang til dansesalen. Derfor vil tårnet 
som sådan ikke blive nærmere beskrevet i denne sammenhæng, og teksten be
grænser sig på dette punkt til en kort omtale af enkelte restaureringsarbejder.

Materiale og teknik. Soklen er sat med granitkvadre af vekslende længde. De 
røde teglsten (ca. 26x11,5—12,5x7,5—8 cm) er fortrinsvis lagt i krydsskifte 
med rygfugning. Skifterne umiddelbart under gesimser og murbånd fungerer 
som afretningsskifter. Sortbrændte kopper er hyppigt forekommende og ind
går ofte i mønstermuring, bestående af siksak- og rhombebånd. Imidlertid er 
mønstermuringen kun sjældent gennemført i større udstrækning, og har der
for et tilfældighedens præg, som falder tilbage på Jørgen Friborg og hans mu
rere. Det er i hvert fald tænkeligt, at »skabelonen« foruden sandstensleddene 
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også har regnet med båndvirkningen i selve teglen — et virkemiddel, som ken
detegner den skånske herregård Svenstorp (1596—99), hvis stilistiske slægtskab 
med Frederiksborg ofte er fremhævet72.

Gesimser, murbånd, hjørnekvadre samt døre og vinduer er alle af gotlandsk 
sandsten; dog er portalens søjleskafter af ølandsk kalksten73. Den bløde sand
sten viser mange steder tegn på stærk forvitring — et forhold, der er særlig 
iøjnefaldende ved portalen, hvor mange led tydeligvis har måttet fornyes74.

Stenhuggermærker. På adskillige af bygningens sandstensled ses indhuggede 
og -ridsede bogstaver, tal, kortere indskrifter o.lign. (jfr. p. 1780). Meget af 
dette har karakter af kradserier foretaget af tilfældige besøgende, atter andet 
skyldes håndværkere beskæftiget med reparation af pågældende led, og ende
lig ses på de store spidsbuede vinduer en række bogstaver, tal og tegn, som 
må være oprindelige og tænkt som hjælp for Jørgen Friborg og hans folk ved 
opsætningen. Samlingsmærkerne er dels tal, som ses på sprossernes buede led, 
dels en kombination af to bogstaver, undtagelsesvis bogstav og tegn, indhug
get umiddelbart over vederlagsniveau på rammeværkets korresponderende bue
stykker75.

Kirkeportalen. Det ved opbygningen benyttede skema, der er udsprunget af 
søjlebøgernes fantasier over det antikke triumfbuemotiv, var et af den nord
europæiske renæssancetids mest udbredte, når det gjaldt om at give døre, al

Fig. 16. Christian IV.s kirke. Kirkeportalen. Rundbuens slutsten (p. 1700).
H. J. 1971
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tertavler, epitafier etc. en pompøs og festlig indramning. I forbindelse med dør
åbninger var det på hjemlig grund allerede fastslået i 1570’erne (Kronborg, 
Frederiksborgs badstue og Visborggård).

Der er ingen grund til at betvivle, at portalens sandstensled er stillet op 
jævnsides med den 1606 påbegyndte opførelse af fløjens mure. Herom vidner 
en vis manglende korrespondance mellem teglskifterne ved portalens øvre dele 
(fig. 15) — en uoverensstemmelse, der først elimineres, da skifterne kommer 
fri af portalen. Denne kan derfor lige så lidt som kirkevinduerne og fløjens øv
rige sandstensled have været blandt de 1608 aftalte arbejder (jfr. p. 1689)76.

Proportionsanalyse. Det er p. 1716 søgt bevist, at kirkerummet er proportioneret efter 
et nøje planlagt system, hvis grundlæggende målenhed er på ni cm, rimeligvis den så
kaldte palme. Det er derfor naturligt at undersøge, om så væsentlige led som portalen 
og kirkevinduerne har været underkastet en lignende disciplin. Tegningen (fig. 17) viser, 
hvorledes kirkeportalen kan være proportioneret. Den grundlæggende figur er et rekt
angel, hvis sider (40x65 palmer, dvs. 8:13) nærmer sig det gyldne snits forhold (jfr. p. 
1720). Den omfatter hele portalen undtagen soklen og topstykkets spir. Døråbningen er 
bestemt af en noget lignende proportioneret figur (18 x 29 palmer), og ved dimensionerin
gen af topstykket er der arbejdet med en sammenskæring af to rektangler, svarende til 
døråbningens. Tre lodrette akser træder frem: Portalens symmetriakse — lig med grund
figurens delelinie — samt to akser, der halverer portalens vanger. Sidstnævnte, der korre
sponderer med kortsiderne af topstykkets liggende rektangel, bestemmer placeringen af 
søjler og friskulpturer. På tegningens venstre halvdel er vist, hvorledes placering og ud
strækning af en lang række andre led er fastlagt ved udvikling af forskellige kvadrater 
på basis af grundlinierne. Et kvadrat, hvis sider svarer til dørrektanglets halverede kort
side (9 palmer) bestemmer placeringen af arkivoltens vederlagslinie, der atter falder sam
men med oversiden af et større kvadrat, hvis sider (20 palmer) er identisk med grund
rektanglets halverede kortside. Konstruktion af kvadrater giver ligeledes skæringslinien 
mellem base og søjleskaft samt udstrækningen af soklen under grundrektanglet. Søjle
skaftet er bygget op over otte kvadrater (3x3 palmer) og basen omsluttes af to mindre 
(2x2 palmer). Arkivoltens radius (12 palmer) afgør den to palmer høje arkitravs position, 
og kronlistens øvre grænse fastsættes af et over arkitraven liggende kvadrat (5½x5½ 
palmer). For topstykkets vedkommende har grundlinierne allerede givet hovedtrækkene 
i proportionsskemaet. Den kvadratiske tavle (18 x 18 palmer) underdeles af en række 
mindre kvadrater, af hvilke de fire mindste (5x5 palmer) tilsammen danner en ny tavle. 
Diagonalen i et rektangel med målene 11x25 palmer synes vejledende for retningen af 
trekantfrontonens sider, og længden af disse angives af cirkelslag, der skærer diagona
len. Portalkompositionens hovedtræk er klart underlagt et stramt linienets disciplin, 
og udformningen af detaljerne er, såvidt det kan skønnes, sket med palmen som grund
mål. Kronlisten springer to palmer uden for grundrektanglet, og dens forkrøppede del 
har en bredde af otte palmer — et mål, der igen har bestemt bredden af understykkets 
forsænkede felter.

Søjlernes baser og rosetprydede kapitæler er joniske, men i øvrigt fremgår 
portalens opbygning af tegningens højre halvdel. De arkitektoniske led har for 
hovedpartens vedkommende ornamentale relieffer, og i udformningen af disse 
har stenhugger Boegart rimeligvis haft frie hænder. De forsænkede felter under 
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Fig. 17. Christian IV.s kirke. Kirkeportalen. Proportionstegning. Ved H. J. 1971 (p. 1698).



1700 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

arkivoltens vederlagsgesims har beslagværksornamentik. Grotesker, symme
trisk bygget op om uudfyldte tavler, pryder frisen og de to svikler. Topstyk
kets sidevinger samt tavlens rammeværk er domineret af musikalske, oftest 
ophængte, »trofæer«. På slutstenen et glimrende gjort løvehovede (fig. 16) og i 
trekantfrontonen en buste af engel med palmegren samt oprindelig tillige en 
sejrskrans77.

Foruden trofæerne rummer topstykkets rammeværk Christian IV.s kronede 
monogram, og i tavlens centrale felt ses kongens våben under en krone, holdt 
af to englebørn med palmegrene. Det store midterskjold med de tre gående 
løver eller leoparder repræsenterer Danmark, og 13 mindre skjolde i en kreds 
viser — begyndende foroven til højre: 1. Norges øksebærende løve. 2. Unions- 
kronerne. 3. De gothers over ni hjerter gående løve. 4. De venders lindorm. 
5. Gotlands agnus dei. 6. Islands kronede stokfisk. 7. Slesvigs løver eller leo
parder. 8. Holstens nældeblad. 9. Stormarns svane. 10. Ditmarskens rytter.
11. Oldenborgs bjælker. 12. Delmenhorsts kors. 13. Øsels ørn.

De to statuer forestiller danske sagnkonger, henholdsvis Erik barn (til ven
stre) og Knud den lille (til højre). Erik opfattedes som Danmarks første kristne 
konge, og Knud var hans søn. På postamenternes forside følgende fordybede 
versalindskrifter: »Erich z der I / christlich köning«. »Knud der I der/ kleine/ 
erichs•s«. De ensartede sceptre er ikke oprindelige, men fornyelser fra forrige 
århundrede77.

Om østsidens øvrige døre se p. 1760.
Vinduer. Fagdeling og akseafstand er bestemt af ønsket, om kun at lade 

vinduesåbningerne svække murene ud for kirkegalleriets konstruktivt set be
tydningsløse mellempiller (fig. 10—11), hvorimod den markante kontrast mellem 
lave og høje vinduer afspejler grundlæggende proportionsforhold i kirkerum
mets opbygning. Visse steder optræder mindre variationer i den indbyrdes af
stand mellem vinduesfagene. Denne mangel på absolut præcision må også 
falde tilbage på Jørgen Friborg (jfr. p. 1696). Den allerede omtalte konflikt 
mellem middelalder- og renæssanceprincipper, f.eks. i kompositionen af kirke
fløjens gårdfaçade (fig. 14), gør det rimeligt i denne forbindelse at fremhæve, 
at døren i hjørnet mellem kirke- og kongefløj stammer fra 1800-tallets begyndelse 
(jfr. p. 1772). Tidligere sad her et vindue, helt svarende til de øvrige i den nedre 
række.

Den nedre rækkes vinduer er alle af samme type: Et rundbuet dobbeltvin
due, der foroven mellem de fremspringende, s-mønstrede slutsten knyttes sam
men af et spidsbuet stik. Det direkte forbillede for denne særprægede kompo
sition kendes ikke, men formen er beslægtet dels med et meget udbredt, og 
især fra italiensk ungrenæssancearkitektur kendt, stavværksvindue, dels med 
former for glamhulsåbninger i hjemlige gotiske kirketårne78. Den øvre rækkes
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vinduer er alle spidsbuede med et forenklet stavværk af den fra Kronborg (p. 
565, 567) og Slangerup (Lynge-Frederiksborg hrd.) kendte type. De to vin
duer, der flankerer gavlens karnap (fig. 9), er smallere end langsidernes og 
underdeles derfor kun af enkelt stav — en variation, som også forekommer 
på Kronborg. Det tilsyneladende helt fornyede stenkorsvindue på vestsiden 
ud for gangen bag kirkestuerne har form som slottets øvrige vinduer og i tre- 
kantfrontonen en dronningsbuste.

Tegningerne (fig. 18—19) viser udformningen af henholdsvis dobbeltvinduet 
og det store spidsbuede vindue. De angiver, hvorledes de to vinduestyper kan 
være proportioneret med udgangspunkt i den ni cm lange palme (jfr. p. 1716).

Proportionsanalyse. Dobbeltvinduet er en sammensmeltning af to rundbuede vinduer. 
Udgangspunktet for konstruktionen må have været det enkelte vindue, som er bygget 
op over to kvadrater med en sidelængde på 11 palmer. Buestikkets ydre omkreds føl
ger kvadratets indskrevne cirkel, mens diametren i den hermed koncentriske cirkel, som

Fig. 18—19. Christian IV.s kirke. Kirke
vinduer. Proportionstegninger. 1:50. 18. 
Nedre vindue. 19. Øvre vindue. Ved H. J. 
1971 (p. 1701).
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bestemmer bueslagets indre afgrænsning — og dermed bredden af vangerne og den fæl
les midtpost — er 4/6 (ca. 66 cm) af udgangskvadratets sidelængde. En ligebenet trekant 
ABC, hvis identiske sider er lig med AD, er bestemmende for det spidsbuede stiks top
punkt; de skrå forbindelseslinjer mellem centrene og linjerne CE og CF giver en række 
skæringer af betydning for fastlæggelsen af vinduesåbningens nedre grænse og hjørne
kvadrenes højder. Spidsbuens under- og yderside benytter samme radier som rundbuerne. 
Når centrene er afsat en anelse forskudt på linjerne CE og CF, skyldes det vel et tra- 
ditionsbestemt ønske om at give stikket øget spænding ved en svag fortykkelse oventil.

Det store spidsbuede vindue synes opbygget med udgangspunkt i et kvadrat med en 
sidelængde på fire palmer. På grundlag heraf tegnes et højt rektangel (15x6), der både 
kan ses som en addition af 2½ storkvadrat (6 x 6) og tre ens rektangler (5 x 6). Set under 
sidstnævnte synsvinkel er vinduet meget klart opbygget, idet det indtil vederlag omfat
ter to rektangler, den tilspidsede del det resterende. Radierne i de cirkelslag, som tegner 
indfatningens og sprossernes buede dele er identiske, blot er centrene forskudt otte pal
mer, svarende til afstanden mellem sprossernes og karmsidernes akser.

Glas og rammer i dobbeltvinduerne er ikke oprindelige (jfr. p. 1772), og vind
jernene sandsynligvis heller ikke. På Grotschillings salvningsbillede (1706) er 
afstanden mellem de vandrette vindjern så stor, at der kun kan have været 
fire mod de nuværende fem rækker. Blysprosserne dannede da heller ikke et 
rent kvadratnet, men havde små rudefigurer i skæringerne.

Vinduesgitre. Samtlige dobbeltvinduer har gitre — bortset fra de to i syd
gavlen, hvor de sandsynligvis er fjernet 1857 i forbindelse med indsættelsen af 
glasmalerier (jfr. p. 1786), og nu opbevares de i kælderen under kirken. I begge 
rundbuede åbninger er indsat et gitter, sammensat af tre gange tre, henholds
vis lodrette og vandrette rundjern. De lodrette jernstænger gennembryder de 
vandrette og ender i udadbøjede smedejernsblomster (fig. 20).

Gitteret foran vinduet til kongens stol i kirken har fået en særlig fornem 
skikkelse (fig. 21). Midteraksens balusteragtige stav danner sammen med en 
jernramme skelettet bag det komplicerede net af rundjern i spiral- og rosetfor
mer. Centrum for venstre halvdels store spiral er Christian IV.s kronede mo
nogram. Topstykkets blomst afsluttes af en lille vindfløjlignende kobberplade 
af form som en due over kongens valgsprog R F P (»Regna firmat pietas«, from
hed styrker rigerne) og med årstallet 1617 i næbbet (fig. 22).

Mesteren for såvel dette værk som de øvrige gitre må være kunstsmeden 
Caspar Fincke, der fra 1615 var beskæftiget med arbejder til Frederiksborg. 
1617 havde han således ifølge sundtoldens regnskaber forbrugt 13 skippund og 
12 lispund jern til arbejder på slottet79. Højre halvdels store roset og de øv
rige, indbyrdes overlappende spiraler med udhamrede, sneglehuslignende kob
berstykker er alle former, som genfindes i Finckes gitre til Christian IV.s kapel 
i Roskilde fra 1618—20 (DK. Kbh.s Amt, p. 1513 ff.). Flere steder, f.eks. 
på topstykkets afsluttende smedejernsblomst løber spiralerne ud i de små 
hamre, der kan betragtes som signatur for Finckes arbejder (jfr. en 1651 skæn- 
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Fig. 20. Christian IV.s kirke. Detalje 
af gitter fra de nedre vinduer (p. 
1702).

ket lysekrone i Helsingørs Olaikirke, p. 215 ff.). Alle gitre er sortmalet med 
forgyldning på de udhamrede kobberstykker og rammens smårosetter.

Udvendig murbehandling. Såvel murværket som de forskellige sandstensled
— gesimser, døre og vinduer — viser flere steder tydelige farvespor. Således 
kan man på kirkeportalen konstatere rester af bl. a. rød bemaling. Det gælder 
f.eks. kassetteværkets diamantbosser, enkeltheder i sviklernes grotesker samt 
kvartstavene, der indrammer disse felter. På topstykket er den røde farve, der 
genfindes på Christian IV.s kronede monogram, delvis dækket af forgyldning, 
hvorfor det er rimeligt at opfatte de røde farvespor som rester af bolusgrun
den — en teknik, man genfinder i kirkens indre (jfr. p. 1757). Andre røde farve
spor viser, at både dobbeltvinduernes kvartstave og spidsbuevinduernes kar- 
niser har været forgyldte.

Kilderne bekræfter, at de arkitektoniske enkeltheder i slottets ydre fra før
ste færd har været fremhævet af guld. 25. febr. 1615 afregnede kongen gennem 
rentemestrene med Hanns Waldter Goldslager, der gennem de to foregående år 
havde leveret »fint og halvslaget guld« bl.a. til hans majestæts »bygnings be
hov på Frederiksborg«. Slotsbeskrivelserne fra den første tid godtgør ligeledes 
eksistensen af en rig forgyldning i det ydre, og understreger de besøgendes fø
lelse af en overdådig pragt80. Slotsforvalteren, Johan Adam Berg, opregner i 
sin beskrivelse fra 1646 omhyggeligt de mange ydre led som var »mit halb- 
geschlagenem Golde verguldet«, og endelig giver Barattas maleri fra 1652 et 
umiddelbart indtryk af dette forhold.

I 1730’rne blev dele af den fortærede forgyldning fornyet, samtidig med at 

H. J. 1971
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N. E.1966

Fig. 21. Christian IV.s kirke. Kongestolens vindue. Gitter 1617, udført af Caspar Fincke (p. 1702).
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man foretog en bemaling af selve murværket og de forskellige sandstensled 
(jfr. p. 1771). Det er blevet hævdet, at en sådan altomfattende façadebemaling 
allerede skulle have været gennemført umiddelbart efter opmuringen af hoved
slottet, i lighed med en fremgangsmåde, der har kunnet påvises ved flere af 
samtidens bygningsværker81. Det er dog næppe muligt at bevise denne anta
gelse, og det ville vel også være i klar modstrid med mønstermuringen, omend 
denne er særdeles dårligt gennemført. De rester af rød bemaling, som mange 
steder ses på både teglsten og fuger, stammer da rimeligvis fra restaureringen 
i 1730’rne.

Fig. 22. Christian IV.s kirke. Detalje af kongestolens gitter 
(fig. 21). 1:3. Tegnet af H. J. 1972 (p. 1702).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 108
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K I R K E R U M M E T

I lighed med andre eftermiddelalderlige fyrstekapeller, indrettet i flerfløjede 
anlæg, har udformningen af kirkerummet været underlagt en ret stram, ydre 
ramme, der, som allerede nævnt, kun gennem visse enkeltheder (spring i etage
deling, vinduesformer etc.) lod kirken manifestere sig i slottets ydre. Inden for 
denne ramme er interiøret opbygget. Som fyrstekapel var det ved planlægnin
gen underkastet to specielle krav: Den lette kommunikation mellem bolig og 
kirke samt fyrstestolens placering på en fremtrædende plads.

Frederiksborgs hoveddisposition dikterede kirkens nord-sydgående længde
akse, og i denne opstilledes alter og orgel. Som noget karakteristisk for Chri
stian IV.s slotskirke er der under orglet i nord — og i nøje tilknytning til fyr
stens bolig — indrettet to små kirkestuer (for kongen og dronningen), mens 
den egentlige kongestol har plads på gulvet over for prædikestolen, således at 
disse to tilsammen danner en øst-vestgående akse, der i hovedsagen er uaf
hængig af rummets arkitektur (sml. dog prædikestolspillen p. 1735).

Kirkerummets centrale del er et langstrakt rektangel på seks hvælvfag om
sluttet af et galleri i to hvælvede etager. På langsiderne har omgangen ringe 
dybde, i nord og syd betydelig større; i underetagens ender (dvs. bag altret 
og under kirkestuerne) fremtræder omgangene som selvstændige forhaller til 
det centrale kirkerum. I overetagen har det søndre pulpitur måske kun rum
met Compeniusorglet, inden der her 1694 indrettedes et ridderkapel. Det til
svarende nordre pulpitur var fra første færd opdelt i de ovennævnte kirkestuer 
og en bagvedliggende gang til kongens bolig; over disse smårum har kirkens 
hovedorgel plads.

Christian IV.s slotskapel kan lignes med. en treskibet hallekirke, hvor midt
skibet hele vejen rundt indesluttes af sideskibe i to etager, af hvilke de øvre 
skabes af et pulpitur indbygget mellem pillerne og ydermurene. Disse nedre 
og øvre omgange bevirker, at sideskibene har mistet deres selvstændighed i 
forhold til midtskibet — en tendens, man yderligere har understreget ved at 
rykke langsidernes pillerækker ud mod ydermurene. Fornemmelsen af halle
kirke træder i baggrunden, og rummet virker som en kirkesal indrammet af 
forskellige anneksrum — ikke uligt en teatersal med dens loger. Det er derfor 
naturligt at opfatte piller, pulpiturer og forbindende buer som dele af ét væl
digt stengalleri, der på samme tid hegner og skaber kirkerummet. Dette gal
leris opbygning og enkelte led skal i det følgende underkastes en analyse. Heri 
indgår behandlingen af den væsentlige ændring af galleriets sydside, der fore
toges under selve byggearbejdet ved fjernelsen af øvre etages midtpille.

Galleriet omfatter i alt 28 piller, af hvilke de fire er svære hjørnepiller, de tolv 
hovedpiller og atter 12 mere spinkle mellempiller. Disse tal peger klart i ret- 
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Fig. 23. Christian IV.s kirke. Indre, set mod syd. Billedet er optaget fra orgelhuset under orglets
ombygning.

H. J. 1971
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ning af, at en religiøs talsymbolik (4 evangelister, 12 apostle, 24 ældste) har 
været medbestemmende ved udformningen af galleriets plan (jfr. p. 1714)82. 
Selve dimensionsforskellene, der tilsigter en klar veksel mellem hoved- og mel
lempiller (den ekstraordinært brede underdel af vestrækkens første hovedpille 
fra syd skyldes hensynet til prædikestolen), tjener flere formål, men er i øvrigt 
et for perioden usædvanligt træk, som bringer den romanske arkitekturs støtte
veksel i erindring. Midtskibets seks store stjernehvælv udgår fra hoved- og hjør
nepiller. Mellempillerne har i statisk henseende ingen egentlig betydning — en 
omstændighed, som afspejles meget klart i den underliggende vinkælder (jfr. 
fig. 13). Men ved at indskyde mellempillerne opnår arkitekten større variation 
og en hurtigere takt i pillerækkerne: Rummet fornemmes derigennem større og 
længere, end det faktisk er (fig. 60). Endvidere kan de nedre omgange nu åbne 
sig mod midtskibet i rækker af lave rundbuede arkader, og langsidernes øvre 
omgange har på tilsvarende måde bueslag under skjoldbuefelter, der som tynde 
membraner (fig. 24) skiller omgange fra midtskib. Det giver mulighed for at ud
nytte to af renæssancearkitekturens mest yndede og prestigefyldte komposi
tioner: Triumfbue- og Kolosseummotivet.

Det romerske Kolosseum- eller teatermotiv kombinerer en mur, gennem
brudt af flere rækker rundbuede åbninger med en foranstillet skinarkitektur be
stående af søjler og bjælkeværk. Ofte karakteriseres søjlestillingen af en klar 
rangfølge, begyndende med doriske søjler i underetagen og fortsat af joniske, 
korinthiske og komposite ordner i de øvre stokværk. Set frontalt er Frederiks- 
borg-galleriet med dets rækker af rundbuede åbninger og foransatte søjlestil
ling, hvor den joniske orden efterfølges af to korinthiske, en utvetydig hentyd
ning til dette antikke motiv. På samme måde leder nicherne mellem hoved
pillernes koblede søjler, forkrøpningen og indskrifttavlerne på øvre omgangs 
attikalignende brystværn tanken mod triumfbuen. Men galleriet er dog hver
ken et indadkrænget Kolosseum eller sammenkoblede triumfbuer; for en række 
træk understreger, hvorledes hallekirkens piller har bevaret deres selvstændig
hed. For det første er buer, skjoldbuemure og pulpiturerne med deres vand
rette lag af bjælkeværk og brystværn trukket tilbage i forhold til pillernes 
frontplan, såvel mod kirkesalen som mod omgangene. For det andet udgår 
nedre omgangs buer fra konsoller, mens de tilsvarende øvre buer hviler på pil
lernes toskanske kapitæler. De bærende piller er altså toskanske — en orden, 
som ifølge tidens spekulation over søjlernes karakter udmærkede sig ved sin 
styrke83. I alle tilfælde karakteriserer den påsatte, to stokværk høje søjlestil
ling pillerne som værende af kolossalorden, og den uortodokse formindskelse af 
søjlerne, som er opnået ved at indskyde yderligere et stykke forkrøppet arki- 
trav og frise mellem kapitælet og det tilhørende bjælkeværk, understreger kon
trastforholdet effektfuldt. Med sit raffinerede og overordentlig bevidst kalku- 
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Fig. 24. Christian IV.s kirke. Vestre sidegang foroven, set fra orgelpulpituret i nord.

H. J. 1971
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lerede spil mellem flere og delvis modstridende kompositionsprincipper viser 
Frederiksborggalleriet sig som et ægte barn af en tid, der med stor spidsfin
dighed og fantasi stræbte efter at frembringe nye, symbolrige synteser af de 
overleverede former.

Udformningen af galleriets kortsider har budt på særlige problemer. I hvert 
fald er det givet, at den måde, de fremtræder på i dag, ikke svarer til de oprin
delige intentioner. Sydendens store fladrundbuede åbning mellem midtskibet og 
øvre omgang (fig. 23) er et markant brud med de principper, der ligger til 
grund for opbygningen af langsiderne — principper, som også fra første færd 
var tænkt ført igennem her. Pillen mellem de to hjørnepiller har form som en 
af langsidens hovedpiller og afsluttes brat i niveau med brystværnets overside. 
De indhuggede, overmalede omridslinjer her, viser, at man ved det pågæl
dende leds tilhugning regnede med at fortsætte pillen. Opbygningen af syd
siden skulle principielt svare til et af langsidernes storfag, og det er tænkeligt, 
at de led, der nu mangler (pillekvadre, postament med søjlestilling og skjold- 
buemur), er blevet tildannet, men i alt fald ikke opstillet, inden planerne æn
dredes. Hjørnepillerne (fig. 25—26) indtil kapitælhøjde er rejst i overensstem
melse med det oprindelige projekt, og da ændringen indebar, at der nu skulle 
være én stor åbning i stedet for to mindre, måtte disse pillers kapitæler formind
skes. Den halvdel, som vender mod ydermuren, kunne ganske vist bibeholdes 
uforandret, men det andet stykke måtte tilpasses, således at den forkrøppede 
del kunne korrespondere med frisestykket over hjørnesøjlen, mens dækpladen 
omtrent ligger i plan med den side af pillen, som vender mod midtskibet. For at 
passe sammen med kapitælets reducerede halvdel er noget af pillen hugget 
bort, så den i et kølbuet forløb trækker sig ind til kapitælet, og for frisestykkets 
vedkommende har man måttet hugge et kvartcirkulært hjørne bort84.

Der er ikke tvivl om, at denne ændring er en betydelig forringelse af rum
mets arkitektoniske kvaliteter. Kirkesalen mister meget af fastheden og ori
ginaliteten i sin opbygning, og til gengæld blotlægges en gavlmur, der med 
sine disharmoniske former og generende uregelmæssigheder aldrig havde været 
tænkt som det monumentale rums afslutning85.

Hvor således midtskibets sydende danner baggrund for altret, var det i nord 
helt andre funktioner, som skulle tilgodeses. Her i kongefløjens umiddelbare 
nærhed indrettedes på øvre omgang to rum for den kongelige familie, de så
kaldte kirkestuer, hvis indretning beskrives i tilslutning til kirkens inventar. 
Etagen herover huser som nævnt det store orgel. I overensstemmelse hermed 
er galleriets nordende anderledes end i syd; indtil brystværnets overside er 
kirkerummets to kortsider dog identiske. Over brystværnet svarer mellempil
lens grundrids til langsidernes hovedpiller — også hvad angår dybden, der på 
sydendens brystværn var angivet omtrent som langsidernes mellempiller. Efter 
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postamentet følger ikke søjler, men en forkrøpning af selve pillen, som afslut
tes af en stærkt fremspringende og rigt profileret ottesidet knop (fig. 28), der 
rent visuelt fungerer som konsol under orgelhusets façade. De to stuer har 
mod kirkesalen lave tvillingarkader, båret af konsoller og toskanske søjler, 
mens orglet flankeres af bjælkeværk og brystværn. Denne tre stokværk høje 
nordende er for langt de fleste leds vedkommende fuldstændig fornyet efter

Fig. 25-26. Christian IV.s kirke. Galleriets hjørnepiller over brystværnet. 25. Sydostre pille, set fra 
nordvest. 26. Nordvestre pille, set fra sydost (p. 1710).

H. J.1972
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branden 1859 (jfr. p. 1776), og selv om genopbygningen i hovedtrækkene er 
korrekt, unddrager den sig naturligvis en arkæologisk analyse i snævrere for
stand. Hjørnepillerne er imidlertid næsten urørte, og de fremtræder med en 
sekundær bearbejdning svarende til det søndre pillepar — dog med den for
skel, at pillen her mangler den kølbuede affasning (fig. 26). Denne ændring var 
unødvendig, eftersom pillernes modstående sider ikke skulle fremtræde frit, men 
indgå som en del af selve nordenden. Men det er vanskeligt at forklare, hvor
for kapitælerne her er reduceret, og sammenføjningen mellem de øvre dele af 
pillerne og selve nordenden i øvrigt er alt andet end organisk. Andre ændringer 
af galleriet i forbindelse med opsættelse af prædikestolen og hvælvslagning i 
nordre omgang behandles p. 1735, 1752.

Udformningen af galleriets arkitektoniske enkeltheder fremgår af meddelte 
tegninger og fotografier. En række karakteristiske træk skal dog kommente
res: Den klassiske søjlearkitektur, som de nordiske mestre lærte at kende gen
nem bl.a. Serlios teoretiske værk86, arbejder med et søjleskaft, som både for
neden og foroven løber ud i en smal platte. Ydermere er der over den øvre 
platte en vulstring. På slotskirkens søjleskafter savnes disse led i den forstand, 
at de rent materielt er blevet dele af henholdsvis basens og kapitælets profiler. 
Det vil være vanskeligt at opfatte i nogen afstand, hvis overgangene mellem 
base-søjleskaft-kapitæl ellers er organiske, og især da hvis alle tre led er af ens
artet materiale. Men netop hvad materialevalget angår, er der i slotskirken 
ofte en betydelig kontrast mellem søjleskaft og base-kapitæl (jfr. p. 1727). Det 
ekstreme eksempel er nordre omgangs toskanske søjler (fig. 58). Her er over
gangen mellem de tre led alt andet end glidende, og med valget af materialer 
er der bevidst skabt en koloristisk kontrastvirkning. For et klassisk skolet øje 
ville disse søjler således næppe være acceptable. Men det har ikke bekymret 
kirkens stenhuggere, der først og fremmest tænkte på de praktiske fordele ved 
en fremgangsmåde, der i øvrigt var almindelig i den hjemlige søjlearkitektur. 
Skulle disse søjler, der var led i et kompliceret hele, være fremstillet fuldtud 
efter klassiske normer, ville det forudsætte en meget høj grad af præcision. 
Den valgte procedure gav fleksibilitet og om nødvendigt mulighed for bear
bejdning af søjleskafterne, en udvej man har gjort flittig brug af.

Andre brud på klassiske normer må ligeledes tages som udtryk for et ønske 
om på visse punkter at forenkle den komplicerede opgave. Det ses først i stan
dardiseringen af en række vigtige arkitektoniske led, hvorved proportionssy- 
stemets krav om variable dimensioner begrænsedes til de mere enkle former. 
Det er således karakteristisk, at galleriets baser er hugget i to dele: Plinten 
og den egentlige cirkulære, rigt profilerede base. Dette udnyttes i søjlestillin
gens to øvre stokværk, hvor den komplicerede del af basen overalt er den samme 
og variationerne følgelig begrænset til plinten. De tilsvarende korinthiske ka- 
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pitæler er også ens — uanset sammenhængen — og kun søjleskafterne behø
vede man derfor at tilpasse efter situationen (jfr. p. 1726). Et andet eksempel 
på standardisering er søjlepostamenternes kronlister, som i de to nedre stok
værk er ens for profilernes og højdens vedkommende. Derimod findes den nedre 
rækkes karnisformede fodliste ikke i andet stokværk. Her som under den øver- 
ste rækkes balusterlignende postament ses en enkel, rektangulær plint. Måske 
er sidstnævnte forhold ligeledes et udslag af forenklingsbestræbelser, men der 
kan ligge en æstetisk bestræbelse bag: For lige så »rigtig« den karnisformede 
liste virker over pillens simple plint, ligeså velgørende en kontrast er en enkel 
kubisk form efter brystværnets rigt profilerede kronliste. Ønsket om forenkling 
er muligvis også årsag til, at de joniske søjler har samme baseprofil som de 
korinthiske. Vankundighed er ikke forklaringen — det beviser kirkeportalens 
fuldt korrekte joniske baser. Til gengæld er plinten under mellempillernes søj
ler (fig. 27) beriget med to par løvekløer — et indfald, som er helt i pagt med 
tidens forkærlighed for personifikationer af søjlerne. Uortodokst i streng vitru- 
viansk forstand er også bjælkeværket, som heller ikke er jonisk, men snarere 
leder tanken mod den doriske orden med dens metoper og triglyffer. Arkitek
ten har her såvel som i brystværnet (af hensyn til indskrifttavlerne) følt behov 
for endnu en lodret underdeling, og det har sammen med tidens almindelige 
stræben efter variation (jfr. p. 1734) været afgørende.

Fig. 27. Christian IV.s kirke. Base under mellempillernes joniske søjler (p. 1713).
L.L. 1972
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Som afslutning på denne analyse af galleriet skal fremhæves en bestræbelse, 
der hverken er dikteret af bekvemmelighedshensyn eller ønskværdige simpli
fikationer, men snarere synes i slægt med den sans for æstetiske virkninger, 
som blev betonet ovenfor: Den klare forskel på mellem- og hovedpiller med 
henholdsvis enkelte og koblede søjler beror først og fremmest på længdedimen
sionerne, men også hvad dybderne angår, har man villet skelne. Pillerækkernes 
frontplan ligger mod langsidernes nedre omgange helt på linje, men mod kirke
salen er mellempillernes front næsten umærkeligt trukket tilbage (fig. 30) for 
ikke her at gøre hovedpillerne rangen stridig. Fra og med pulpituret er også 
det mod omgangen vendte plan trukket tilbage — og det i en grad, så mellem
pillerne for et blik hen ad omgangen (fig. 24) helt gemmer sig bag de hvælv- 
bærende piller.

Proportionsanalyse. Renæssancens arkitekturteoretiske arbejder er et ta
lende vidnesbyrd om den overvældende interesse, som knyttede sig til propor- 
tionsproblematikken. Enhver arkitekt, der stræbte efter fuldkommenhed, 
måtte være som en videnskabsmand, der i overensstemmelse med den kosmi
ske ordens lovmæssighed skabte sit værk på aritmetisk-matematisk grundlag87. 
Slotskirken er uomtvisteligt et af den nordiske renæssances mesterværker, og 
man kommer derfor ikke uden om et forsøg på at karakterisere dens propor- 
tionssystem som basis for en forståelse af de idealer, kirkens arkitekt har søgt 
at virkeliggøre. Konklusionen af de nedenfor meddelte studier skal her i korte 
træk skitseres: Slotskirkens proportioner viser, at selv om arkitekten ikke var 
nogen dogmatiker, så har han på en række fundamentale punkter været fuldt 
fortrolig med samtidens arkitektoniske spekulation. Det viser i første instans 
de mange former, som enten er kvadratiske eller kan betagtes som udviklede 
af denne idealfigur, f.eks. ved en øgning med 1/3, 1/2, 2/3 eller fordobling, hvil
ket atter talmæssigt kan udtrykkes som 1:1, 3:4, 2:3, 3:5 og 1:288. Sammen
ligningen med musikkens konsonanter, som kan udtrykkes i lignende simple 
talforhold ( 1 : 2  = oktav, 2:3 = kvint, 3:4 = kvart etc.) var for en spekulativ 
videnskab et slående argument for at betragte sådanne talforhold som et kos
misk princip — »denne musikkens himmelske ånd« (Rivius)89. Flere eksempler 
på anvendelsen af det gyldne snit er påvist. Endelig er der talforhold, hvor 
overvejelser af en mere specifik religiøs karakter har været igangsættende. Det 
gælder de menneskelige mål. Men man kunne også fremhæve pillerne, hvis an
tal som nævnt må være fastlagt med henblik på en religiøs symbolik, og hvis 
proportioner i kraft af 7-, 9-, 10- og 13-delinger understreger dette aspekt: 7 
(summen af de tre teologiske og fire kardinale dyder), 9 (de ni englekor, den 
trefoldige treenighed), 10 (de ti bud, de ti sibyller) og 13 (de tolv apostle og 
Kristus, de ti bud og treenigheden). Først og sidst godtgør undersøgelsen, at 
grundlaget for proportionerne er aritmetisk, og ikke som middelalderen ofte 
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Fig. 28. Christian IV.s kirke. »Hæn- 
gekonsol« 1609, under orgel (p.1711, 
1734).

foretrak det: Geometrisk. Undtagelsen i denne henseende er nedre omgangs 
dobbeltvindue (jfr. p. 1701), hvilket i øvrigt falder godt i tråd med dets af mid
delalderlige traditioner prægede form.

Målstudier. En opmåling af hjørne-, hoved- og mellempillernes grundrids umiddelbart 
over plinten viser sidelængder på 27, 54, 72 og 81 cm — tal, som alle er delelige med ni. 
Tegningen (fig. 29—30) illustrerer, hvorledes disse pillesnit da kan siges at være sammensat 
af et forskelligt antal kvadrater, der alle har ni cm lange sider. Desuden er omridset i 
alle tre tilfælde enten kvadratisk eller afledt af denne geometriske idealfigur: Mellem
pillerne er kvadratiske, bortset fra den beskedne modifikation, som skyldes visuelle hen
syn (jfr. p. 1714). Hjørnepillerne, hvis sider forholder sig som 1:2:3, kan opfattes som 
et stort kvadrat, ud af hvilket man har skåret et hjørne på 1/9. Endelig svarer hovedpil
lernes rektangel til mellempillernes kvadrat + 1/3. Underdelen af den hovedpille, som 
bærer prædikestolen, er derimod sværere at indpasse i systemet. For som tegningen viser 
er den 6—7 cm for lang til at være et dobbeltkvadrat (2 x mellempillen), men samtidig 
en anelse for kort til at være et dobbeltkvadrat + 1/12 og således trods alt bygget op 
over samme ni cm’s kvadratmodul som de øvrige tre pilletyper. Omend de let fremsprin
gende, ca. 117 cm lange postamentlister peger i sidstnævnte retning, er der flere grunde 
til at mene, at denne del af prædikestolspillen er blevet ændret, og at den var udtænkt, 
men dog næppe påbegyndt som det omtalte dobbeltkvadrat. Hvis man holder fast ved 
denne antagelse — og prædikestolspillen vil i denne analyse blive behandlet i overens
stemmelse hermed — fremtræder de fire pilletypers grundflader som figurer, hvis 
sider aritmetisk set står i et meget enkelt indbyrdes forhold. Mellempillen forholder 
sig således til hovedpillen som hjørnepillen til prædikestolspillen (6:8 = 9:12), og heraf 
følger atter, at mellempillens relation til hjørnepillen er identisk med hovedpille-præ- 
dikestolspille (6:9 = 8:12). Endelig rummer prædikestolspillen en såkaldt harmonisk 
proportion89, såfremt det øvre til hovedpillen svarende snit tænkes projiceret ned på 
dobbeltkvadratet (6:8:12).

Målene (91 x 91, 91 x 81, 91 x 63 og 91 x 124 cm) og de geometriske figurer synes i før
ste omgang at karakterisere plintblokkenes grundrids (fig. 30) som sekundære i forhold 

H. J. 1972



1716 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

til selve pillerne. De med kirkerummets tværakse parallelle sider — dybden — er fæl
les, og de 91 cm er fremkommet som et kompromis mellem 10 enheder lange sider og en 
nideling af pillehøjden (jfr. p. 1722). Hvad længdemålene angår følger de pillerne, idet 
de alle er ni cm længere end den respektive pille. Forholdet mellem disse langsider er da 
som 7:9:10:13 — en talrække der i øvrigt spiller en afgørende rolle for fastlæggelsen af 
pillernes højde (jfr. p. 1722), og herigennem sætter spørgsmålstegn ved den indledende 
karakteristik af plintblokkenes dimensioner.

Den ni cm lange enhed, hvis betydning allerede er påvist for vinduernes og kirke
portalens vedkommende, kan identificeres som den såkaldte palme (lat. palmus = hånds
bredde) — et længdemål, der på Christian IV.s tid bl.a. fandt anvendelse ved udmå
ling af tømmer90. De videre undersøgelser vil godtgøre, at palme-målet ikke blot har 
været grundlæggende modul ved udformningen af de hidtil analyserede enkeltheder, men 
at det — som rimeligt er — indgår i selve generalplanen.

Kirkerummets bredde svinger mellem 10,74 og 10,78 m, målt mellem de pudsede 
vægge. Det rene murmål har antagelig tilsigtet 10,80 m, der er lig med 120 palmer, hvil
ket svarer til produktet af henholdsvis 20 gange pillernes dybde (6 palmer) og 12 gange 
plinternes (10 palmer). Det synes da indlysende, at palmen også må have haft betyd
ning for rummets bredde.

Afstanden mellem vestmuren og den nærmeste, parallelt løbende pillerække ligger 
mellem 1,57 og 1,62 m (disse og de efterfølgende mål refererer til selve pillen — ikke 
plinten). Bredden af langsidernes omgange må følgelig have været angivet på grundpla
nen (fig. 12) som 18 palmer (1,62 m) — eller tre gange pillerækkens dybde — og hermed 
er også den samlede breddeinddeling fastlagt: 2 sideskibe à 18 palmer + 2 pillerækker à 
6 palmer = i alt 48 palmer. Tilbage bliver et midtskib med en bredde på 72 palmer. 
Forholdet mellem bredden af midtskib og sideskib er da som 1:4, mens midtskibet for
holder sig til den samlede bredde som 3:5 — et forhold, der også gælder mellem piller
nes og plinternes dybder. De klare aritmetiske sammenhænge understreges endelig af 
den omstændighed, at midtskibsbredden på 72 palmer repræsenterer det laveste tal, 
som er deleligt med samtlige pilledimensioner (6, 8, 9 og 12 palmer).

Imidlertid viser de faktiske breddemål for midtskibet og østre omgang talstørrelser, 
der naturligvis svinger en smule, men trods alt afviger for meget fra de mål, man ifølge 
planen skulle vente. Således ligger målene for midtskibet (72 palmer = 6,48 m) mellem 
6,53 og 6,55 m, og de tilsvarende for østre omgang (18 palmer = 1,62 m) mellem 1,54 
og 1,57 m. Midtskibet er altså 5—7 cm for bredt og sideskibet til gengæld 5—8 cm for 
smalt. Forklaringen på unøjagtighederne ligger da åbenbart i afsætningen af den østlige 
langsides pillerække, som er rykket for langt over i nærhed af væggen. Det er svært at 

Fig. 29. Christian IV.s kirke. Pilleplaner. 1:20. Indlagt net, bygget over enheden en palme (=9 cm), 
a. Prædikestolspille. b. Samme; hypotetisk udformning. Tegnet af H. J. 1972 (p. 1715).
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afgøre, om Jørgen Friborg er eneansvarlig herfor, eller om fejlen er en følge af unøjag
tigheder i de af Boegart-værkstedet huggede led til galleriets kortsider; men sikkert er 
det, at man må have påbegyndt opsætningen af vestrækkens piller først.

Når man herefter vil undersøge forholdet mellem pillerne og kirkerummets længde, 
melder der sig visse problemer, som umiddelbart synes mere alvorlige end de netop be
handlede, der havde med kvaliteten af det udførte arbejde at gøre. For rummets længde 
(47,65—66 m) giver hverken mening som palmemål eller proportion. Kun hvis man an
tager, at palmen for længdedimensionernes vedkommende er forkortet 1/54, bliver må
lene forståelige. Omregnes en længde på 6 »forkortede« palmer, dvs. en pilledybde, til 
centimeter, er resultatet 53, ikke 54. Hovedpillernes akseafstand er da netop 11 pille
dybder (66 palmer) og kirkerummets længde 90 pilledybder (540 palmer). Forholdet 
mellem kirkerummets bredde og længde har da på planen været angivet som 120:540 
eller 2:9.

Divergensen mellem 540 korrekte og forkortede palmer er 90 cm, og her er ikke tale 
om en fejl, som er indtruffet under opførelsen af råbygningen. Det viser kælderen, hvis 
plan (jfr. fig. 13) principielt er i overensstemmelse med kirkens, og hvor akseafstanden 
mellem de til hovedpillerne svarende vægpiller er ca. 5,84 m. Kirkefløjens længde må på 
forhånd have været givet og krævet en mindre tilpasning af kirkeprojektets længde
dimensioner91. Divergensen, der for hvert arkadefag ville andrage 5 cm, var dog ikke 
større, end at Boegart kunne hugge selve pillerne i overensstemmelse med projektet.

Med udgangspunkt i den »forkortede« palme tegner der sig et tilsvarende klart billede 
af de øvrige længdedimensioner. Længden af søndre omgang (5,23—29 m) er 60 pal
mer, dvs. halvdelen af omgangens — og kirkerummets — bredde. Afstanden mellem 
hvælvfagenes tværakser er som nævnt 66 palmer, og strækningen mellem galleriets syd- 
og nordside andrager følgelig 406 palmer (6x66 palmer + de 2x5 palmer af hjørnepil- 
lerne, som falder uden for akserne). Af de i alt 540 palmer er der således 74 tilovers til 
nordre omgang, hvor længder mellem 6,52 og 6,55 m fuldtud bekræfter dette regnestykke.

Det er nu muligt at se på grundplanen som helhed (fig. 12). Forholdet 2:9 mellem selve 
rummets bredde og længde er allerede nævnt. I søndre omgang, der kan siges at bestå 
af to kvadrater à 60 X 60 palmer, forholder siderne sig som 1:2. På baggrund af sådanne 
enkle talforhold, som hidtil i vid udstrækning har kunnet påvises, virker det derfor på
faldende, at hvælvenes akseafstand (66 palmer) forholder sig til midtskibsbredden (72 
palmer) som 11:12. På det foreliggende grundlag havde planen virket mere tilfredsstil
lende, hvis de to dimensioner havde været identiske. Det ville foruden kvadratiske stor
fag have givet sideskibsfagene rektangelformer, proportioneret som 1:4 (18:72 palmer), 
i stedet for som nu 3:11 (18:66 palmer).

Fig. 30. Christian IV.s kirke. Pilleplaner. 1:20. c. Mellempille. d. Hovedpille, e. Hjørnepille. Jfr.
i øvrigt fig. 29.



Fig. 31. Christian IV.s kirke. Galleriets opbygning (jfr. fig. 13). 1:50. Proportionstegning. Tegnet
af H. J. 1972 (p. 1721).



Fig. 32. Christian IV.s kirke. Galleriets opbygning. 1:50. Konstruktionstegning med fuger. Tegnet
af H. J. 1972 (p. 1728).
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Nordre omgang giver forklaringen på den faktiske disposition. For hvis hvælvenes 
akseafstand skulle svare til midtskibsbredden, ville strækningen mellem galleriets nord- 
og sydende udgøre 442 palmer og nordre omgang følgelig svinde ind til et relativt smalt 
rum (38 x 120 palmer). Alene af hensyn til de pladskrævende kirkestuer og korridoren 
på øvre omgang har en plan med kvadratiske storfag været udelukket. For arkitekten 
har problemet derfor været at finde et format til nordre omgangs grundplan, der både 
praktisk og proportionelt set var tilfreddstillende, og som ydermere sikrede, at hvælv- 
aksernes samlede længde blev et med seks deleligt antal palmer. Forholdet 74:120 er et 
kompromis, udsprunget af forsøget på at løse dette problem.

Fra en proportionel synsvinkel virker nordre omgangs rektangel stødende, fordi si
derne ikke opfylder fordringen om små talforhold, som f. eks. de beslægtede formater 
72:120 (3:5) og 75:120 (5:8). Men netop denne sammenligning kaster lys over arkitek
tens intentioner. 3:5, 5:8, 8:13 etc. er alle forhold, hvis størrelser er led i den talrække 
(1—2—3—5—8—13—21—34—55 etc.), som har navn efter den italienske matematiker, 
Leonardo da Pisa, kaldet Fibonacci (1170—1250), og som på aritmetisk grundlag mulig
gør arbejde med formater, hvis sider i stadig stigende grad nærmer sig det gyldne snit. 
Nordre omgang, hvis sider nærmer sig det gyldne snits forhold, tilfredsstiller på denne 
måde såvel pladsmæssige som proportionelle hensyn. Ganske vist ville længder på 72 
eller endnu bedre 75 palmer have givet smukkere talforhold, men forklaringen på val
get af 74 er dog ligetil: med en 72 eller 75 palmer lang nordre omgang måtte de seks hvælv
fag fordele sig over en henholdsvis 398 og 395 palmer lang strækning — begge størrelser, 
som i modsætning til de nuværende 396 palmer ikke lader sig dele med seks.

Endelig skal placeringen af nordre omgangs toskanske søjler analyseres. De tre søjler 
står på en fælles tværgående akse, som halverer strækningen mellem galleriets og kirke
rummets nordside. Denne tværakse underdeler sammen med midtersøjlens længdeakse 
(= kirkens centrale længdeakse) nordre omgang i fire ens rektangler, som er formindskede 
gentagelser af omgangens format (37:60, jfr. 36:60 = 3:5). Afstanden mellem søjlernes 
længdeakser er henholdsvis 3,33—34 m (mod øst) og 3,39—40 m (mod vest). Da 37 ufor
kortede palmer svarer til 3,33 m er det tydeligt, at de tre søjler på tegnebordets utillem- 
pede plan har underdelt nordre omgang i fire centrale kvadrater à 37 x 37 palmer, flan
keret af 2 x 2 rektangler à 23 x 37 palmer92.

Rekonstruktionen af den tilsigtede grundplan og påvisningen af dens måle-enhed, 
palmen, er hovedresultaterne af de hidtidige proportions- og målstudier. Hvad selve 
planens opbygning angår, er det klart demonstreret, at arkitekten i så vid udstrækning 
som muligt har bestræbt sig på at give de forskellige piller og rumlige afsnit former, der 
i sig selv og i deres indbyrdes forhold er karakteriseret af enkle talforhold. Hvor dette 
glipper, er det understreget, at resultatet må betragtes som et kompromis mellem de 
ideale bestræbelser på den ene side og enten praktiske hensyn (kirkestuernes pladsbehov) 
eller givne betingelser (pillernes antal) på den anden.

I en vis forstand må kirkerummets format henregnes til den sidstnævnte kategori — 
i og med at det har dannet udgangspunkt for de øvrige kalkulationer. Det er derfor 
umiddelbart overraskende at møde et talforhold — 2:9 — som synes at falde uden for de 
relationer, som hidtil har været de foretrukne. En proportionsanalyse af nordre omgangs 
toskanske søjle er nøglen til forståelse af planens grundprincipper, idet en sammenlig
ning mellem søjlens opbygning (fig. 33 c) og kirkeplanen viser sig at rumme en række for
bløffende lighedspunkter. Søjlens samlede højde på ca. 2,26 m må tolkes som 25 palmer. 
Heraf udgør basens højde en niendedel og dens bredde det dobbelte — når der ses bort fra 
en mindre unøjagtighed i forbindelse med udførelsen af sidstnævnte dimension. Forhol
det mellem plintens bredde og søjlens samlede højde er altså 2:9 som forholdet mellem 
kirkerummets sider, og det dobbeltkvadrat, som basen kan indskrives i, genfinder man 
på samme måde i søndre omgangs plan. Med sine 30 cm, dvs. 3/5 af plintens bredde, gen
spejler søjlens nedre diameter midtskibets forhold til kirkerummets samlede bredde. Når
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søjleskaftets højde endvidere er seks gange dette modul (dvs. 180 cm), kan man derimod 
ikke tale om overensstemmelse, kun påpege, at arkitekten kunne have proportioneret 
midtskibet med dets seks storfag som søjleskaftet. Kapitælhøjden (dvs. restproduktet) 
bestemmer dækpladens bredde.

Selv om parallellen mellem søjle og kirkeplan således kun har gyldighed indtil et vist 
punkt, ville det på den anden side være urimeligt, om dette skulle tilsløre den kends
gerning, at arkitekten vitterligt har bestræbt sig på gennem det fælles proportionelle 
grundlag at knytte kirkeplanen så tæt som muligt sammen med den toskanske søjle, 
den kategori af bærende led, som danner grundstammen i slotskirkens og galleriets op
bygning. Når det ikke fuldtud er lykkedes, skyldes det vanskeligheder dels med at 
forlige visse grundlæggende betingelser i plan og søjle, dels med at bringe opbygningen 
i et harmonisk forhold til den nideling, som er analogiens hovedforudsætning. Det er 
derfor indlysende, at nidelingen, som i en vis forstand virker presset ned over kirkeplan 
og søjle, må rumme noget fundamentalt for arkitekten. Man må gå til renæssancens ar
kitekturteoretiske skrifter for at forstå, hvad dette centrale anliggende er.

Det er velkendt, at Vitruvius’ (1. årh. f. K.) bemærkninger (De Architectura, 3. bogs 1. 
kap.) om det menneskelige legemes fuldkommenhed i proportionel henseende og deraf 
følgende betydning for bygningskunsten overhovedet var af grundlæggende betydning 
for renæssancens kunstfilosofi. Den første tyske Vitruv-oversættelse, Rivius’ såkaldte 
Vitruvius Teutsch fra 1548, rummer i sin ordrige kommentar til det pågældende kapitel 
en række passager, som må svare til de ideer, slotskirkens arkitekt har villet udtrykke. 
Indholdet kan sammenfattes som følger: Det mest fuldkomne eksempel på proportion 
og symmetri åbenbarer sig som sagt i det menneskelige legeme, såvel i samspillet mellem 
de enkelte lemmer som i disses forhold til helheden. Kendskab til aritmetikkens regler 
er dog en absolut forudsætning for virkelig at kunne fatte den komplicerede opbygning, 
hvor intet enkelt led kan ændres, uden at helheden derved risikerer at lide skade. Men
nesket er et mikrokosmos, en genspejling af makrokosmos — verdensaltet — og ved at 
respektere de menneskelige mål etablerer arkitekten med sit værk endnu en mikrokos- 
mos-makrokosmos analogi. Da hans fornemmeste opgave er at bygge templer — guds- 
huse — er det forståeligt, at Vitruv netop understreger betydningen af at overholde så
danne mål i denne sammenhæng. Endelig kan man hævde, at når de menneskelige pro
portioners uovertruffenhed i sidste instans beror på, at Gud har skabt mennesket i sit 
eget billede, vil det i realiteten sige, at fordringen om at benytte menneskelige mål bli
ver et krav om, at kirken skal være et Gud værdigt hus93.

Ganske vist ligger der ifølge Vitruvius en tideling bag opbygningen af det menneske
lige legeme, men Rivius nævner udtrykkeligt, at andre, f. eks. den »vidtberømte Pompo- 
nius Gauricus«, holder sig til en nideling94. I begge tilfælde er ansigtets højde modul
systemets udgangspunkt. Slotskirkens arkitekt har i hvert fald hyldet den sidstnævnte 
opfattelse, der med sine numerisk-symbolske kvaliteter (ni englekor, den trefoldige tre
enighed) utvivlsomt har forekommet ham tidelingen overlegen. I sidste instans beror 
ligheden mellem kirkeplanen og den toskanske søjle på den fælles nideling, som skal være 
en genspejling af de menneskelige mål95.

En analyse af højdeforhold, som de kommer til udtryk i opbygningen af galleriets lang
sider, er proportionsstudiernes andet hovedafsnit. Den toskanske søjles plint har kvadra
tisk grundrids, og det ville derfor være en logisk videreudvikling af analogien kirkeplan- 
søjle, om kirkerummet var projekteret med samme højde som bredde. De reelle mål sy
nes dog i første omgang at afkræfte en sådan antagelse, idet afstanden mellem gulvet og 
hvælvkappernes inderside, målt ved skjoldbuernes issepunkt, kun er ca. 10,67 m. Men 
en nøjere undersøgelse af opbygningen godtgør, at arkitekten alligevel må have arbejdet 
ud fra ideen om det kvadratiske tværsnit. Afstanden mellem bjælkeværket og hvælvet 
er ca. 6,50 m, dvs. 72 palmer. Mellem bjælkeværket og det vandrette plan, som på een 
gang er udgangspunktet for de nedre galleriarkaders konsoller og øvre grænse for de 
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hvælvbærende konsoller mod omgangene, måles ca. 2,16 m eller 24 palmer. Derimod er 
strækningen fra skæringslinjen mellem konsollerne til gulvet altså 12—13 cm for kort 
til også at udgøre 24 palmer. Hvis man et øjeblik ser bort fra denne afvigelse, som under 
gennemgangen af pillerne vil blive begrundet, må det erkendes, at en række hovedpunk
ter i opbygningen er fastlagt på en måde, som både i sig selv og i forholdet til planen er 
sjælden klar.

Et af de mest vellykkede og utraditionelle træk i opbygningen er utvivlsomt øvre 
omgangs højde, som — øget på bekostning af den nedre — giver det langstrakte galleri 
en velgørende lethed og spændstighed. Dette er naturligvis ganske bevidst, og på teg
ningen (fig. 31) ser man, hvorledes arkitekten har virkeliggjort sine ideer ved at lade de 
enkelte afsnits forhold — indbyrdes og til helheden — komme til udtryk som enkle tal
forhold: nedre omgang er således sammenlignet med den øvre som 2:3, og den øvre for
holder sig til den samlede højde som 3:5. Det skulle på baggrund heraf være overflødigt 
at demonstrere den fuldstændige overensstemmelse med grundlæggende proportions- 
og målforhold i planens bredde. Dog kan det være rimeligt at understrege, at hvad angår 
samspillet mellem den netop beskrevne højdeinddeling og pilleafstanden i langsiderne, 
gælder præcis det samme forbehold, som måtte tages for grundplanens vedkommende. 
Her betyder det, at hvis akseafstanden mellem hovedpillerne havde været 72 palmer 
i stedet for de kompromisbetonede 66, ville hvert storfag i langsiderne have kunnet ind
skrives i et rektangel med 72 og 120 palmer lange sider, dvs. som 3:5. Den vandrette 
femdeling og mellempillernes lodrette akse ville så atter have underdelt denne figur i 10 

mindre rektangler med et forhold mellem siderne som 2:3 (24 og 36 palmer). Med den 
nuværende akseafstand er de tilsvarende forhold 11:20 og 8:11.

Efter fastlæggelsen af hovedrammen for galleriets opbygning fulgte projekteringen af 
de piller, som i denne sammenhæng er hovedsagen. Plinten, der fungerer som base for 
disse toskanske piller, er proportioneringens udgangspunkt, og som anført er dybde
dimensionerne for dette leds vedkommende fælles, nemlig en anelse over 10 palmer (ca. 
91 cm) — hvorimod længderne skifter og indbyrdes forholder sig som 7:9:10:13. På for
hånd må man regne med, at den nideling, som betingede analogien mellem kirkeplan og 
toskansk søjle, også har været virksom ved fastlæggelsen af de toskanske pillers højde — 
i modsat fald ville der være tale om en alvorlig inkonsekvens. Pillerne er ca. 8,22 m 
høje; men hvis man i stedet antager, at den planlagte højde har været 8,19 m (en beske
den højdeøgning er ikke urimelig i en pille, der er sammensat af 19—22 kvadre), får man 
et tal, som delt med ni giver en modulenhed på 91 cm: Plinternes fælles dybde. Pille
højden udtrykker således et væsentligt aspekt af de menneskelige mål og respekterer sam
tidig kolossalordnen ved proportionelt set at gøre pillerne (1:9) dobbelt så høje som nor
dre omgangs søjler (2:9). Endelig er 91 palmer en højde, som også tilgodeser plinternes 
længder (fig. 29—30). For 7 og 13 palmer udgør henholdsvis 1/13 og 1/7 heraf. Derimod er 
9 og 10 en anelse for lidt til virkelig at udgøre underdelinger af højden — i givet fald 
respektive 1/10 og 1/9 — hvorfor man har foretrukket at øge palmemålet for vitterligt at 
opnå længder, som forenes i pillehøjden.

Som grundlag for inddelingen af pillerne er palmen forkastet til fordel for en mindre 
enhed, som udgør 1/9 og 1/13 af de 63 og 91 cm lange plinter, dvs. 7 cm. Omsat til denne 
enhed er forholdet mellem plinternes dybde og den samlede højde som 13:117. 7,14,21 
... 91 palmer er alle længder, som er delelige med 7 cm-enheden, men det gælder f. eks. 
ikke 48 palmer, der ifølge hovedinddelingen er højden af nedre omgang. Reelt har ar
kitekten derfor udelukket, at det vigtige niveau, som markeres af bjælkeværkets over
side, kan fastlægges med både palmen og 7 cm-enheden, hvis udgangspunkt — gulvpla
net— samtidig skal være fælles. Dette er vel forklaring på, at kirkegulvets overside, som 
nødvendigvis må være pilleopbygningens udgangspunkt, ikke falder sammen med ho
vedinddelingen, men ligger 12—13 cm højere.

Inddelingen af pillen har i første omgang drejet sig om højde og placering af følgende 
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led: Plint, bjælkeværk, brystværn og kapitæl. Plinten udgør — stadig ifølge 7 cm-mo- 
dulet — 4 enheder, pillen mellem plint og bjælkeværk 48, arkitraven 2, frisen 4 og kron- 
listen 2. Afstanden fra gulv til bjælkeværkets overside udgør således lidt over halvdelen 
af pillens samlede højde, i alt 60 enheder, og pilleafsnittet mellem plint og bjælkeværk 
forholder sig hertil som 4:5. Over bjælkeværket ser forholdene ud som følger: bryst- 
værnsattikaen 10 — heraf 2 til kronlisten — og kapitælet 6 (største bredde 12), hvorfor 
der tilovers til pilleafsnittet bliver 41 enheder.

Næste etape må have været udformningen af galleriets søjlearkitektur — i alle til
fælde er det søjlearkitekturen og dens proportioner, som danner afsluttende fase i denne 
undersøgelse96. Selv om samtidens teoretiske litteratur om emnet ikke lader én i tvivl 
om, at der arbejdes ud fra bevidste proportionsregler, helt ned til de mindste detaljer, 
ville det (i denne sammenhæng) være urimeligt at forsøge at følge arkitekten så vidt, al 
den stund en analyse af hovedtrækkene afgiver tilstrækkeligt vidnesbyrd om den prin
cipielle holdning.

Allerede i karakteristikken af galleriets komposition blev det fremhævet, hvorledes 
selv den tilsyneladende bærende funktion som Kolosseummotivet traditionelt varetager, 
her på det nærmeste var faldet bort — eller i hvert fald af hensyn til de toskanske pillers 
dominans så stærkt reduceret, at motivets egentlige eksistensberettigelse synes at bero 
på de dekorative og prestigebetonede kvaliteter. Proportionsanalysen bekræfter fuldtud 
denne vurdering. Havde arkitekten nemlig betragtet søjlerne med en klassicists øjne, 
ville han også gennem proportioneringen have respekteret søjlens krav på — som bæ
rende led par excellence — at være udgangspunktet for såvel postament som bjælke
værk. Men omfanget og placeringen af bjælkeværket er allerede lagt fast, inden der er 
taget stilling til søjlerne, og hvad angår postamentet, så er dets højde heller ikke dimen
sioneret ud fra søjlen. Men den relativt store højde er i lighed med arkadernes vederlags- 
niveau bestemt ved en tredeling af strækningen mellem gulv og bjælkeværk. Tilsvarende 
udgør øvre omgangs postamenter en fjerdedel af pillen mellem brystværnet og kapitælet 
(fig. 34e-f). Søjlens virkefelt er da på forhånd begrænset til strækningen mellem posta
ment og henholdsvis bjælkeværk og pillekapitæl.

Inden søjlernes proportioner undersøges, er det nødvendigt at give et ganske kort rids 
af de principper, som generelt set var grundlæggende for renæssanceteoretikerne på dette 
felt96. Det autoritative grundlag — Vitruvius — var på adskillige punkter ikke tilstræk
kelig klart, og det var derfor en afgørende landvinding i praktisk henseende, at Serlio 
(1475—1554) i sin traktats 4. bog (1537) satte sig for at opstille proportionsregler for 
de fem kategorier af søjler — regler, som på een gang var klare og systematiske og sam
tidig så trofaste mod Vitruv som muligt. Søjlerne opstilles i et hieraki, der fra den tos
kanske orden bevæger sig op via den doriske, joniske og korinthiske for at ende i den 
komposite. Det grundlæggende modul er i alle tilfælde søjleskaftets nedre diameter, og 
ud fra den samlede højde (hvortil medregnes base og kapitæl, der hver udgør 1/2 modul) 
anbringes de fem ordner i en skala, der går fra 6 til 10 moduler. Efter søjlen følger po
stament og bjælkeværk. Hos Blum, der i sin søjlebog (1550) formidler Serlios ideer ved 
hjælp af en række fremragende instruktive tegninger, er systemet yderligere forbedret i 
kraft af en højdedeling, som umiddelbart sætter enhver arkitekt, stenhugger eller sned
ker i stand til at indarbejde en hvilken som helst af de fem ordner i en given åbning med 
fuldkommen korrekt overholdelse af samtlige leds proportioner.

Slotskirkens søjlearkitektur svarer ikke til det Serlio-Blum’ske system. Nordre om
gangs toskanske søjle illustrerer, hvorledes den nedre søjlediameter som modul kun er 
bestemmende for selve søjleskaftet, der til gengæld strækker sig over samtlige 6 enheder. 
Basen og kapitælet, der i øvrigt heller ikke har samme højde, falder således i en vis 
forstand uden for systemet, selv om de her bindes sammen med søjleskaftet af den fæl
les nideling. Kirkeportalens og mellempillernes 8 enheder høje joniske søjleskafter (fig.
17, 33a) er ligeledes eksempler på denne særlige proportionelle praksis.
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Fig. 33. Christian IV.s kirke. Arkitektur detaljer. 1:20. a—b. Søjlestilling på mellem- og hovedpille 
i galleriets nedre etage (p. 1723). c. Toskansk sojle i nordre omgang (forhal), forneden (p. 1720).
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Fig. 34. Christian IV.s kirke. Arkitekturdetaljer. 1:20. d. Sojlestilling på skjoldbuefelt. e—f. Søjle- 
stilling på mellem- og hovedpille i galleriets ovre etage (p. 1723). Tegnet af H. J. 1972.
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Hvis man som et eksperiment, foran mellempillen tegner en jonisk søjle med posta- 
ment og bjælkeværk efter det Blum’ske skema med udgangspunkt i afstanden mellem 
plintens og bjælkeværksarkitravens oversider, bliver resultatet en søjlestilling, der gan
ske godt illustrerer, hvorfor arkitekten ikke har benyttet denne kanon. Bortset fra en 
omtrentlig overensstemmelse i kapitælets højde og placering er det forskellene, der fal
der i øjnene: Den Blum’ske søjles skaft er både længere og bredere, hvorimod basen og 
især postamentet er væsentligt lavere. Det traditionelle skema kan altså selv med ind
sættelse af en slags ekstra arkitrav og frise mellem kapitælet og det egentlige bjælke
værk ikke tilvejebringe den tilstræbte grad af søjleformindskelse — dertil er det for meget 
i pagt med den klassiske tradition. Det i slotskirken praktiserede system har på ganske 
anden vis stillet arkitekten frit. Men manglen på virkelig proportionssammenhæng mel
lem søjlestillingens forskellige led har også en anden forklaring, som knytter sig til de i 
indledningen fremhævede standardiseringsbestræbelser (p. 1712).

Opbygningen af den tre stokværk høje søjlestilling foran og over mellempillen synes 
at have bestemt de generelle højdeforhold og er i øvrigt karakteristisk for metoden (fig. 
33). Først udarbejdes den joniske søjles proportioner. Bestemmende for selve den højde- 
mæssige disposition er her en ca. 11 cm lang enhed, som er 1/33 af afstanden mellem gulv 
og bjælkeværk og således i harmoni med den for postamentet og arkadekonsollerne vig
tige tredeling. Søjlen spænder med base og kapitæl over 18 sådanne enheder. 7 cm-enhe- 
den tages i anvendelse ved postamentfeltet og søjlens plint og skaft. Forholdet mellem 
bredden af nedre søjlediameter, postamentfelt og pilleplint er som 1:2:3.

Det yndede Kolosseummotiv frembød i proportionel henseende et væsentligt problem 
for renæssancearkitekten. Her var det ikke hensigtsmæssigt, at søjleordnerne udformedes 
efter normer, som principielt tog sigte på fristående søjler. Serlio understreger dette og 
giver i sin 4. bogs 9. kapitel forskellige anvisninger på, hvorledes man kan gå frem, så 
det æstetisk begrundede ønske om en mindskelse af søjlehøjderne i opadgående retning 
tilgodeses. Man kan f.eks. lade den øvre ordens højde være 3/4 af den nedre — en regel, 
som herefter sloges fast i de nordiske søjlebøger. De sidstnævnte er i øvrigt som oftest 
mere dogmatiske end Serlio, der understreger variationsmulighederne og systemets flek
sible sider. I Frederiksborg er problemet løst på følgende vis: Søjleproportionering i 
egentlig forstand er i forvejen snævret ind til kun at gælde søjlens skaft, og da standar
diseringsbestræbelserne ydermere for de to øvre stokværks vedkommende har sat snævre 
grænser for variationernes virkefelt, er 8 det joniske søjleskafts højdeenhed simpelthen 
overført til de korinthiske ordner. De enheder reduceres her til henholdsvis 7 og 6, 
hvorved såvel sammenhængen som den gradvise formindskelse er tilgodeset.

Højdeinddelingen i de to øvre stokværk ser ud til principielt at være den samme som 
i det nedre. Afstanden mellem brystværnet og pillens toskanske kapitæl er inddelt efter 
palmen, som her udgør 1/32 og er sammenfaldende med firedelingen. Søjlen strækker sig 
over 20 palmer. I skjoldbuefeltet er højdeinddelingen baseret på 7 cm-enheden, som ud
gør 1/34 af strækningen mellem det toskanske kapitæl og selve skjoldbuens underside. 
Postamentet spænder over 9, søjlen over 22 enheder. Sammenfattende tager systemet 
sig således ud: De tre søjlestokværks skafter forholder sig som 8:7:6. Med base og ka
pitæl er forholdet 9:10:11 — vel at mærke på grundlag af skiftende enheder, der er hen
holdsvis 1/33 , 1/32 og 1/34 af den til rådighed stående højde og indbyrdes forholder sig som 
11:9:7. Tegningen viser dog, at der i de to øvre stokværk ikke er tale om en perfekt 
overensstemmelse mellem disse inddelinger og den faktiske højdedeling. For øvre om
gangs vedkommende må dette skyldes den standardiserede plint (af samme højde som 
den joniske søjles), men i skjoldbuefeltet er divergenserne sværere at begrunde, og den 
fremsatte tolkning af højdeinddeling må her tages med tilsvarende forbehold. For bred
dernes vedkommende henvises til tegningerne (fig. 33—34), hvor kvadratnet og cirkel
slag viser, hvorledes det indbyrdes forhold mellem højde og bredde altid er søgt udtrykt 
som enkle talforhold.
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Fig. 35—36. Christian IV.s kirke. 35. Detalje af galleriets forkrøppede bjælkeværk (p. 1730).
36. Detalje af postamentfelt, jfr. fig. 37 (p. 1731).

Afslutningsvis skal vinduernes og portalens proportioner (p. 1698f.) ses i sammenhæng 
med det kirkerum, som har bestemt deres placering. Projiceres bredderne ind på gal
leriets længdedimensioner, ses det, at portalindramningens 40 palmer svarer til den 
største afstand mellem to på hinanden følgende piller (= 1/3 af kirkerummets total
bredde), hvorimod døråbningen forholder sig til arkadeåbningen som 9:13. Endelig er 
dobbeltvinduets og spidsbuevinduets bredder henholdsvis 1/2 og 3/5 af de omtalte 40 
palmer.

Materiale og teknik. Langt den største del af galleriet er udført i en grålig, 
gotlandsk sandsten (jfr. stenbestillingen 1605, p. 1689 og note). Dog er der i 
ønsket om at opnå rigere materialevirkning tillige benyttet forskellige, mere 
ædle stensorter til en række arkitektoniske led og detaljer. Søjlepostamenter- 
nes profilerede lister, brystværnets indskrifttavler og tre søjleskafter er alle af 
sort belgisk marmor, den såkaldte tudsten. Plinter, baser, kapitæler samt niche- 
figurerne og indskrifttavlerne mellem de koblede joniske søjler er udført i en 
alabastart, som undertiden flammer stærkt i en rødbrun tone. Nichefigurerne 
mellem de koblede korinthiske søjler er sekundært overmalet (jfr. p. 1779), 
hvilket vanskeliggør en bestemmelse af materialet; men den lyse, glatte og 
hårde sten kan også i dette tilfælde være alabast. De to sydligste af de i alt 10 
figurer er dog af gips og stammer fra forrige århundrede (jfr. p. 1777). Dette 
gælder sandsynligvis også for alle figurerne i skjoldbuefelternes nicher.
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Galleriet omfatter i alt 88 søjler. Såvel nordsidens koblede joniske med skaf
ter af rødflammet belgisk marmor som tvillingarkadernes toskanske med lyse 
marmorskafter samt baser og kapitæler af sort marmor er fornyet efter 1859, 
men er ifølge ældre billeder (f. eks. fig. 4) i overensstemmelse med farvehold- 
ningen før branden. Af de resterende 84 søjler har 3 som nævnt skafter af 
sort marmor, 18 af en brunrød, flammet marmorart og 63 af den lyse »marmel- 
sten«. Der er tilløb til en systematisk veksel mellem disse forskelligt farvede 
søjleskafter. Således veksler lyse og brunrøde skafter regelmæssigt i de enkelt
stående joniske søjler — en systematik, som understreges af parvis korrespon
dance mellem de to langsider. Dette fordelingsprincip er dog ikke fulgt op, 
selv om de resterende brunrøde søjler fordeler sig ligeligt på de to øvre stok
værk, dvs. 6 i hver af langsidernes tre rækker. De tre sorte skafter indgår i 
øvre omgangs korinthiske søjlerække og er identisk placerede i hjørnepillernes 
false. Men i den sydvestre pilles fals brydes symmetrien af et lyst skaft. Sidst
nævnte kan være kommet til i forbindelse med en restaurering, ligesom de om
fattende reparationer og fornyelser af søjleled efter branden 1859 kan have 
medvirket til at bryde en eventuel koloristisk betoning af hvert andet mellem- 
pillepars lodrette akse. På den anden side er der i de forskellige materialers tal
mæssige repræsentation næppe sket væsentlige ændringer. Meget taler for, at 
de flammede søjleskafter ikke er indkøbt med henblik på en systematisk poly- 
kromi, men snarere repræsenterer forhåndenværende materiale, som kongen 
har stillet til rådighed for stenhuggerne. Nordre omgangs toskanske søjler støt
ter en sådan vurdering. Af de tre søjler er de to vestlige fornyet efter branden, 
mens den østlige utvivlsomt er oprindelig. Her er kapitælet af brunrød, flam
met marmor og søjleskaftet af sort marmor; men for basens vedkommende har 
man i mangel af et passende marmorstykke måttet klare sig med sandsten, 
som så har fået en staffering i overensstemmelse med kapitælets farveholdning.

På tegningen (fig. 32) af et enkelt af langsidens storfag er vist, hvorledes gal
leriet er bygget op af en lang række forskellige elementer. I denne forbindelse 
er det hævet over enhver tvivl, at man overalt har søgt at inddele de arkitek
tonisk set identiske led på samme måde. Således er f.eks. samtlige mellempil
lers højde summen af 18 kvadre, hvis størrelser er bestemt af hensynet til den 
arkitektoniske inddeling — og derfor indbyrdes afvigende, men hvis række
følge nødvendigvis må være den samme. I enkelte tilfælde er der konstateret 
eksempler på, at de indbyrdes højdeforhold mellem to efter hinanden følgende 
pillekvadre i den øvre del af hovedpillerne kan afvige med op til ca. 5 cm fra 
normen for de pågældende skifter. Det ses da også tydeligt, at fugen mellem 
disse kvadre har en »unormal« placering i det ornament, som pryder pillernes 
sider. Heraf slutter man, at hver pille trods al standardisering er hugget for 
sig. På den anden side er det givet, at langt de fleste led, som var udformet 
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med henblik på identisk placering, har kunnet byttes ud med hinanden — og 
utvivlsomt i adskillige tilfælde også er blevet det97. Udover muligheden for 
ombytning af ensartede led viser analysen af opbygningens teknik, at såvel 
arkade- og hvælvbærende konsoller som de nederste buestykker er hugget i ét 
med de korresponderende kvadre. I forbindelse med konsollerne er det end
videre karakteristisk, at konsollens og pillekvadrens oversider ligger i samme 
vandrette plan. Hvor denne specielle teknik ikke er respekteret, må man der
for konkludere, at de pågældende led er kommet til som noget sekundært, 
jfr. p. 1736, 1752.

Som en hjælp ved opsætningen af hvælvets ribber og de spidsbuede vindu
ers sandstensled forsynede stenhuggerne de enkelte led med forskellige sten
huggermærker (jfr. p. 1697). For vinduernes vedkommende drejede det sig dog 
kun om den øvre del af vinduerne, og selv her kunne systemet ikke hindre om
bytninger. Hvis galleriets mange enkeltdele har haft en lignende afmærkning, 
har den siddet på de sider, som nu er skjulte. Men strengt taget var en numme
rering overflødig, for i kraft af materialer, dimensioner og ornamenter har de 
mange komponenter til det vældige »byggesæt«, som galleriet er, ikke været 
svære at identificere. Kun et enkelt led har vitterligt en nummerering. Det er 

Fig. 37—38. Christian IV.s kirke. Postamentfelter i galleriets nedre etage. 37. Vestsidens anden 
hovedpille fra syd, jfr. fig. 36. 38. Vestsidens femte mellempille fra syd (p. 1732).
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Fig. 39. Christian IV.s kirke. Frise
stykke over galleriets koblede søjler, 
forneden. Vestsidens tredje hoved
pille fra syd (p. 1733).

N.E. 1966

de små alabasttavler, som er fæstnet til pillerne over nicherne mellem de jo
niske søjler. De har på oversiden indhugget tal fra 1—11 (6-tallet mangler, da 
den nordre kortsides pille og alabasttavle er fornyet efter branden 1859). Denne 
talrække, som udgår fra sydsidens pille og fortsætter ned gennem vestsidens 
hovedpiller, har naturligvis udelukkende tjent som praktisk vejledning for mu
rerne, men den er samtidig et betydningsfuldt vidnesbyrd om den retning, i 
hvilken galleriets rige billedprogram tænktes læst. Som støtte for Friborg og 
hans folk ved styringen af de led, som skulle placeres på mere udstrakte vand
rette flader som arkitrav, kronliste og oversiden af brystværnet, har stenhug
gerne endelig hugget sådanne omridslinjer, som tidligere er omtalt i forbin
delse med den manglende mellempille over sydendens brystværn, og som i 
øvrigt kan iagttages de fleste steder på arkitrav og kronliste (fig. 35).

På Zwingmanns tegning (fig. 66) af galleriets nordende er tydeligt angivet, 
at man ved genopførelsen af denne del havde tænkt sig at gøre flittigt brug af 
jerndupper og -klammer til sikring af sammenhængen mellem søjlernes for
skellige led, buestykkerne samt bjælkeværkets og brystværnets vandrette li
ster. Det siger sig selv, at denne tegning ikke er noget bevis for, at man har 
benyttet en tilsvarende teknik på Christian IV.s tid, og beklageligvis forelig
ger der ikke egentlige beretninger fra Meldahls restaurering, hvor der netop 
må have været rig lejlighed til at gøre iagttagelser vedrørende tekniske for
hold. Hvad man i dag kan konstatere i denne forbindelse er følgende: Ruhug- 
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Fig. 40. Christian IV.s kirke. Bryst
værnet. Forkrøppet fremspring over 
vestsidens fjerde hovedpille fra syd 
(p. 1733).

N.E. 1966

ningen på søndre brystværns overside har skullet forøge mørtlens evne til 
at binde pillekvader og brystværnsliste sammen, uden at dette forbindende 
lag blev tykkere end højest nødvendigt. En lignende behugning må man der
for tænke sig tilstede overalt, hvor to stenstykkers flader bindes sammen af 
mørtel. Undersøger man de partier af brystværnets overside, hvor fuger mar
kerer grænsen mellem to stenstykker, anes under det tykke lag maling omrid
set af noget, som kun kan være en forsænket klamme svarende til ribbernes 
(p. 1751). På dette grundlag er det rimeligt at formode, at Zwingmanns kon- 
struktionsskitse i det mindste hvad jernklammerne angår afspejler en teknik, 
som også Jørgen Friborg benyttede. Galleriets stabilitet sikredes med jern
ankre mellem ydermurene og langsidernes hovedpiller (fig. 56) samt sydsidens 
mellempille (fig. 57).

De arkitektoniske led, som er af alabast eller af en af de tre marmorsorter, 
er alle slebet og poleret. Galleriets sandsten er slebet glatte på den udekorerede 
side, som vender mod kirkesalen, eller hvor ornamentikken er udført i fladsnit. 
Ornamenternes baggrund er her fremhævet med forskellige former for prikhug- 
ning (fig. 36). På de tre øvrige udekorerede sider har sandstenskvadrenes over
flade fået en skurering — en riflet behugning, som skulle udslette arbejdsspor.

Ornamenter. Fra kirkesalen fremtræder galleriet som spundet ind i et deko
rativt hylster, der omfatter skulpturelle former lige fra planrelieffer til frifigu- 
rer. Denne »horror vacui«, hvor kun få led virker udelukkende i kraft af deres
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arkitektoniske form, er tillige karakteristisk for kirkemøblerne og giver besku
eren følelsen af at stå over for et rigt ciseleret smykke. Samtidig fungerer hele 
denne overdådige, ornamentale udfoldelse som en bevidst fremhævelse af kirke
salen, i og med at den praktisk talt mangler i omgangene. For at gøre beskri
velsen mere overskuelig er såvel brystværnets indskrifttavler som nichefigu
rerne og buesviklernes rene figurrelieffer behandlet særskilt, jfr. p. 1741, p. 
1736 og p. 1739. Tilbage bliver en ornamentik, som dog ofte tillige rummer fi
gurative elementer. De tilfælde, hvor sidstnævnte udtrykker en specifik kristen 
symbolik, er trukket frem, da de på linje med nichefigurerne, svikkelreliefferne 
og indskrifttavlerne indgår i det allegoriske program, som galleriet også har til 
opgave at formidle (p. 1766). Herudover er beskrivelsen koncentreret om at 
karakterisere de ornamentale hovedtyper og principperne for disses placering. 
Af afgørende betydning for hele dekorationen er den omstændighed, at de givne 
arkitektoniske inddelinger (jfr. fig. 32) overalt er respekteret. Stenhuggernes 
udgangspunkt har således været en række felter af forskellig form og dimension, 
hvilket forståeligt nok har været stærkt medbestemmende ved valget af or
namenter.

I nordenden mellem de to hjørnepiller er omtrent alle led nye og hugget un
der restaureringen 1860—64. I enkelte tilfælde er oprindelige led dog genan- 
vendt, og vigtigst blandt de ornamentale er orgelknoppen.

I ornamentgruppen skiller en enkelt sig ud ved at være hentet fra det klas
siske forråd af arkitekturornamentik. Det gælder kannelurerne på forsiden af 
pillerne over brystværnet (jfr. fig. 34) samt triglyfferne i skjoldbuefelterne. End
videre pillekapitælernes kannelurelignende bånd og korinthiserende bladværk 
(fig. 25)98. Undersiden af bueslagene, konsollerne, pillernes smalsider over bryst- 
værnshøjde samt flertallet af søjlestillingens forkrøppede fremspring har en ty
pisk flad ornamentik (forskellige former for beslagværk), lige som søjlernes po- 
stamentfelter, omend der her er enkelte eksempler på en mere nuanceret be
handling (fig. 36). Emnevalget er til gengæld mere vidtspændende: I den joni
ske søjlerække er samtlige mellempillers postamentornamentik baseret på et 
forlæg, hvor bånd og ranker lukker sig om et englehovede og to symmetriske 
delfiner (fig. 38). Til hovedpillernes brede felter er benyttet fem forskellige kom
positioner, af hvilke to kun optræder én gang. Det gælder prædikestolspillens 
postament og den fig. 37 gengivne groteske, som kvalitetsmæssigt hæver sig 
over de øvrige felters vekslende kombinationer af beslagværk og ranker, iblan
det et sporadisk englehovede eller elementer fra grotesken. De to øvre søjle
rækkers postamentornamentik er sammensat af bånd- og rankeslyng, et gen
nemgående tema, som stenhuggerne har søgt at aflokke flest mulige variatio
ner. Kompositionerne på forsiden af søjlestillingens øvrige fremspring er som 
oftest udført i et højere, mere modelleret relief: Et i denne sammenhæng flit- 
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Fig. 41. Christian IV.s kirke. Bryst
værnet. Detalje af sydenden, nær
mest vestre hjørnepille (p. 1734f.). 
Indskrifttavle nr. 2 (p. 1742).

tigt benyttet motiv er det af renæssancen så yndede halvfigursornament, hvor 
en nøgen figurs underkrop vokser ud i flankerende akantusranker. Det ses på 
brystværnsfremspringet og frisestykket umiddelbart over de koblede søjlers 
kapitæler (jfr. fig. 39). Flertallet af disse halvfigurer er vingede og således ka
rakteriserede som engle, men enkelte skæggede mandspersoner forekommer. 
Den fig. 40 gengivne figur med flankerende sfinkser er dog enestående. Men 
selv inden for gruppen af englefigurer er der rig lejlighed til at variere motivet 
med forskellige hånd- og armstillinger, indflettede englehoveder (fig. 39) etc. 
Til felter af et mere begrænset omfang har man fundet masken velegnet. Bort
set fra kirkestuernes tvillingarkader har samtlige buers slutsten englehoveder 
(fig. 59), og tilsvarende prydes bjælkeværkets forkrøppede fremspring foran 
mellempillen samt enkelte frisetriglyffer af løvemasker (i ét tilfælde erstattet 
af en grotesk maske). Til maskens kategori må endelig henregnes de forskel
lige varianter af diademhovedet, som forekommer på frisefremspringet over 
øvre omgangs enkeltstående søjler og på enkelte af bjælkeværkets triglyffer. 
Den gennemgående frises grundtema er guirlanden. Overalt, hvor frisen for- 
krøpper sig over hovedpillernes koblede søjler, ses en feston, ophængt i ringe, 
og samme ornament smykker tillige flertallet af de langstrakte metopefelter 
mellem pillerne. Triglyfferne har ophængte frugtbundter — i lighed med frise- 
stykket, umiddelbart over mellempillernes joniske søjler. I øvrigt mangler der 
heller ikke i frisen en stræben efter variation, idet triglyfferne også kan have 
forskellige former for rosetter. Metopernes enkelte feston fordobles undertiden 
og forenes af et diademhoved, eller også træder tungede draperier, sammen
holdt snart af englehoveder, snart af frugtbundter i den fordoblede festons 
sted. Formatet af brystværnets forkrøppede fremspring ved mellempillerne sva

N. E.1966
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rer omtrent til indskrifttavlernes mellemrammestykker (jfr. fig. 32), og begge 
led smykkes af hermefigurer. Flertallet af disse er englehermer, resten vild- 
mænd, kvinder med diademer etc. Variationerne gælder her i første række 
skaftet, men kommer også til udtryk inden for den enkelte kategori, jfr. engle- 
hermernes skiftende armstillinger og attributter. Særdeles rigt varierede er en
delig de rulleuærkskartoucher (fig. 50) med frugtbundter, masker, rosetter, kvin
defigurer, putti etc., som indrammer brystværnets tavler, hvorimod skjoldbue- 
felternes ornament: Akantusranker, frugtbundter, løvemasker, triglyfîer og 
nicher, går igen uden større ændringer i samtlige 12 felter.

Det talmæssigt mest betydningsfulde kristne element er det englemotiv, der 
som beskrevet optræder i skikkelse af masker, akantushalvfigurer eller hermer. 
Hertil kommer i to af søndre brystværns kartoucher putti i nicher, bærende 
Kristi lidelsesredskaber. Figurerne i rammeværket omkring den østligste ind- 
skrifttavle bærer kors (til venstre) og hammer og nagler (til højre), mens de 
tilsvarende figurer i den vestligste kartouche (fig. 41) bærer eddikesvamp og 
lanse (til venstre) samt martersøjle (til højre). Endelig rummer ornamentikken 
på fem af orgelknoppens syv sider (fig. 28) en række elementer af ikonografisk 
interesse (de to sider nærmest pillen er de rent ornamentale, de resterende sider 
regnes her fra vest mod øst): 1) Kartouche med det under Meldahl-restaurerin- 
gen indhuggede årstal 1863. 2) Symboler for evangelisterne Mathæus og Mar
kus: siddende engel med palmegren(!) (til venstre) og vinget løve (til højre) 
holder kartouche med Christian IV.s kronede monogram. 3) Under teltlignende 
baldakin sønderhakker pelikan sit bryst og tre unger dier blodet — symbolet 
på Kristi offerdød og nadverens sakramente. 4) Symboler for evangelisterne 
Lukas og Johannes: vinget okse (til venstre) og ørn (til højre). 5) Kartouche- 
skjold med årstallet 1609 indhugget".

Beskrivelsen af de forskellige ornamenttyper og deres placering har vist, at 
arkitektonisk set identiske led ofte har indbyrdes afvigende udsmykning. Boe
gart har ved at lade sine svende benytte et stort antal typer og ydermere æn
dre detaljer inden for den enkelte kategori bevidst stræbt efter at gøre ind
trykket rigt og varieret. Denne holdning er tidstypisk og modsvares af en for
deling inden for de enkelte arkitektoniske led, som snart er tilfældig, snart 
mere systematisk, men i alle tilfælde resulterer i en sideordning af de dekora
tive betoninger. Et klart eksempel på »tilfældighedens princip« er fordelingen 
af frisens triglyfornamentik. Rækkefølgen af de forskellige metopeornamenter 
er derimod delvis systematiseret gennem en parvis korrespondance inden for 
det enkelte arkadefag, men er herudover i øvrigt tilfældig. En videreudvikling 
i retning af systematik ses i de uforkrøppede dele af brystværnet, hvis kar
toucher og englehermer er ens inden for henholdsvis arkade- og storfaget, men 
til gengæld forskellige fra fag til fag. Det giver i alt 28 (kartoucherne) og 14 
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(hermerne) varianter. Endelig er der led, hvis ornamentik ikke varieres, f. eks. 
pillekapitælerne og frisestykket umiddelbart over mellempillernes joniske søjler.

Fordelingen af sydendens kartoucher er i øvrigt et talende vidnesbyrd om 
en senere tids ændrede idealer og vanskelighed ved at forlige sig med den op
hobning af ornamentale former uden virkeligt samlende greb, som kendeteg
ner 1500-tallets såkaldte manierisme100. Kartoucherne var også her oprindelig 
fordelt i overensstemmelse med det ovenfor beskrevne princip og »puttikar- 
toucherne« samlet i det østlige arkadefag, som vist på Grotschillings billede 
(1706). Men på et endnu ukendt tidspunkt mellem ca. 1750 og 1858 blev begge 
arkadefags vestlige rammestykker (med tilhørende indskrifttavler) byttet om 
for at tilvejebringe en symmetrisk gruppering i stedet for den ensartede beto
ning af de to fag, jfr. p. 1742.

Prædikestolspillen og dens gennembrydning. I kraft af sin bredere nedre del 
med gennemgang indtager pillen som nævnt p. 1708 en særstilling. Dette gæl
der også i ornamental henseende; for i modsætning til de øvrige piller er den 
mod kirkesalen ikke glat, men prydet af ornamentale relieffer fra det fjerde 
til det ottende kvaderskifte over plinten, dvs. på gennemgangens vangestyk
ker og overligger (jfr. fig. 42). En nøjere undersøgelse af ornamentikken, der 
har groteskens karakter (med halvfigurer, kandelabre med fugle, hermer,

Fig. 42. Christian IV.s kirke. Prædikestolspillen med sekundær gennembrydning (p. 1735).
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sfinkser), viser desuden, at pillens nuværende form er resultatet af en ændring, 
der er foretaget under selve arbejdet med at opstille galleriet. Det er nemlig 
ganske tydeligt, at vangernes dekoration (fig. 42) kun rummer de flankerende 
elementer af mønstre, der oprindelig har bredt sig over gennemgående skifter, 
hvis centrale dele huggedes bort, da man efter opstillingen af disse kvadre brød 
en åbning igennem. Anderledes forholder det sig med det ottende kvaderskifte, 
der med sin fladrundbue danner åbningens afslutning: Denne overligger med 
konsol til støtte for bjælkeværkets forkrøpning er i alle enkeltheder udført med 
henblik på dens nuværende funktion. Herom vidner dels halvfigursornamentik- 
kens harmoniske placering inden for sviklernes smalle kantlister, dels kassette
værket på buens underside (i modsætning til gennembrydningens ujævne, 
omend efterglattede sider). Dog er det ikke lykkedes at skabe en tilfredsstil
lende sammenhæng med ornamentikken på den underliggende kvader, selv om 
man har søgt at tilsløre uoverensstemmelser med staffering.

Den mest nærliggende forklaring på den beskrevne ændring101 må være, at 
Boegart i overensstemmelse med 1608-kontraktens »skabelon« har udført pil
lens nedre del uden gennemgang og ydermere givet den en ornamentik, der 
skulle fungere som et dekorativt rygskjold bag prædikestolen. Under opsæt- 
ningsarbejdet er de ansvarlige bygningshåndværkere blevet gjort bekendte 
med den nuværende prædikestols opbygning og har følgelig været nødsaget til 
at bearbejde og supplere pillen i overensstemmelse hermed. Den ottende kva
der, overliggeren, og de i vangerne mod omgangen sekundært indfældede hvælv
konsoller viser, at dette må være sket ikke længe efter opstillingsarbejdets på
begyndelse o. 1609.

Figurer. Galleriets rene figurfremstillinger er dels nichernes friskulpturer, 
dels reliefferne i de nedre arkaders buesvikler samt lunetterne under kirkestu
ernes tvillingarkader. Udover almindeligt forekommende småreparationer er 
en række figurer og relieffer — hovedsagelig i galleriets nordende — helt for
nyet. Spørgsmålet om disse erstatningers arkæologiske troværdighed behand
les i hvert enkelt tilfælde.

I muslingeskalsnicherne mellem den nedre rækkes koblede søjler er der sta
tuetter af apostle og evangelister, og på en tavle over nichen står den pågæl
dende figurs navn med fordybede versaler. Figurerne regnes fra sydendens 
midtpille og herfra videre rundt mod vest, jfr. nummereringen på navnetav
lernes overside (p. 1730). 1) »S. Petrvs« med fod på bog og delvis afslået nøgle 
i højre hånd. 2) »S Andreas« (fig. 45) med spyd, hvis spids er slået af. 3) »S Ia- 
cobi« (fig. 44) med vandringsstav og ibskal på hatten. 4) »S Iohannes« med 
kalk, bog og ørn. 5) »S Philippvs« med bog og oprakt hånd. 6) »S Bartolemæi« 
med opslået bog. Såvel tavle som apostelfigur er udført under restaureringen 
1860—64, formentlig i hovedtrækkene i overensstemmelse med de oprindelige 
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Fig. 43—45. Christian IV.s kirke. Apostelfigurer mellem galleriets koblede sojler, forneden. Ifølge 
navnetavle: 43. Thomas. 44. Jacob d.æ. 45. Andreas (p. 1736).

led. 7) »S Thoma« med skriftrulle og sværd, hvis skæfte er brækket af (fig. 43). 
8) »S Matthevs« med bog. 9) »Simon« med bog og sav. Bredskygget hat. 10) 
»S Marci« med løve, opslået bog og delvis afslået griffel. 11) »S Luce« med 
okse og opslået bog.

Nummereringen af nichefigurernes navnetavler viser, at rækkefølgen for dis
ses vedkommende næppe er ændret. Derimod har figurerne tilsyneladende in
gen nummerering, og da de, bortset fra enkelte undtagelser, hvor mørtel bin
der fodstykket fast, står løse i nicherne, har det været en let sag at foretage 
ombytninger. De ikonografisk set vildledende og ukorrekte »Andreas- og Tho- 
masfigurer« (fig. 43, 45) er eksempler herpå. Grotschillings salvningsbillede løser 
delvis dette problem ved at godtgøre, at »Thomas« dengang stod der, hvor »An- 
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Fig. 46—47. Christian IV.s kirke. Relieffer i nedre arkaderækkes svikler. Nr. 33 (jfr. fig. 63) og 23

(p. 1740).

dreas« nu står; og da spyddet som attribut er i overensstemmelse med Thomas’ 
ikonografi, kan der således ikke være tvivl om, at de to figurer efter 1706 har 
byttet plads. Tilbage bliver den kendsgerning, at uden navnetavle ville fig. 43 
givetvis blive identificeret som Paulus og ikke som Andreas. Forklaringen på 
denne modsigelse mellem figur og etikette må søges i de kompositionelle vil
kår: De flankerende søjler lukker figurerne inde i en relativ smal åbning — en 
omstændighed, man kompositionelt set har forstået at udnytte. På den anden 
side har stenhuggerne ud fra de givne betingelser ikke anset det for muligt at 
indpasse de mere pladskrævende attributter som Andreas’ kors (jfr. fig. 92), 
Filips korsstav og Mathæus’ engel. Følgen er blevet såvel en vis anonymitet 
(Mathæus, Filip og Bartholomæus?) som direkte fejlagtig ikonografi (Andreas). 
Navnetavlerne sikrer således en identifikation af figurerne.

Nichefigurerne mellem øvre omgangs koblede søjler og i skjoldbuefelterne 
forestiller alle englebørn. De øvre sideganges to sydligste figurer er som nævnt 
p. 1727 fornyet og adskiller sig som typer tillige klart fra de øvrige englefi- 
gurer i denne række, der med deres skiftende armstillinger og bånd på over
armene svarer ganske godt til gengivelsen på Grotschillings billede. Skjold
buernes i alt 24 engle indtager med en enkelt undtagelse kun to forskellige 
stillinger, mens der oprindelig — stadig ifølge Grotschillings billede — har 
været betydelig større variation. Sammenholdes disse iagttagelser med arki- 
valske oplysninger om levering af gipsengie i restaureringsperioden såvel før 
som efter branden 1859, må man slutte, at skjoldbuefelternes nichefigurer 
hverken er de oprindelige eller blot troværdige replikker af disse.
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Fig. 48—49. Christian IV.s kirke. Relieffer i nedre arkaderækkes svikler. Nr. 44 og 50 (p. 1740).

I de 56 svikkelrelieffer er følgende temaer repræsenteret: engle, dyder, evan
gelister, sibyller, sanser, verdensdele, styrke, frugtbarhed, gammeltestament
lige helte og heltinder samt muserne og deres moder. Flere relieffer har fordy
bede versalindskrifter, enten i selve grunden (fig. 48) eller på særlige indskrift
tavler (fig. 49). Desuden har over halvdelen af reliefferne en nummerering, der 
næppe kan have været et opsætningsteknisk hjælpemiddel — det viser talfølgen
— jfr. p. 1770. Disse tal står i teksten indrammet af skarpe klammer. I lig
hed med nichefigurerne og indskrifttavlerne opregnes reliefferne fra sydsidens 
midtpille og videre ad vestsiden.

1—2) Kvindelig engel med sejrskrans og palmegren. 3) »Temperantia«. Må
dehold: kvinde, der hælder vand i drikkebæger med vin [7]. 4) »Patientia«. 
Tålmod: kvinde med lam på skødet [8]. 5) Evangelisten Mathæus med bog, 
griffel og engel. 6) Evangelisten Markus med bog og vinget løve. 7) Evange
listen Lukas med bog og okse. 8) Evangelisten Johannes med bog, griffel og 
ørn. 9) »Fides«. Tro: kvinde med kors og kalk [1], 10) »Spes«. Håb: kvinde med 
anker og due [z]. 11) »Charitas«. Kærlighed: kvinde med diende barn. I bag
grunden to duer [3]. 12) »Ivstitia«. Retfærdighed: kvinde med sværd og vægt
[4]. 13) »Prvdentia«. Klogskab: kvinde med slange og spejl [5]. 14) »Fo(!)titvdo«. 
Styrke: hjælmklædt kvinde med knækket søjle og lanse [6]. 15) »Sibylla Ery- 
thraea«. Sibyllerne er navngivet efter føde- eller virkested i oldtidens Græken
land og Rom, og deres hovedattribut er en bog, indeholdende spådomme om 
Kristi komme. Den eretræiske sibylles baggrund er et landskab med okse [5].
16) »Sibylla Samia«. Landskab med tyrkisk by (minareter og moskeer) [6]. 17)
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»Sibylla Delphica«. I den opslåede bog følgende ved opmalingen let forvanskede 
indskrift (fordybede versaler): »En dominv(m) cognosce tvv(m) / r(!)eramqve 
svperni«102. Landskab [3]. 18) »Sibilla Cvmaea«. Landskab [4]. 19) »Sibilla Per- 
sica«. Landskab [1]. 20) »Sibilla Lybyca«103. Landskab [z]. 21) »Odoratvs«. 
Lugt: kvinde med blomster. I baggrundens landskab en hund, snusende til 
vase med blomster [3]. 22) »Gvstvs«. Smag: kvinde med æble og frugtkurv. I 
baggrundens landskab en abe med æble [4]. 23) »Der Zincken« (fig. 47). Kvinde 
med zink104 [3]. 24) »Evterpe«. Muse med zink [4], 25) Kvindelig engel med 
palmegren og sejrskrans. 26) Kvindelig engel med palmegren og krone. 27) 
Kvindelig engel med overflødighedshorn og sejrskrans. Fornyet efter branden 
1859. 28) Kvindelig engel med palmegren og sejrskrans. Fornyet efter bran
den 1859. 29—30) Kvindelig engel med palmegren og sejrskrans. Repareret 
efter branden 1859. 31) »Sibylla Phrygia«. Landskab [9]. 32) »Sibylla Helle- 
spontiaca«, hvilende højre albue på søjlepostament [8]. 33) »Sibylla Cvmana« 
(fig. 46) [7]. 34) »[Siby]ll[a] Tibvrtina«. I baggrundens landskab ses renæssance
bygning med personer omkring bord [10]. 35) »Evropa«. Hjælmklædt kvinde 
med skjold (kronet dobbeltørn) og scepter på baggrund af trofæ og flankeret 
af bjørn. Landskab [1]. 36) »Asia«. Kvinde med bue, pil og som hovedbeklæd
ning en frygisk hue. Landskab med kamel [z]. 37) »Africa«. Delvis nøgen yng
ling med bue og papegøje. Landskab med krokodille [3]. 38) »America«. Delvis 
nøgen kvinde med bue, stav (pusterør?) og som hovedbeklædning en krone af 
fjer. Landskab [4]. 39) Samson. Skægget kriger med dyrekæbe i højre hånd. I 
baggrunden »S« eller »5«. 40) Samson. Samme kriger som foregående, her kæm
pende med løve. Landskab. 41) Bacchus. Delvis nøgen yngling med druer i 
hår og hænder. Drikkebæger. Landskab. 42) Ceres. Kvinde med blottet bryst, 
holdende segl og overflødighedshorn. 43) Josua. Hjælmklædt kriger med fane 
og kanaanitterkongen Adonizedeks afhuggede hoved. Over baggrundens telte 
læses »Ivda« og ved det afhuggede hoved »J.oi? / Adonibesek« [1]. 44) »Jael« 
(fig. 48) med kanaanitterkongen Siseras hoved, »Sisse / ram« [z]. 45) David. Ung 
kriger med sværd og afhugget hoved (Goliaths). 46) Judith. Kvinde med sværd 
og afhugget hoved (Holofernes’). I baggrunden telte. 47) »Gedion«. Den hjælm- 
klædte Gideon med trompet og oljelampe. Ved lampen »J. .i?« [8]. 48) Kvin
den fra Tebez med møllestensrest og kong Abimeleks hoved. Baggrundsind- 
skrifter: »Tebanese« og »Abimilech« [4]. 49) »Tactvs«. Følelse: hjælmklædt 
kvinde, der træder på skildpadde og holder lanse og fugl. Landskab med båd
[5]. 50) »Memoria« (fig. 49). Hukommelsen er musernes moder [6]. 51) »Visvs«. 
Syn: kvinde med spejl, pegende mod solen. Flankerende ørn. Landskab med 
sejlende skib [1]. 52) »Avditvs«. Hørelse: lutspillende kvinde, omgivet af mu
sikinstrumenter og en hjort. Landskab [z]. 53) »Clio«. Harpespillende muse med 
volutprydet hovedbeklædning. I Baggrunden: »Novem Mvsae« (de ni muser) 
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Fig. 50. Christian IV.s kirke. Brystværnet. Detalje af vestsiden med de to indskrifttyper (p. 1741).
Indskrifttavle nr. 21—22 (p. 1744).

[1]. 54) »Melpomene«. Muse med volutprydet hovedbeklædning fører pegende 
venstre hånd til hovedet og holder i højre et blæseinstrument med fingerhuller. 
Landskab [z]. 55—56) Kvindelig engel med palmegren og sejrskrans.

Reliefferne på kirkestuernes fire trælunetter forestiller de fire evangelister 
(fra vest mod øst): Markus, Mathæus, Lukas og Johannes. Reliefferne er nye 
og skåret efter branden 1859. Det er på baggrund af ældre billedgengivelsers 
udsagn vel tænkeligt, at de oprindelige lunetter også har haft fremstillinger af 
evangelister siddende i landskab105, men manglen på konkret viden om billed
skærerens udgangspunkt udelukker dog en mere præcis vurdering af relieffer
nes troværdighed, hvad angår såvel ikonografi som rækkefølge.

Indskrifttavler. Kartoucherne på øvre omgangs brystværn indrammer i alt 
56 sorte indskrifttavler, hvortil kommer to mindre ved siden af orglet i nord. 
Det er svært at forklare, hvorfor der ved afregningen 1617 (jfr. p. 1692) til
syneladende var leveret 60 mod de nuværende 58 tavler, med mindre de to 
overskydende er kommet til i forbindelse med tekstændringer. Af nordendens 
seks tavler er de fem nye og stammer fra restaureringen 1860—64. Den eneste 
oprindelige tavle er her den lille tavle foroven, øst for orglet. Hvad angår de 
fem fornyede, er der dog grund til at formode, at de er udført på grundlag af 
de oprindelige, under brandkatastrofen beskadigede tavler.

Inskriptionernes versaler er ætset ind i tudstenstavlerne, og det er — i over
ensstemmelse med regnskabsbelæggene — tydeligt, at de skyldes to forskellige 
mestre. Indskrifternes forskellighed beror på typernes relative sværhedsgrad, 
og som noget afgørende karakteristisk for den finere og mere spinkle skrift 
i modsætning til den mere robuste (fig. 50) må det fremhæves, at citatangivel
serne (se nedenfor) her står med mindre typer end selve citatet106. Holder man 
de fem fornyede tavler udenfor, er det talmæssige forhold mellem de to grup
per som følger: 30 tavler med den spinkle skrift, 22 med den kraftige og 1,
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hvor bestemmelsen er usikker107. Sammenholdes dette resultat med de skrift
lige vidnesbyrd om Trellund seniors og juniors andel i fremstillingen af tav
lerne (henholdsvis 36 og 24), må man slutte, at Peder Trellund Riber har ar
bejdet med den spinklere og mere differentierede indskrift, sønnen Villads der
imod med den kraftigere, mere ensartede. Problemer i forbindelse med tavler
nes oprindelige rækkefølge behandles nedenfor og p. 1735.

Indskrifterne* (fig. 41, 50, 72). De latinske tekster på de 56 sorte stentavler 
på galleriets brystning gengiver 29 skriftsteder fra det gamle testamente, 27 fra 
det nye. Nogle af de kortere (nr. 4—6, 15, 22, 23, 25—29, 31, 32, 35, 38, 43, 
47) er uændrede, flere gives blot i uddrag med små ændringer, enkelte (nr. 49, 
53) i ret stærk omskrivning. De ovennævnte to mindre tavler ved siden af org
let, der bringer det samlede antal op på 58, er anbragt af dekorative grunde; 
rent tekstmæssigt dublerer de brystværnstavlerne nr. 41 (vest for orglet) og 
nr. 30 (øst for orglet)108.

Anordningsprincippet har været således, at stederne fra det gamle testa
mente skulle løbe fra den vestlige bue bag altret, langs den vestlige langside 
og den nordlige kortside indtil dronningens bedekammer; herfra er der fortsat 
med det nye langs østsiden indtil den østlige bue bag altret. Senere er denne 
konsekvens blevet brudt på begge kortsiderne: Før 1858 (maleri af F. C. Lund 
på Jægerspris) er nr. 2 og 56 i sydenden blevet ombyttet, antagelig for her at 
opnå symmetri i kartoucheværket omkring tavlerne, der i øvrigt er parvis ens
artet over hver af galleriets buer. Ligeledes er i nordenden nr. 29 og 30 om
byttet, måske efter branden 1859.

Den oprindelige rækkefølge er opregnet i Thurahs Danske Vitruvius II (1749), 
p. 20—22, hvor der imidlertid begyndes med de to sidste skriftsteder fra det 
nye testamente (nr. 55 og nr. 2) i sydenden øst for altret.

Da tavlernes fulde tekst ikke ses tidligere at være blevet trykt nogetsteds, 
gengives de nedenfor i den oprindelige rækkefølge, idet der er givet dem fort
løbende numre efter den nuværende placering. Den vedføjede oversættelse er 
hentet fra Christian IV.s foliobibel 1633; hvor de latinske indskrifter på grund 
af tekstens stramning har indført en anden formulering end biblens, er det 
angivet med skarpkantet parentes.

1. NON AVFERETUR/ SCEPTRUM 
DE IUDA/ NEC DUX DE 
FOE(M)O/RE EIUS DONEC 
VE/NIAT SILOH 
GEN. 49.10.

Den Kongelige Spir skal icke bortvendis 
fra Juda/ oc ey Læremesteren fra hans Fød
der/ før Schilo kommer
1. Mosebog.

* Afsnittet om indskrifterne skyldes H. D. Schepelern.
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56. QUIS SIMILIS/ TUI IN 
FOR/TIBUS, DOMI/NE.

EXOD. 15.11.

3. ERO DEUS VES/TER, ET VOS 
ERI/TIS POPULUS/ MEUS.
LEUIT. 26.12.

4. BENEDICAT TI/BI DOMINUS/
ET CUSTODIAT/ TE.

NUM. 6. 24.

5. OSTENDAT DOMI/NVS FACIEM 
SU/AM TIBI, ET MISE/REATUR 
TVI
NUM. 6. 25.

6. CONVERTAT DOMI/NUS
VULTUM SUU(M)/ AD TE, ET 
DABIT TI/BI PACEM.
NUM. 6. 26.

7. INVOCABUNT NO/MEN MEVM, 
ET/ EGO BENEDICA(M)/ EIS. 
NUM. 6. 27.

8. IUDICABIT DOMI/NUS 
POPULUM SU/UM, ET IN 
SERVIS/ SUIS MISEREBI/TUR. 
DEVT. 32. 36.

9. DOMINE QUI DI/LIGUNT TE 
SIC/ UT SOL IN OR/TU 
RUTILENT.
IUD. 5.30.

10. POPULOS TUUS/ POPULUS 
MEUS,/ ET DEVS TUUS/ DEUS 
MEVS.
RUTH. 1.16.

11. DOMINUS MORTI/FICAT ET 
VIUI/FICAT, DEDUCIT/ AD IMA 
ET REDU/CIT
1. SAM. 2. 6.

12. CONFITEBOR TI/BI DOMINE IN 
GE(N)/TIBUS ET NOMI/NI TUO 
CANTABO.
2. SAM. 22. 50.

13. SIT DEUS NOBISCUM,/ SICUT 
FUIT CUM/ PATRIBUS NOSTRIS,/ 
NON DERE LINQUE(N)S/ NOS.
1. REG. 8. 57.

Herre/ huo er din lige iblant Guderne?
2. Mosebog.

Jeg vil være eders Gud/ saa skulle i være 
mit Folck.
3. Mosebog.

Herren velsigne dig oc bevare dig.
4. Mosebog.

Herren lade sit Ansigt skinne ofuer dig/ oc 
være dig Naadig.
4. Mosebog.

Herren løfte sit Ansigt ofuer dig/ Oc gifue 
dig Fred.
4. Mosebog.

De vil paakalde mit Navn, og jeg vil vel
signe dem.
4. Mosebog.

Herren skal dømme sit Folck/ Oc hand skal 
miskunde sig ofuer sine Tienere.
5. Mosebog.

Herre, de som elske dig/ skulle være lige
som Solen opgaar i sin Mact.
Dommernes bog (1633-udgaven dog kap. 5, 31).

Dit Folck er mit Folck/ oc din Gud er min 
Gud.
Ruths bog.

Herren slar ihiel/ oc gifuer Lif/ nedfører til 
Helfuede oc ud igen.
1. Samuels bog.

Jeg vil tacke dig Herre iblant Hedningene/ 
oc siunge dit Nafn Lof.
2. Samuels bog.

Gud være met os/ som hand hafuer værit 
met vore Forfædre: Hand forlade os icke.
1. Kongernes bog.
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14. VERE SCIO QVOD/ NON SIT 
ALIUS DE/US IN UNIVERSA/ 
TERRA, NISI TANTU(M)/ IN 
ISRAEL.
2. REG. 5.15.

15. QVÆRITE DOMINUM/ ET
VIRTUTEM EIUS:/ QVÆRITE 
FACIEM/ EIUS SEMPER.
1. PARAL. 16. 11.

16. MANUS DEI NOS/TRI SUPER 
OM/NES, QUI QUAERUNT EUM 
BENE.
ESDR. 8. 22.

17. SICUT DOMI(N)O PLA/CUIT, ITA 
FACTUM/ EST: SIT NOMEN/ 
DOMINI BENE DIC/TUM
IOB. 1. 20.

18. NOUIT D(OMI)N(U)S VI/AM 
IUSTORUM/ ET IMPIORUM/ 
PERIBIT.
PSAL. 1. 6.

19. NUNC REGES/ INTELLIGITE,/ 
ERUDIMINI IU/DICES.
PSAL. 2.10.

20. OSCULAMINI FI/LIUM, NE 
IRA/SCATUR DO/MINUS.
PSAL. 2.12.

21. BEATI OMNES/ QUI 
CONFID(U)NT/ IN DOMINO/
PSAL. 2.13.

22. IUBILATE DEO OM/NIS TERRA: 
SERVI/TE DOMINO IN 
LÆ/TICIA.
PSAL. 99. 1.

23. AD DOMINUM CUM/ 
TRIBULARER CLA/MAVI: ET EX 
AUDI/VIT ME.
PSALM. 120.1.

24. LAUDATE D(OMI)N(U)M/ IN 
TYMPANO, IN/ CHORDIS ET, 
OR/GANO
PSAL. 150. 4.

See/ jeg veed/ at der er ingen Gud i alle 
Land/ uden i Israel.
2. Kongernes bog.

Søger efter Herren oc efter hans Mact/ 
søger altid efter hans Ansict.
1. Krønikernes bog (1633-udgaven dog kap. 
17,11).

Vor Guds Haand er altid til det bedste 
ofuer alle dem som hannem søge.
Esras bog.

[Som det behagede Herren, saaledes er det 
sket] Herrens Nafn være lofuit 
Jobs bog (1633-udgaven dog kap. 1, 21).

Herren kiender de Retferdiges vey/ men 
de ugudeliges vey forfaris.
Davids salmer.

Saa lader eder nu undervise i Konger/ Oc 
lader eder tucte i Dommere.
Davids salmer.

Kysser Sønnen/ at Herren blifuer icke vred. 
Davids salmer.

Salige ere alle de som tro paa Herren. 
Davids salmer (1633-udgaven dog salme 2,12).

All Verden fryder Herren. Tiener Herren 
med glæde.
Davids salmer (1633-udgaven dog salme 100, 
1-2).

Jeg raaber til Herren i min Nød/ oc hand 
bonhører mig.
Davids salmer.

Lofuer Herren med Trumme med Strenge 
oc Piber.
Davids salmer.
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25. OMNIS SPIRITUS/ LAUDET 
DOMI/NUM HALELUIA.
PSAL. 150. 6.

26. TIMOR D(OMI)NI PRINCIPI/UM 
SAPIENTIÆ: SAPI/ENTIAM ET 
DOCTRI/NAM STULTI 
DESPI/CIUNT.
PROV. 1. 7.

27. OMNIA TEMPUS HA/BENT ET 
SUIS SPA/TIIS TRANSEUNT/ 
UNIVERSA SUB CCELO.
ECCLES. 3.1.

28. SURGE AQVILO VE/NI AVSTER 
PERFLA/ HORTUM MEUM ET/ 
FLUANT AROMATA/ ILLIUS. 
CANT. 4.16.

30. SACRAMENTVM REGIS/
ABSCONDERE BONVM/ EST 
OPERA AVTEM D/EI RECVLARE 
HONO/RIFICVM EST.
TOB. 12. 7.

29. QVÆRITE ERGO PRI/MVM
REGNVM DEI / ET IVSTICIAM 
EIVS/ ET HÆC OMNIA 
AD/IICIENTVR.
MATTH. 6. 33.

31. PETITE, ET DABITUR/ VOBIS: 
QVÆRITE, ET/ INUENIETIS: 
PULSA/TE, ET APERIETUR/ 
VOBIS.
MATTH. 7. 7.

32. OMNIS ENIM QVI PE/TIT, 
ACCIPIT: ET QVI/ QVÆRIT, 
INVENIT: ET/ PULSANTI 
APERIE/TUR.
MATTH. 7. 8.

33. OMNIA ERGO QVÆ/CUNQVÆ
VULTIS VT/ FACIANT VOBIS 
HO/MINES ET VOS FACI/TE 
ILLIS.

Alt det som hafuer Aande/ lofuer Herren/ 
Halleluja.
Davids salmer.

Herrens Fryct er begyndelsen til at lære/ 
De Skøteløse foracte Vijsdom oc Tuet. 
Salomons ordsprog.

Alting hafuer sin Tid/ Oc [paa sine Pladser 
foregaar alle Ting] under Himmelen. 
Prædikerens bog.

Stat op Norden vær/ oc kom Sønden vær/ 
oc blæs igennem min Vrtegaard/ at hendis 
kostelige Vrter kunde drøppe.
Hojsangen.

[Det er godt at] holde Kongers Raad stille/ 
Men [det er herligt at] prise Guds Gernin
ger.
Tobias’ bog.

Atspører [altsaa] først Guds Rige/ oc hans 
Retferdighed/ Saa skal alt saadant tilføjes. 
Mathæus’ evangelium.

Beder/ saa skal eder gifuis: Leder saa skulle 
i finde: Bancker/ saa skal eder opladis. 
Mathæus’ evangelium.

Thi huo som beder/ hand faar: Oc huo som 
leder/ hand finder: Oc huo som bancker/ 
hannem skal opladis.
Mathæus’ evangelium.

Alt det/ som i ville at Menniskene skulle 
giøre eder/ Det giøre i dem.
Mathæus’ evangelium.

MATTH. 7.12.
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34. SED POTIUS TIMETE/ EVM, QVI 
POTEST ET/ ANIMAM ET 
CORPVS/ PERDERE IN 
GEHEN/NAM.
MATTH. 10. 28.

35. QVI RECIPIT VOS/ ME RECIPIT, 
ET QVI/ ME RECIPIT, RECI/PIT 
EVM QVI MI/SIT ME.
MATTH. 10. 40.

36. TOLLITE IUGUM ME/UM ET 
DISCITE A ME/ QUIA MITIS 
SUM ET/ HUMILIS CORDE. 
MATTH. 11. 24.

37. OMNIS PLANTATIO/ QVAM NON 
PLA(N)TA/VIT PATER ME(US) 
ERA/DICABITUR.
MATTH. 15.13.

38. UBI SUNT DUO VEL/ TRES 
CONGREGATI/ IN NOMINE MEO:/ 
IBI SUM IN MEDI/O EORUM. 
MATTH. 18. 20.

39. QVI SE EXALTAVE/RIT 
HUMILIABI/TUR: ET QVI 
SE HU/MILIAVERIT 
EX/ALTABITUR.
MATTH. 23. 12.

40. SI QVIS VULT ME SE/QVI, 
DENEGET SE/ IPSUM ET 
TOLLAT/ CRUCEM SVAM ET/ 
SEQVATUR ME.
MARC. 8. 34.

41. NONNE SCRIPTUM/ EST DOMUS 
MEA,/ DOMUS ORATIO(N)IS/ 
VOCABITUR OMNI/BVS 
GENTIB(US).
MARC. 11. 17.

42. QVÆCUNQVÆ ORA(N)/TES 
PETITIS, CREDI/TE QVIA 
ACCIPIE/TIS, ET EVEIENT/ 
VOBIS.

Men fryeter eder meget meere for den/ 
som kand forderfue Legeme oc Siel i hel- 
fuede.
Mathæus’ evangelium.

Huo som annammer eder/ hand annammer 
Mig: Oc huo mig annammer/ hand annam
mer Den/ som hafuer udsendt Mig. 
Mathæus’ evangelium.

Tager mit Aag oc lærer af mig/ Thi jeg er 
sactmodig/ oc ydmyg af Hiertet.
Mathæus’ evangelium.

All plantelse/ som min Fader icke planter/ 
den skal opryckis.
Mathæus’ evangelium.

Thi at huor som to eller tre ere forsamlede 
i mit Nafn/ der er Jeg midt iblant dem. 
Mathæus’ evangelium.

Huo sig self ophøyer/ hand skal nedtryckis: 
Oc huo sig self nedtrycker/ hand skal op- 
høyes.
Mathæus’ evangelium.

Huo som mig vil efterfølge/ hand necte sig 
self/ oc tage sit Kaars oc følge mig efter. 
Markus’ evangelium.

Staar der icke skrefuit/ Mit Hus skal kal
dis et Bedehus af alle Folck?
Markus’ evangelium.

Alt huad i beder i eders Bøn/ Troer at i 
skulle faa det: Oc det skal vederfaris eder. 
Markus’ evangelium.

MARC. 11. 24.
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43. QVI NON EST ME/CUM CONTRA 
ME/ EST: ET QVI NON/ 
COLLIGIT MECU(M)/ DISPERGIT. 
LUC. 11. 23.

44. CUM FECERITIS OM/NIA QVÆ 
PRECEP/TA SUNT VOBIS 
DI/CITE, SERUI INUTI/LES 
SUMUS.
LUC. 17.10.

45. QVÆ IMPOSSIBILI/A SUNT 
APUD HO/MINES POSSIBILI/A 
SUNT APUD DEUM./
LUCÆ. 18. 27.

46. NISI QVIS RENATUS,/ FUERIT 
EX AQVA ET/ SPIRITU NON 
POTEST/ INTROIRE IN REG/NVM 
DEI.
IOH. 3. 5.

47. QVOD NATUM EST/ EXCARNE 
CARO/ EST, ET QVOD NATU(M)/ 
EST EX SPIRITU SPI/RITUS EST. 
IOH. 3. 6.

48. EGO SUM PANIS VI/TÆ: QVI
VENIT AD ME/ NON ESURIET, 
ET/ QVI CREDIT IN ME/ NON 
SITIET.
IOH. 6.15.

49. NEMO VENIT AD/ FILIUM, NISI 
PA/TER TRAXERIT/ EUM.
IOH. 6. 44.

50. QUI MANDUCAT/ PANEM DE 
COELO,/ VIUET IN ÆTER/NUM. 
IOH. 6. 58.

51. QUI FECERIT U(O)L(U)N/TATEM 
PATRIS,/ COGNOSCET AN/ 
DOCTRINA A DEO/ SIT.
IOH. 7.17.

52. QUI CREDIT IN/ CHRISTUM, 
NON/ MANET IN TE/NEBRIS. 
IOH. 12. 46.

Huo som icke er med mig/ hand er mod 
mig: Oc huo som icke sancker med mig/ 
hand atspreder.
Lukas’ evangelium.

Naar i hafue giort alt det/ som eder er 
befalet/ da siger/ Vi ere unyttige Tienere. 
Lukas’ evangelium.

Huad som er umueligt hos Menniskene/ 
det er mueligt hos Gud.
Lukas’ evangelium.

Uden saa er/ at nogen blifuer født af Vand 
oc Aanden/ Da kand hand icke komme i 
Guds Rige.
Johannes’ evangelium.

Huad som fødis af Kiød/ det er Kiød: Oc 
huad som fødis af Aanden det er Aand. 
Johannes’ evangelium.

Jeg er Lifsens Brød: Huo som kommer til 
mig/ hand skal icke hungre: Oc huo som 
troer paa mig/ hand skal icke tørste.
Johannes’ evangelium (1633-udgaven dog kap.
6, 35)109.

Der kand ingen komme til mig/ uden saa 
er/ at Faderen drager hannem.
Johannes’ evangelium.

Huo som æder af dette Brød/ som kom af 
Himmelen/ hand skal lefue i evighed. 
Johannes’ evangelium.

Dersom nogen vil giøre hans Vilie/ hand 
skal fornemme/ om denne Lærdom er af 
Gud.
Johannes’ evangelium.

Huo som troer paa [Christus]/ skal icke 
blifue i Mørcket.
Johannes’ evangelium.
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53. VITA ÆTERNA EST/
COGNOSCERE/ DEUM ET 
CHRI/STUM.
IOH. 17. 3.

54. CORPORALIS EXER/CITATIO AD 
MODI/CUM UTILIS EST PI/ETAS 
AVTEM AD OM/NIA.
1. TIM. 4. 8.

55. PIETAS AD OMNIA/ UTILIS EST 
PROMIS/S IONEM HABENS VI/TÆ 
QVÆ NUNC EST/ ET FUTURÆ.
1. TIM. 4. 8.

2. SPERAMUS IN DEV(M)/ VIVUM,
QVI EST SALVATOR 
OMNIUM HO/MINUM, MAXIME 
FI/DELIUM.
1. TIM. 4.10.

Medens de fleste af bøgerne i det gamle testamente er repræsenteret, er skrift
stederne fra det nye overvejende taget fra de fire evangelier (fordelt med 10,
3, 3 og 8 fra henholdsvis Mathæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet). 
Kun de tre sidste er fra et af Pauli breve, nemlig 1. Timoteusbrevs 4. kapitel.

Tekstgrundlaget er den latinske vulgata; de små afvigelser fra dennes ord
lyd kan betragtes som epigrafisk begrundede og ændrer i intet tilfælde me
ningen110.

Den katolske vulgatatekst fastlagdes under paverne Sixtus V. (1585—90) 
og Clemens VIII. (1592—1605); skrifttavlernes tekster stemmer næsten uden 
undtagelse så godt overens både med den katolske og med den lutherske, »for
bedrede« vulgata, der tryktes i Tübingen 1573—86 i folio (ved sammenlignin
gen er en kvartudgave, Tübingen 1593 benyttet), at kontroversielle skriftste
der kunne synes forsætligt undgået. Kun i to tilfælde røbes det, at den prote
stantiske redaktion har været den faktisk benyttede, nemlig ordet SILOH i nr. 
1 og ordene OSCULAMINI FILIUM i nr. 20. Det drejer sig begge steder om 
alternative udtryk, som er medtaget i den protestantiske, men ikke i den ka
tolske vulgata.

At skrifttavlernes tekst er på latin kan tjene til understregning af hele kirke
rummets internationale karakter (jfr. nr. 41, »Mit Hus skal kaldes et Bedehus 
af alle Folk«). Det drejer sig utvivlsomt også om andet og mere end tilfældigt 
udvalgte opbyggelige skriftsprog. En undersøgelse af konteksten til de enkelte 
steder har vist, at der navnlig i det gamle testamente er dvælet ved Guds al
magt samt ved tak og lovprisning i bestemte situationer: Patriarken Jakobs 

Oc det er det evige Lif/ At kiende Gud/ oc 
Christum.
Johannes’ evangelium.

Den Legemlige øfuelse er lidet nyttelig: 
Men Gudelighed til alting.
1. Timoteusbrev.

Gudelighed er nyttelig til alting/ oc hafuer 
Forjettelse paa dette oc det tilkommende 
Lif.
1. Timoteusbrev.

Vi have sat vort Haab til den levende Gud, 
som er alle Menneskers Frelser, mest de
res, som tror.
1. Timoteusbrev.
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Fig. 51. Christian IV.s kirke. Hvælvfag i kirkesalen. Fjerde fag fra nord (p. 1750).    H. J. 1971

fremhævelse af sin søn Juda (nr. 1), Moses’ lovsang efter underet ved det røde 
hav (nr. 56), den gammeltestamentlige velsignelse (nr. 4—6, umiddelbart bag 
prædikestolen). Deboras lovsang (nr. 9), Hannas lovsang efter at have født 
Samuel (nr. 11), Davids lovsang efter arkens hjemførelse (nr. 12 og 15), Salo- 
mons anråbelse efter templets opbygning (nr. 13), syreren Naamans tak for
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sin helbredelse (nr. 14), Davids spådom om Messias (nr. 19—21) og hans tak 
for sejr over sine fjender (nr. 23); verset fra Højsangen (nr. 28) kan mane til 
den kristne kirkes genforening. — Skriftstederne fra det nye testamente på 
østsiden ses ikke at stå i nogen parvis korrespondance med vestsidens fra det 
gamle; indholdsmæssigt viderefører de tendensen til fremhævelse af Guds magt 
og taler mere om Herrens hjælp til dem, der adlyder ham, end om synd og 
nåde. De tre afsluttende er fra et kapitel i 1. Timoteusbrev, hvor der advares 
mod falske lærere; nr. 54—55 kan jævnføres med Christian IV.s motto: From
hed styrker rigerne.

Hvælv. Samtlige afsnit af slotskirken er hvælvede med undtagelse af kirke
stuerne og den bagved liggende gang. Hvælvenes undersider står pudsede og 
dækket af stukdekorationer (p. 1754), mens oversiderne ligger skjult under 
gulve, hvorfor beskrivelsen kun ud fra restaureringer kan sige noget sikkert 
om materialer og opbygning. En række af hvælvene er helt eller delvis fornyet 
under genopbygningen 1860—64, hvorfra der dog ikke foreligger nogen egent
lig detaljeret beretning. Det kildemateriale, der trods alt eksisterer (jfr. p. 1776), 
yder sammen med nogle originale, udskiftede ribbesten bidrag til forståelse af 
de oprindelige hvælvs opbygning, og der er ingen tvivl om, at man overalt har 
stræbt efter at give de fornyede hvælvpartier samme form som de gamle.

Kirkesalens hvælv stod efter branden 1859 sammenstyrtet og gennembrudt 
på flere punkter. Generelt var det endvidere så svækket, at restauratorerne i 
sidste instans så sig nødsaget til at ombygge dem fuldstændigt med anvendelse 
af en række af de oprindelige ribbeled. Det er disse rekonstruerede, men i for
men autentiske stjernehvælv, som i dag lukker sig over kirkesalen. De seks ens
artede hvælvfag, der hviler på galleriets kraftigere piller samt gjord- og skjold
buer, er meget fladt spændte hvælv med sandstensribber og murede halvstens- 
kapper. Ribberne danner en fireoddet stjerne, hvis mønster (fig. 51) kompli
ceres yderligere af hjælperibber, som løber sammen i gjord- og skjoldbuernes 
issepunkter. Frodigt bladværk skyder frem fra ribberne, og i alle skæringer 
samt fra gjordbuerne hænger tunge frugtklaser ned. I sig selv understreger 
pillernes støtteveksel og de fra hovedpillerne udstrålende knipper af ribber det 
enkelte fags selvstændighed (jfr. fig. 106), men stjernemønstrets linjer, de 
smalle ribbelignende gjordbuer og hele hvælvets flade form modvirker denne 
tendens og betinger en sammensmeltning de enkelte fag imellem. Set fra en 
usædvanlig synsvinkel (fig. 23) fornemmes kirkesalens loft som et overgroet 
gitterværk i en pergola.

Det enkelte fags ribbeskelet er sammensat af stykker, hvis længde, krum
ning og udsmykning varierer. Stensamlingen i kælderen under kirken rummer 
eksempler på næsten hvert af disse led (fig. 52-55). Ribbenakkens kileformede 
tværsnit på 12—13 cm.s højde svarer til kirkefløjens teglsten (jfr. p. 1696). 
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H. J. 1971

Fig. 52—53. Christian IV.s kirke. Ribbesten. 52. Sten fra skæring mellem stjerne spids og hjælpe
ribbe. 53. Gjordbueslutsten (p. 1750).

Nakken er af hensyn til mørtelens indbinding forsynet med grovskurering, mens 
den synlige del er slebet. Fugen mellem de enkelte ribbestykker har været 
sikret med jernklammer faststøbt i bly (fig. 55). På adskillige ribbestykker ses 
på den ene af nakkens skrå sider og i enkelte tilfælde tillige på endefladen 
(jfr. fig. 52) indhuggede tegn og versaler samt romer- og arabertal, sikkert en 
hjælp for bygningshåndværkerne ved opsætningen111. Stenhuggernes kunnen 
understreges af den dristighed, hvormed ribbestykkerne er hugget til: Ofte er 
den flade, som binder blad- og frugtornamenterne til selve ribben, ganske 
smal112, hvortil kommer, at der for frugtklasernes vedkommende er tale om 
tungtvejende ornamenter af anseelige dimensioner. Således måler gjordbuer
nes slutstensstykke (fig. 53) ca. 75 cm fra ribbens overside til drueklasens spids.

Hvælv i de nedre omgange. Langsidernes smalle gange har hver seks hvælv i 
takt med kirkesalens storfag. Det kan ikke afgøres, om de er muret som kryds
hvælv eller som parallelt stillede, fladrundbuede tøndehvælv, indbyrdes for
bundne af spidsbuede stikkapper. Lignende usikkerhed gør sig til en vis grad 
gældende i nordre omgang eller forhal. Her deler tre toskanske søjler overdæk
ningen op i otte fag, alle med karakter af fladrundbuede grathvælv (sml. 
fig. 58); bortset fra de to østligste fag er hvælvene her fornyet efter 1859. Den 
brede, søndre omgangs loft fremtræder derimod klart som en fladrundbuet 
tøndehvælving med fire stikkapper mod nord og to mod syd, hvis form bestem
mes af henholdsvis galleriarkaderne, sidegangenes stikkapper og gavlmurens 
vinduer; hvælvingens østre halvdel retableredes i 1850’erne, efter at trappen 
til ridderkapellet var fjernet (p. 1772).
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Hvælvene udspringer fra profilkonsoller, der med enkelte undtagelser113 er 
hugget i ét med galleriets hjørne- og hovedpiller, samt korresponderende kon
soller af samme materiale og form indsat i ydervæggene; disse sidste har dog 
(jfr. fig. 56) ingen egentlig bærende funktion, idet hvælvkapperne her udgår fra 
vederlag i murene. De fleste vægkonsoller i nordre omgang er en undtagelse fra 
denne regel, og ydermere skiller de tre midterste på nordvæggen sig ud ved at 
springe frem fra smalle, afîasede piller (fig. 58), som indrammes af halvstens 
dybe nicher. Da pillernes forsider ligger i selve vægplanet, er nichen en nødven
dig forudsætning for deres eksistens, og hele arrangementet med den særprægede 
kontrast mellem nichernes tilspidsede afslutning og hvælvenes overlappende 
buer må vel opfattes som et meget bevidst forsøg på i forbindelse med hvælv- 
slagningen at levendegøre den ellers ubrudte vægflade.

Der har været mange vanskeligheder i forbindelse med overhvælvningen af de 
nedre omgange, og det ses på resultatet. For eksempel bærer sammenskærin
gerne mellem de smalle sideganges spidse stikkapper og især den brede nordre 
omgangs fladtspændte hvælv tilfældighedens præg. I denne forbindelse må det 
bemærkes, at hvælvvederlagets niveau i nordenden ligger ca. 30 cm højere end 
sidegangenes. Der kan være tale om et forsøg på at formindske vanskelig
hederne ved de nævnte sammenskæringer af kapperne; men da hvælvkonsol
lerne på galleriets piller ikke lod sig hæve således som konsollerne i væggene, 
måtte de suppleres med en forhøjelse, profileret som de fritstående toskanske 
søjler114. Endvidere kan man i den brede søndre omgang pege på hvælvbuernes 
asymmetriske udspring fra hjørnepillernes konsoller (jfr. fig. 57, de balance- 
skabende konsoller er først indsat i 1850’erne). Den præcision, der er kende
tegnende for sammenspillet mellem galleriet og kirkesalens hvælv, findes så
ledes ikke i de nedre omgange, og dette lader sig næppe forklare alene ud fra 
omgangenes underordnede rolle. Til de allerede nævnte indicier på mangelfuld 
forberedelse af omgangshvælvene kan der føjes endnu eet, der vidner om en 
direkte fejldisposition: Samtlige galleripiller blev fra stenhugger Boegarts side 
forsynet med hvælvkonsoller mod omgangen, men mellempillernes blev senere 
hugget bort, således at deres kontur nu kun skimtes i sidelys115. Det er ganske 
klart, at de sidstnævnte aldrig kan have haft nogen funktion i forbindelse med 
de nuværende hvælv, og det samme gælder den utilslørede formindskelse af 
mellempillernes dybdedimension under hvælvenes issepunkt (jfr. fig. 56). Både 
dette punkt og de fjernede konsoller har kun en fornuftig forklaring i forbin
delse med en overdækning af de smalle sidegange med det dobbelte antal hvælv, 
og denne mulighed har aldrig været til stede på grund af ydermurenes vinduer, 
der var en realitet ved stenhuggerarbejdets begyndelse o. 1608. Om fejldispo
sitionerne skyldes stenhuggeren Boegart, eller andre af de i byggeriet implice
rede kan næppe afgøres.
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Fig. 54—55. Christian IV.s kirke. Ribbesten. 54. Gjordbuesten fra 1860—64 (p. 1778). 55. Sten fra
hjælperibbe (p. 1750).

Øvre omgange. Hvælvene i de smalle sidegange, der også her følger kirke
salens storfag, er mere helstøbte end nedenunder. De er seksdelte med karnis
formede ribber, og de enkelte hvælv, som udspringer fra hovedpillernes kapi
tæler, hviler på lave, let styltede gjordbuer, skjoldbue mod galleriet og på for
læg i murene. De dekorative vægkonsoller mangler helt undtagen i det vederlag, 
hvorfra gjordbuerne på grænsen til søndre omgang udgår. Hvis der har været 
lignende konsoller i gangenes øvrige vederlag, er de blevet fjernet, da de store 
malerirammer sattes op.

I søndre omgang er hvælvslagningen præget af hensynet til gavlens tre spids
buede åbninger (fig. 23). Det midterste hvælv er, bortset fra trapezformen, en 
tro kopi af kirkesalens hvælv og virker som en fortsættelse af disse. Mellem det 
og de skæve, flankerende hvælv er der brede gjordbuer (fig. 60) udhugget med 
beslagværk. De hviler dels på galleriets hjørnepiller, dels på kraftige væg
konsoller, hvis profil og ornamentik svarer til pillernes toskanske kapitæler. 
Derimod er gjordbuen ved overgangen til kirkesalens hvælv i overensstemmelse 
med de her forekommende frugtklasebesatte buer. De flankerende hvælv har 
karnisformede ribber som sidegangene. Den dekorative vægkonsol, som i dag 
ses i det sydvestre (og det sydøstre) hjørne, mangler på B. Grotschillings salv- 
ningsbillede (fig. 4) fra 1706. Den trapezformede hvælving har nu murede 
kapper og sandstensribber som kirkesalens hvælv, men indtil 1859 var den 
ifølge Meldahl »kun af stuk«116. Forklaringen på denne materialemæssige sær
stilling hænger sammen med den p. 1710 beskrevne ændring af projektet for 
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den øvre del af galleriets sydende, som gjorde en forlængelse af midtskibshvæl- 
vet ønskelig. Kildematerialet (jfr. p. 1693) viser, at stukkatøren har udført sin 
imitation af stjernehvælvets fag mellem 1613 og 1616.

Nordendens hvælv over orgelpulpituret er fornyet 1860—64; der er tre fag: 
Et grathvælv, flankeret af smalle, tværstillede tøndehvælv med stikkapper i 
forlængelse af sidegangenes gjordbuer. Mellem fagene er der brede gjordbuer, 
på nær ornamentikken helt svarende til sydendens, og mod kirkesalen har 
midterhvælvet en flad gjordbue. Grotschillings salvningsbillede (1706) be
kræfter den sidstnævnte detalje, og hovedtrækkene i den tredelte hvælving er 
gengivet på Thurahs tværsnit, ifølge hvilket de flankerende fag tillige har haft 
spidsbuede stikkapper i nord117.

Stukdekoration. Samtlige hvælv med undtagelse af orgelpulpiturets er for
synet med dekorationer i stuk. Stukkaturer pryder desuden loftet i dron
ningens kammer samt gangen nord og øst herfor. Endelig har alle vindues- 
nicher og de tilsluttende vægflader stukudsmykning, begyndende fra et niveau, 
som i det store og hele svarer til hvælvenes vederlagshøjde. Udsmykningen af 
hvælvkapperne på midtskibets seks fag og forlængelsen mod syd hidrører fra 
restaureringen 1860—64, og det samme gælder for fire femtedele af ornamen
tikken i nedre omgangs nordende (fig. 58). Her, og i omgangens sydende 
(fig. 57), hvor den østlige halvdel fornyedes i 1850’erne, er det let at skelne 
oprindelige partier fra restaurerede118; men i andre afsnit kan det være mere 
vanskeligt. Generelt set er de restaurerede stukkaturer præcisere i formen og 
baggrunden mere jævn, som i hvælvet bag kirkeportalen, der blev repareret 
1860—64. Valentin Dresslers dønnikeværk fra o. 1616 (jfr. p. 1692) i dronningens 
kammer og den omkringliggende gang eksisterer ikke længere, og de nuværende 
stukkaturer stammer fra 1870’erne119.

Såvel før som efter branden 1859 er der foretaget reparationer og fornyelser i 
vinduesnicher og på vægge. I kongestolen borthuggedes vinduets og væggens 
stuk allerede 1641, og den nuværende udsmykning stammer fra 1850’erne. I 
samme periode fornyedes stukkaturer i sydgavlens vinduer og gavlkarnappens 
lofter, mens de efter branden reparerede vægge og vinduer hovedsagelig er at 
finde i kirkens nordende.

Den fornyede udsmykning af kirkesalens hvælvinger (fig. 51) er i hovedtræk
kene ens fra fag til fag (forlængelsen mod syd indbefattet), og i denne henseende 
svarende til gengivelsen på Grotschillings salvningsbillede (1706): De fire 
sekskantede kapper i stjernemønstrets kerne har frugtbundter, og i selve de 
langstrakte spidser ses blomsterranker og kandelabre med blomster. De fire- 
sidede kapper omkring stjernen har kartoucher med diademhoveder og fantasi
masker, mens de trekantede flige smykkes af mere eller mindre af klædte engle- 
figurer, som to og to holder våbenskjolde, kroner eller sejrskranse — alle med 
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Fig. 56. Christian IV.s kirke. Vestre sidegang forneden, set mod syd.

111*



1756 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

ophængte frugtbundter. Som et vigtigt grundlag for genskabelsen af hvælv
kappernes stukkaturer udarbejdede man under restaureringen flere tegninger, 
inden de bevarede dele af hvælvet toges ned120. Men som vist p. 1778 er dette 
materiale udnyttet meget frit uden nøjeregnende hensyn til hverken stil eller 
ikonografiske enkeltheder. Dette forhold gør sig mærkbart gældende i engle- 
figurernes stillinger, klædebon og den tvivlsomme understregning af de helt eller 
delvis nøgne figurers kvindelige attributter (fig. 69)121. Heller ikke kartouche- 
skjoldene er længere i overensstemmelse med den oprindelige situation hverken 
med hensyn til indhold eller placering (fig. 67—69). Grotschillings billede og 
restaureringstegningerne viser, at skjoldene var samlet i kirkesalens to midter
ste fag: I det tredje fra nord holdt englene følgende attributter (rækkefølgen 
regnes fra den østlige af nordsidens kapper og fortsætter med østsidens tilgræn
sende kappe, jfr. fig. 67): 1) Scepter, sværd og krone i stedet for våbenskjold. 
2) Danmarks løver eller leoparder. 3) Norges øksebærende løve. 4) Unionskro- 
nerne. 5) De gothers over ni hjerter gående løve. 6) De venders lindorm. 7) Got- 
lands agnus dei. 8) Islands kronede stokfisk. — I det fjerde fag fra nord: 1) Sles- 
vigs løver eller leoparder. 2) Holstens nældeblad. 3) Stormarns svane. 4) Dit- 
marskens rytter. 5) Oldenborgs bjælker. 6) Delmenhorsts kors. 7) Øsels ørn. 
8) Femerns krone.

Under hensyntagen til midterhvælvets og kirkesalens dominerende rolle er 
stukkaturerne i omgangene mere afdæmpede, omend de tilgodeser det behov for 
altomfattende ornamentering, som karakteriserer både hovedhvælvet og galle
riets façader (jfr. p. 1732). Ligeledes genfinder man trangen til bestandig at 
variere formerne, samtidig med at grundmaterialet i dette tilfælde er særdeles 
begrænset. I de nedre omgange understreges hvælvenes opbygning af profi
lerede stukgrater (jfr. fig. 56), og i den nordre omgang (fig. 58) markeres de 
enkelte fags toppunkt tilmed af nedhængende frugtklaser. Selve kapperne dæk- 
kes af rulleværkskartoucher (med rosetter, frugter, masker, bosser, tungede 
draperier etc.), sekunderet af frugtbundter, blomsterranker og lignende. I de 
øvre omgange er kappernes ornamentik, bortset fra midtskibshvælvets for
længelse, begrænset til rulleværkskartoucher og en række helt enkle rulleværks- 
motiver. Vinduesnichernes udsmykning er skåret over samme læst: I de nedre 
dobbeltvinduer en rulleværkskartouche i toppunktet samt frugtbundter nær
mest vederlagsniveauet, i de øvre, spidsbuede vinduesnicher to symmetriske 
rulleværkskartoucher samt »fyld« i form af frugtbundter, tungede draperier, 
fugle etc. Endelig har så godt som alle vægfelterne to om vinduesnicherne sym
metrisk anbragte englefigurer, der snart er halvnøgne, snart kjortelklædte; men 
intetsteds karakteriserede som yppige kvinder (jfr. midterhvælvets fornyede 
englefigurer). Selve nichens bue kantes af rulleværk, og figurerne flankeres af 
frugtbundter. Helt for sig står de tre små nøgne figurer, som på sydvæggen 
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Fig. 57. Christian IV.s kirke. Søndre omgang (forhal) forneden, set mod nordvest.

omkring ovre omgangs spidsbuede åbninger boltrer sig med bueskydning, for
tæring af druer og leg med en fugl. Men det er et spørgsmål, om de ikke snarere 
stammer fra restaureringerne i forrige århundrede, omend emnet ingenlunde 
strider mod renæssancens ikonografi.

Staffering. Farven er et meget væsentligt supplement til kirkesalens udsmyk
ning; og helt i pagt med den rigdom af figurer og ornamenter, som kendetegner 
hovedhvælvet og galleriets façader, er det guldet, som sætter kirkesalen i et 
særligt relief på baggrund af omgangenes hvidkalkede vægge og hvælv. Kon
trakterne med Peder Trellund og Poul Rumler (jfr. p. 1692) nævner udtrykke
lig guldet, og de mange beskrivelser af slotskirken, helt tilbage fra Christian af 
Anhalts besøg 1623, vidner om, at netop forgyldningen gjorde indtryk og blev 
stående i erindringen122.

Det såkaldte halvslagne guld123 er benyttet dels til at karakterisere en lang 
række detaljer (f. eks. drueklaserne i hvælvet eller beslagværksornamentikkens 
bosser), dels til optrækning af konturer og linjer i figurer, ornamenter, indskrif
ter og arkitektoniske led. I sidstnævnte tilfælde bidrager en række afstribninger 
på illusionistisk vis til at berige bueslagenes og gesimsernes profil. Guldets røde
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bolusgrund skimtes flere steder, hvor belægningen er slidt ned eller helt for
svunden som på ribbestenene i kælderen. Under genopbygningen 1860—64 
blev ikke alene de fornyede partier forgyldt; for man benyttede samtidig lej
ligheden til en generel opforgyldning.

Ud over guldet tales der i Rumlers kontrakt for hvælvstafferingen om »anden 
farve« — utvivlsomt i hovedsagen en hentydning til de let tonede hvælvkappers 
hudfarvede englefigurer, iklædt hvide gevandter og holdende skjoldmærker med 
de traditionelle farver. Grotschillings billede (1706) bekræfter de generelle 
træk i hvælvkappernes nuværende staffering fra 1860—64, men viser også, at 
Poul Rumler ikke kan gøres ansvarlig for hverken sejrskransenes grønne eller 
englefigurernes og maskernes stærkt lyserøde farve. Samme farve går igen på 
gallerinichernes englefigurer; men det lyse stenmateriale i de otte originale 
eksemplarer (jfr. p. 1727) skimtes under overmalingen fra 1860—64. På Grot
schillings billede er samtlige engle i nicherne da også hvide, hvorimod det ikke 
fremgår, om de diskrete antydninger af hudfarve på de underste nichers apostel- 
og evangeliststatuetter forefandtes på dette tidspunkt.

Store dele af galleriet, fortrinsvis fra gulvet til brystværnet, friskedes 1840 og 
igen 1860—64 op med en grå farve, svarende til sandstenen. Bemalingen af 
brystværnets overside er derimod utvivlsomt oprindelig (jfr. de mange gamle 
kradserier, p. 1780) og begrundet med et ønske om at skjule jernklammerne og 
fugerne mellem stenstykkerne.

Grisaillemalerierne (p. 1780) på galleriets bagside mod de øvre omgange hører 
sammen med indretningen af ridderkapellet i 1690’erne.

Kirkens farveholdning svarer i dag stort set til den oprindelige. Kun de lyse
røde englefigurer og gavlvinduernes stærkt farvede glasmalerier (jfr. p. 1786) 
bryder forstyrrende ind i en skala, som spænder fra sort til hvidt, men lægger 
hovedvægten på et samspil mellem guld og grålige toner.

Gulve. Kirkens gulve er overalt belagt med stenfliser. Forneden samt i kirke
stuerne og den bagvedliggende gang er materialet grålige og rødbrune ølands- 
fliser. I de øvre omgange uden for nordenden er desuden benyttet gråsorte og 
hvidlige kalkstensfliser fra henholdsvis Skåne (Fuglsang) og Gotland. Såvel 
dimensioner som mønstre veksler fra afsnit til afsnit: Underetagens to farver 
fliser er i kirkesalen (fig. 60) samt sidegangene og nordre omgang (fig. 58) 
lagt i et skakbrætlignende mønster, som betoner diagonale linjer. Størrelsen af 
de kvadratiske fliser er derimod ikke den samme; i midtskibet, og hvor side
gangene ikke lukkes af stolestader, svinger siden mellem 53—56 cm, i de af
skærmede dele af sidegangene samt nordre omgang mellem 43—45 cm. Helt for 
sig — uden systematisk farveveksel — står søndre omgangs smalle baner af 
rektangulære fliser (fig. 57), hvis mål i hovedsagen er 26—27 x 54—56 cm124. 
Gulvbelægningen i de tre øvre omgange uden for nordendens rum har et mere 



FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. GULVE 1759

Fig. 58. Christian IV.s kirke. Nordre omgang (forhal) forneden, set mod nordost.

kompliceret mønster, svarende til de øgede koloristiske muligheder. Grund
figuren er et ligearmet kors (jfr. fig. 70). Som oftest er de sorte og hvide fliser 
anvendt mellem korsarmene. Det følger af mønstret, at de rektangulære flisers 
længde er den dobbelte af de kvadratiske, der i sidegangene måler ca. 25,5 cm, 
i søndre omgang ca. 21,5 cm.

Bergs beskrivelse fra 1646 strider i sin summariske form ikke mod de nu
værende forhold125, lige som det skal bemærkes, at længder på 3,5 og 6 palmer 
(dvs. 27,45 og 54 cm, jfr. p. 1716) spiller en rolle for flisedimensioner i under
etagen. Begge forhold peger i retning af, at gulvenes mønster i det store hele er 
autentisk. På den anden side er det en kendsgerning, at der er foretaget omlæg
ninger og materialfornyelser helt tilbage fra Christian IV.s tid. 1628 fik Jørgen 
Beber og Laurids Madsen betaling for en ændring af gulvet omkring altret, 
måske det totrins podium, som ses på bl.a. Grotschillings billede (1706, fig. 4). 
Det nuværende alterskrankearrangement er hovedsagelig udformet i 1850’erne 
(jfr. p. 1772). 1850’ernes restaureringer indebar i øvrigt omfattende material
fornyelser og omlægninger, således bl.a. i sydendens nedre og øvre omgang. 
Efter branden 1859 toges »gulvet i kirken op« og bragtes over i amtmandsboligen 
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(slotsherrens hus). Gulvniveauet forneden i kirken ligger nu ca. 35 cm over 
slotsgårdens. Gulvniveauet i de øvre omgange ligger ca. 35 cm under gulvet i 
kongefløjens tilsvarende stokværk.

Døre og trapper. Såvel udadtil som indadtil har kirkens forbindelsessystem 
undergået ændringer siden fuldendelsen; men selv om der på et enkelt punkt 
hersker usikkerhed med hensyn til den oprindelige udformning, synes dog føl
gende hovedtræk at stå fast126: Den indre forbindelse mellem de forskellige 
etager tilvejebringes af to smalle vindeltrapper i østmurens nord- og sydende, 
og i underetagens søndre omgang findes døre til henholdsvis karnap og hjørne
tårn. Der er adgang til kirken fra slotsgården, dels gennem hovedportalen 
(p. 1697), dels gennem en mindre dør ved hjørnet mellem kirke- og terrasse- 
fløj (den langt senere norddør, som i dag benyttes af kirkegængerne, behandles 
p. 1772). Fra kongefløjens beboelsesgemakker går forbindelsen via altanen, 
senere Steenwinckels galleri (jfr. p. 1676) til en dør for enden af korridoren bag 
kirkestuerne; og fra prinsessefløjen er det muligt at bevæge sig over terrasse
fløjens tag til en dør, som står i forbindelse med den søndre vindeltrappe. 
Derimod er det tvivlsomt, om den bekvemme, tidligst 1694 nævnte dør direkte 
fra kongens sommerstue til korridoren bag bedekammeret er oprindelig127. En 
forbindelse, hvis praktiske betydning næppe har været stor, er den i dag spær
rede trappe, som udgår fra mundskænkens kammer i kælderens sydligste ende 
og fører op til passagen mellem søndre omgang og hjørnetårnet.

Kirkens tre døre mod gårdsiden — udover hovedportalen — har sandstens- 
indfatning. To af åbningerne (den nordre mod galleriet og den søndre under 
terrassefløjens arkader) er retkantede, den tredje fladrundbuet — alle med kvart- 
stavprofil. Den øvre syddørs form er imidlertid ikke oprindelig og stammer i sin 
nuværende form fra tiden efter branden 1859. På Thurahs façadetegning ses en 
retkantet åbning, og samme forfatters grundplan godtgør desuden, at den nedre 
syddørs placering (og murgennemgangens retning) var en anden, før døren til 
kældertrappen (formentlig fra forrige århundredes slutning) medførte en for
rykning (jfr. fig. 10 og 64).

Den retkantede dør til karnappen bag altret har sandstensindfatning med 
kvartstavprofil i vangerne. De to døre fra kirken til den søndre vindeltrappe er 
ligeledes retkantede med givetvis fornyet træindfatning. Den nordre vindel
trappes åbninger er rundbuede, og det samme gælder indgangen til den tønde- 
hvælvede korridor mellem søndre omgang og hjørnetårnet. I sidstnævnte til
fælde samt nordtrappens nedre indgang er selve åbningens form skjult bag en 
senere påsat, retkantet dør (fig. 58).

De to vindeltrapper har sandstenstrin med rund spindel, som afsluttes i 
niveau med det øverste, bredere trin. Den nordre, der går fra underetagen til 
orgelpulpituret, står i forbindelse med øvre omgang via et kort trappeløb,
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som udmunder i det nordligste vindues vange. Det fremgår af regnskaberne 
fra 1860—64, at der har været reparationer på stenmaterialet i begge trapper. 
Det drejer sig sandsynligvis bl.a. om de mange nedslidte trin, der — ikke mindst 
i søndre trappe — bærer spor af reparationer. Oljebemalingen af de murede 
skakter, jerngelænderet langs opgangene og det lave smedejernsrækværk, som 
i begge trapper kanter det afsluttende øvre trin — fremtræder derimod som 
tilføjelser, muligvis hidrørende fra restaureringen efter branden 1859. Endelig 
forekommer materialet i sydtrappens tre øverste trin at være nyere end i de 
lavere liggende. Det er fristende at knytte fornyelsen sammen med bl.a. den 
nuværende dør til terrassefløjen. Men selv om der mangler beviser for en sam
let fornyelse af døre og trin i trappens øvre del som led i restaureringsarbejder 
efter 1859, er det i hvert fald givet, at detaljerne i den nuværende udformning 
ikke kan betragtes som oprindelige.

N. E. 1966
Fig. 59. Christian IV.s kirke. Slutsten. Galleriets nedre arkaderække; østsidens 12. arkade fra syd

(p. 1733).
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C H R I S T I A N  IV.s F Y R S T E K A P E L

S A M M E N F A T N I N G

Arkitektur. Arkitekten bag den betydelige generalplan for Christian IV.s 
ambitiøse slotsanlæg kendes ikke. Rigets daværende bygmester, Hans van 
Steenwinckel d. æ. (død 1601) er den, som oftest bringes på tale, men egentlige 
beviser mangler 128. Derimod er det hævet over enhver tvivl, at den byggelystne 
konges ønsker og indsigt på dette felt har spillet en afgørende rolle for såvel 
planlægningen som det endelige resultat, selv om man næppe skal forestille 
sig kongen som ophavsmand til de konkrete, professionelt udarbejdede planer — 
bygningshåndværkernes nødvendige arbejdsgrundlag129. Den »skabelon« Jørgen 
Friborg ifølge 1602-kontrakten skal arbejde efter er ikke bevaret, og man kan 
derfor ikke vide, i hvilket omfang planerne har været gennemarbejdet. En vis 
usikkerhed i façadekompositionerne130 tyder på, at den indre rumfordeling ikke 
har været ganske afklaret, og givet er det, at der er foretaget adskillige æn
dringer og tilføjelser under den lange byggeperiode (jfr. p. 1676).

Problemstillingen er principielt den samme for slottets mest betydningsfulde 
rum: Kirken. Hverken navnet på arkitekten131, der ingenlunde behøver være 
identisk med generalplanens132, eller den i Boegarts 1608-kontrakt omtalte 
skabelon er bevaret. Til gengæld har bygningsbeskrivelsen kunnet pege på en 
række forhold, som viser, at man har taget beslutninger om ændring og be
arbejdelse af kirkeprojektet under opførelsen (åbningen af galleriets sydende 
foroven, p. 1710, gennembrydning af prædikestolspillen, p. 1735), muligvis 
allerede forinden (hvælvslagningen i de nedre omgange, specielt langsiderne, 
p. 1752, øvre del af galleriets nordende, p. 1710), hvilket har krævet en ikke 
altid vellykket medvirken, sandsynligvis fra bygningshåndværkernes side. 
Slotskirken kan således ikke som helhed betragtes som en enkelt — tilmed 
ubekendt — mands værk, og i stedet skal dens arkitekturhistoriske placering 
søges karakteriseret med udgangspunkt i bygherrens personlige smag og ideer, 
som må formodes at være udviklet ikke mindst under indtryk af impulser fra 
kredsen af familieforbindelser.

Den væsentligste forudsætning er de evangelisk-lutherske fyrstekapeller, der 
repræsenterer protestantismens første, mere betydelige forsøg på at skabe en 
ny kirkelig arkitektur, som dels danner ramme for en fællesgudstjeneste cen
treret om prædiken, nadver og bøn, dels lader en inddeling af menigheden efter 
stand og køn komme klart til udtryk. De sachsiske kurfyrster, som gennem 
familiære bånd var knyttet til det danske kongehus133, står som bygherrer for 
den ældste og i mange henseender normgivende gruppe, der indledes med det 
1544 af Martin Luther indviede kapel på Schloss Hartenfels i Torgau134. Ka
pellet, der i konstruktiv og stilistisk henseende bygger på sengotiske principper, 
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Fig. 60. Christian IV.s kirke. Indre, set mod syd. A. Brandt fot.

er en i nordenden af slotsanlægget indrettet, rektangulær kirkesal med to etager 
af omløbende pulpiturer, der på langsiderne er spændt op mellem dybe væg
piller. Altret er opstillet under orglet foran kirkens nordre kortside og prædike
stolen ophængt på den østre langsides midterste vægpille, lige overfor ind
gangen fra slotspladsen. Fra de fyrstelige gemakker fører døre til pulpiturerne i 
rummets sydende modsat altret, hvorfra herskabet deltog i gudstjenesten.
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De vigtigste træk i Torgau-kapellets indretning og forbindelsessystem gen
kendes i Frederiksborg; men det langstrakte rums dimensioner bryder med de 
sachsiske kapellers centraliserende tendenser (jfr. prædikestolens placering i 
Torgau) og skaber en flertydig situation, hvad funktioner angår. De vigtigste af 
disse er henlagt til kirkens søndre halvdel, hvor altret under det dog næppe 
oprindelig påtænkte Compeniusorgel, flankeres af prædikestol samt her over for 
kongens stol og hovedindgangen. Den kongelige familie har tilsyneladende også 
kunnet overvære i gudstjenesten fra kirkestuerne i nordenden under det store 
orgel. I placering og udformning minder disse rum om de tyske kapellers fyrste- 
stole135; men afstanden til alter og prædikestol må have gjort dem mindre vel
egnede end forbillederne. Indretningen af kongens bedekammer, der beteg
nende nok først fuldførtes efter indvielsen af kirken, tyder også på, at man i 
hvert fald på dette tidspunkt havde udset det til at være et helt privat kapel 
for kongen. Man savner således en mere detaljeret viden om slotskirkens funk
tion136, først og fremmest hvilket skema, der oprindelig har ligget til grund for 
placeringen af slotsmenigheden efter »stand og vilkår«, og her ikke mindst, om 
de øvre omgange har været benyttet og forbeholdt bestemte personer, svarende 
til forholdene i flere andre kapeller137.

Smårummene i forbindelse med kirkens sydende — karnappen bag altret 
og det ottesidede rum i hjørnetårnet — er som nævnt p. 1694 ikke blevet til med 
særligt henblik på kirken, men har altid kunnet udnyttes i deres egenskab af 
sakristilignende annekser138.

De arkitektoniske virkemidler, som er benyttet på Frederiksborg til skabel
sen af kirkerummet, adskiller sig derimod betydeligt fra strukturen i de sachsiske 
kapeller. Typisk for disse og en række af deres efterfølgere er vægpillekonstruk- 
tionen, jfr. Torgau139. Frederiksborggalleriet er i modsætning hertil opbygget 
over fritstående piller, hvilket betinger den treskibede plan og hermed galle
riets frigørelse af ydermurene. Tilsyneladende har slotskirkens komplicerede 
galleriopbygning (jfr. p. 1708) ingen direkte paralleller i kredsen af ældre og 
samtidige protestantiske fyrstekapeller. Men som det vil fremgå nedenfor havde 
hovedfaktorerne, de frie, bærende led og hentydningen til Kolossenmmotivet, 
længe været anvendt — omend hver for sig.

De sachsiske kapeller har kun omgange i de øvre stokværk, formidlet af be
skedne åbninger i vægpillerne. Allerede i det sachsisk påvirkede slotskapel i 
Schwerin (1560—63) ses imidlertid en kompromisform, hvor pulpituret er 
spændt ind mellem todelte?, toskanske søjler, der dog i øvre omgangs højde 
er forbundet med ydermurene af en væg. I Kronborg-kapellet fra 1576—82 
(p. 562 fî.) er det asymmetrisk placerede træpulpitur ophængt i helt fritstående, 
korrekt formede søjler, og kapellet på det 1588—94 for Christian IV.s moder, 
enkedronning Sofie, ombyggede †Nykøbing slot (DK. Maribo p. 251—55) har
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på alle fire sider haft pulpiturer, spændt op mellem søjler eller rundpiller. Det er 
nærliggende at se disse søjler som en videreførelse af den sengotiske hallekirkes 
piller i antikiserende klædebon, ligesom det må indrømmes, at der er middel
alderlig tradition i Frederiksborgs højdeinddeling140. Alligevel er søjlemotivet 
utvivlsomt også udtryk for en moderne stræben i pagt med samtidens interesse 
for historiske arkitekturformer, først og fremmest oldtidens, som den bl.a. 
fremgår af de kommenterede Vitruvius-udgaver. Frederiksborg-galleriets tos
kanske orden (udformet som piller af hensyn til sammensmeltningen med 
Kolosseummotivet) hegner en rektangulær kirkesal, der kan opvise ikke ube
tydelige ligheder med cellaen i en af de tempelplaner, som Rivius gjorde kendt 
i Nordeuropa141. Det er betegnende for en sådan tankegang, at magister Knud 
Bramsen som afsluttende karakteristik i sin versificerede beskrivelse af kapellet 
på †Hansborg fra 1557—66 (DK. Haderslev p. 237) benytter det vitruvianske 
udtryk »Eustylos«.

Entydigt antikiserende er derimod hentydningen til Kolosseumfaçaden. 
Motivet ses inden for det protestantiske kapelbyggeri tidligst benyttet i det 
forlængst forsvundne Dresdner slotskapel (1549—55) i form af en uortodoks, 
toleddet skinarkitektur (toskanske trekvartsøjler over pilastre) foran væg
pillerne; men allerede i Augustusburg (1569—72) er den dorisk-joniske søjle
stilling fuldtud korrekt. Motivet betoner centralrummets selvstændighed, og 
hovedhvælvet i Augustusburg er derfor også begrænset hertil, mens det i Tor
gau — og tilsyneladende endnu i Dresden — breder sig ud til ydermurene mel
lem vægpillerne. Det føles som en logisk videreudvikling, at Augustusburgs 
indadkrængende Kolosseumsmur i en række senere kapeller mere eller mindre 
løsrives fra ydermurene og således giver plads for omgange i alle stokværk. Et 
meget akademisk korrekt eksempel, som ganske vist falder uden for det prote
stantiske miljø, er kirken på Juliusuniversitetet i Würzburg (1582—91), hvor 
den dorisk-jonisk-korinthiske søjlestilling ligesom i Augustusburg afsluttes med 
vandret bjælkeværk. Men også i de to protestantiske kapeller på det hessiske 
slot Wilhelmsburg i Schmalkalden (1586—90) og det hjemlige Koldinghus 
(1598—1605) arbejdes der med den løsrevne gallerivæg, hvis Kolosseummotiv 
er mere frit behandlet og af hensyn til hvælvet afsluttet af skjoldbuefelter i 
stedet for bjælkeværk.

Som ofte fremhævet består der mellem Frederiksborg slotskirke og det nu 
ruinerede Koldinghus-kapel en række, undertiden ganske præcise ligheds
punkter142. Frederiksborg-galleriet er dog betydelig mere komplekst og virker 
som et bevidst forsøg på at smelte hovedtankerne i et halvt århundredes ekspe
rimenter med fyrstekapellets form sammen til en ny effektfuld syntese. Det 
må have været Christian IV.s ambition at bygge en kirke, der også, hvad di
mensionerne angik143, kunne overbyde alle hidtidige resultater på dette om
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råde, så at man — med biskop Middelfarts ord144 — »Neppelig i gandske Europa 
dens lige kunde finde«.

Karakteristisk for slotskirkens stil er sammenstillingen af spidse og runde 
buer, der snart er modstillet (galleriarkaderne kontra de spidsbuede vinduer), 
snart direkte komponeret sammen (dobbeltvinduet, nordvæggens nicher, nedre 
omgangs hvælv). »Stilblandingen« udtrykker et bevidst forsøg på at arbejde i 
en moderne kirkemanér, som har adskillige paralleller i samtiden145.

Bygningsdekorationens program. Udsmykningen med de forgyldte ornamen
ter, figurer og indskrifter danner en helhed, som understreger centralrummets 
dominans. Der er, så vidt det kan skønnes, god tradition for de fleste af rum
udsmykningens elementer i kredsen af protestantiske fyrstekapeller146. Også 
på dette område gælder det dog, at slotskirken står som udtryk for en ambitiøs 
kraftanstrengelse, der i sin trang til overdådighed uvilkårligt leder tanken mod 
det gamle testamentes beskrivelser af templet i Jerusalem. Den rige ornamentik 
rummer som beskrevet en lang række forskelligartede figurative elementer, der 
er typiske for tiden, hvortil kommer figurer, symboler, heraldiske emblemer 
m.m., hvis indhold som oftest er kristent. Disse indgår på linje med frifigurer, 
stukkaturernes og buesviklernes figurrelieffer samt indskrifttavlerne i et stort 
anlagt allegorisk-symbolsk program, som kongen og hans rådgivere må tænkes 
at være ansvarlige for. Derimod har det været overladt til Boegart, Dressler 
og Rumler at give programmet en så festlig og kongelig indfatning, som de 
formåede147.

Kirkeportalen (fig. 15) markerer hovedindgangen, og dens udsmykning vir
ker som en overskrift til selve rummets program. De to statuer forestiller lige 
som busterne i frontonerne over dansesalens vinduer en række danske sagn
konger, og er som flere af slottets andre udsmykninger med til at understrege 
Christian IV.s ønske om at gøre Frederiksborg til monument over den stærke 
og ærgerrige danske kongemagt148. Valget af den første kristne konge til kirke
portalen er i denne sammenhæng logisk, hvorimod tilstedeværelsen af hans 
ifølge Saxo ikke kristnede søn uvilkårligt giver anledning til undren149. Når 
man tilsyneladende har kunnet bagatellisere dette forhold, hænger det mulig
vis sammen med, at man har villet lægge vægt på en fader-søn symbolik, jfr. 
Kronborgportalens David og Salomon (p. 576). I selve topstykket med Chri
stian IV.s monogram, krone og våben opsummeres herskersymbolikken med 
direkte sigte til nationalkirkens jordiske overhovede. Det er påfaldende, at de 
egentlige kristne temaer indtager en i sammenligning hermed mere beskeden 
plads på den træskårne dørfløj.

En tolkning af rumudsmykningens program, der i lighed med Kronborgpul
piturets (p. 622) spiller på en blanding af traditionelt kristent og moderne alle
gorisk stof, synes hidtil at have manglet. De vigtigste inventarstykker, alter 
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Fig. 61. Christian IV.s kirke. Christian V.s salvning 1671. Skitsetegning (Kgl. Bibl.) af Mikael van
Haven til signeret maleri på Rosenborg.

og prædikestol, illustrerer først og fremmest grundtemaer i lutheransk ikono
grafi som Kristi offerdød, nadverens sakramente og ordets forkyndelse gennem 
evangelisterne, og disse emner går igen i bygningsdekorationen (jfr. orgelknop
pens relieffer, p. 1734). Men hertil slutter sig fremstillinger af symbolsk-alle- 
gorisk karakter, som i flere tilfælde er usædvanlige i kirkelig sammenhæng, og 
derfor tilsvarende vanskelige at udlægge.

Som led i den højtidelige kroning af Christian IV. 29. aug. 1596 i Frue kirke 
i København holdt Sjællands biskop, Peder Jensen Winstrup, en latinsk præ
diken, hvori han beskrev kongens høje kald i vendinger, som har såre meget 
til fælles med kongespejlslitteraturens forherligelse af den kristne konge, den 
gudløse tyrans modsætning150. Såvel hos Winstrup som i magister Johannes 
Damgaards til Christian IV. dedicerede kongespejl, Alithia, fra 1597 gøres det 
således gældende, at kongen er Guds stedfortræder på jorden151. Heraf følger 
en lang række pligter, men sandelig også evindelig ære, hvis forventningerne 
indfries. Ord og billeder i slotskirkens udsmykning bliver levende under læs
ningen, og der kan næppe være tvivl om, at meningen med programmet er et 
ønske om at monumentalisere en kongeforherligende, teokratisk prædiken. 
Nedenstående udlægning skal betragtes som en foreløbig, skitsemæssig karak
teristik; den gør hverken krav på at være udtømmende eller korrekt i alle en
keltheder. Mange billeder er flertydige, og for de indviede kan programmet 
have rummet såvel helt konkrete hentydninger som supplerende overtoner. Vi
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dere undersøgelser må vise, hvor langt man kan nå i retning af en præcis for
tolkning og indkredsning af kongens (med)forfatter.

Kirkens bærende piller personificeres af apostle og evangelister, ordets for
kyndere, og tavlernes bibelcitater illustrerer bl. a. den kristne konges opfattelse 
af Gud. Hyldesten til Christian IV., »den himmelske konges instrument og red
skab i hans vingård Danmark og Norge« (Damgaard) kommer særlig til udtryk 
i svikkelreliefferne og hvælvet. Menigheden kan ifølge Damgaard lignes med 
et legeme, hvis hoved er kongen. Med sine sanser skelner han mellem godt og 
ondt, og husker det, som tjener til at holde legemet, dvs. menigheden, sundt. 
Som en sol udstråler han allehånde dyder for ret at være sin menighed et godt 
eksempel, og han ved, at den har behov for ordet (evangelisterne) og den kon
gernes konge, som allerede sibyllerne profeterede om. Han kæmper med et 
uforsagt heltemod en retfærdig kamp (heltefigurerne) for at bevare den rene 
og rette lære, som giver rigerne styrke (Samson) og frugtbar trivsel (Ceres og 
Bacchus) og engang skal udbredes blandt hedninger i hele verden (verdens
delene). Det er en tragedie (Melpomene) for folket, når en sådan kristen konge 
dør, og han kan være forvisset om, at hans gerninger vil sikre ham et evigt 
og ærefuldt eftermæle (historiens og musikkens muser). Dog vigtigst er op
standelsen, livet i det evige kongerige — et tema, som synes illustreret i galle
riets og hvælvets talstærke englekor, hvor kongens våben og regalier holdes 
triumferende frem152.

Det er tydeligt, at man har tilstræbt en fortløbende præsentation af svikkel- 
relieffernes forskellige serier (dyder, sibyller etc.), men i fire tilfælde brydes 
rækkefølgen ud fra ønsket om at knytte visse fremstillinger sammen med be
stemte lokaliteter i rummet. Det gælder de fire evangelister omkring prædike
stolen (nr. 5—8) samt triumfens englefigurer bag altret (nr. 55, 56, 1, 2) og 
under kirkestuerne (nr. 27—30). Endelig er sanserne og muserne, som i særlig 
grad hentyder til kongens person, delt i to grupper: Den ene (nr. 49—54) med 
bl.a. hukommelsen og historien er anbragt over kongestolen ved altret, mens 
den anden (nr. 21—26) findes nordligst på vestre langside, i nærheden af kon
gens bedekammer. Englen i den nordligste svikkel holder her ærens konge
krone frem, lige som orgelknoppens evangelistsymboler nærmest bedekamme- 
ret løfter Christian IV.s kronede monogram op.

De enevældige konger, hvis magt beroede på guddommelig sanktion, kunne 
næppe have valgt at henlægge deres salvning til et mere egnet kirkerum end 
her, hvor monarkens ophøjede person i den grad er fremhævet.

Billedforlæg. Under løsningen af en så krævende opgave som (rum)udsmyk- 
ningen må de implicerede bygningshåndværkere, først og fremmest Boegart 
og hans værksted, i vid udstrækning have støttet sig til stukne forlæg, såvel 
hvad ornamentik som figurer angår, jfr. altertavlen og stolestaderne.
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Fig. 62—63. Kobberstik af Jacques II de Gheyn, udg. 1607: Jacob d.æ., jfr. fig. 44. 63. Kobberstik af 
Philipp Galle, udg. 1575: »Sibylla Cvmana«, jfr. fig. 46. Statens Museum for Kunst. Kobberstiksam

lingen (p. 1770).

Ornamentikkens karakter er konservativ, og til de flittigst benyttede orna
menter hører beslag- og rulleværk, akantushalvfigurer og hermer samt gro
tesken og dens elementer. Værkstedet må således have været meget fortrolig 
med den motivkreds, som den nederlandske billedhugger Cornelis Floris (1514— 
75) og hans efterfølgere forlængst havde gjort kendt herhjemme — motiver, 
som tillige var tilgængelige i ornamentstik af bl. a. Floris selv og Hans Vrede
man de Vries (1527—1604?)153. Beckett har vist, at de musikalske »trofæer« 
på kirkeportalens topstykke er hentet ud af en serie Vredemanske stik, udgivet 
første gang 1572154. Som et andet eksempel på tilknytningen til den neder
landske skole kan nævnes den enlige fantasimaske på gallerifrisens forkrøp
pede fremspring (østsidens tredie mellempille fra syd), hvis forlæg er den Flo
ris tilskrevne maskeserie fra århundredets midte155.

Eksempler på de forlæg, som ligger til grund for frifigurer og svikkelrelief
fer, giver et godt indblik i stenhuggernes arbejdsmåde, hvad det kompositio
nelle og kunstneriske angår. Portalens statue af Erik II. (jfr. fig. 15) bygger 
utvivlsomt på Kronborgtapeternes fremstilling af den første kristne konge. Det 
pågældende tapet er ganske vist ikke bevaret; men kopien af kongefiguren i et 
håndskrift fra o. 1600 viser så store lighedspunkter med statuen, at der ikke 
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kan herske tvivl om Boegarts udgangspunkt. Derimod har portalkompositio
nens krav om symmetri afskåret ham fra at benytte tapetets version af Knud I. 
i ankellang kjortel156. Ideen til en apostelskikkelse som Jacob d.æ. (fig. 44) 
stammer sandsynligvis fra et 1607 udgivet stik af Jacques de Gheyn efter Karel 
van Manders forlæg (fig. 62). Inden for de snævre rammer har der dog hverken 
været plads til den stukne figurs dramatiske gestus eller den lange vandrings- 
stav157. I Boegart-værkstedets version virker forlæggets apostel indadvendt og 
sammenfoldet, omend man efter bedste evne har søgt at bevare en vis spæn
ding i forhold til de flankerende søjler.

Mest givende er dog sammenligningen mellem svikkelrelieffernes sibyller (p. 
1739 nr. 15—20, 31—34) og deres forlæg, en af Philip Galle stukket serie (Ant
werpen, 1575). Galles stik viser nemlig, hvorledes stenhuggerne dels har skabt 
en række forenklede versioner under hensyntagen til stenmaterialets natur og 
relieffernes placering, dels har ændret figurstilling, fjernet eller tilsat staffage, 
alt efter som de kompositionelle vilkår krævede. Stenhuggeren har overtaget 
seriens rækkefølge og nummerering fra 1—10; men seks figurer måtte vendes 
om i overensstemmelse med arkadesviklernes krav om parvis korrespondance. 
Hvad staffagen angår, er nr. 7, »Sibylla Cvmana« (fig. 63), en god illustration: 
Figuren, baggrundens bygning og et enkelt træ er taget ud af stikkets helhed, 
hvorimod hjorten er stenhuggerens egen opfindelse158. Nummereringen af svik
kelreliefferne udgør et problem for sig. Der er næppe tale om et af de opsæt- 
ningstekniske hjælpemidler, som flere steder er konstateret (jfr. p. 1697, 1730). 
Snarere må tallene opfattes som stenhuggernes middel til at holde ordenen inden 
for de enkelte temagrupper, som har skullet omfatte et lige antal, parvist kor
responderende svikkelfelter — et princip, som ikke altid har kunnet forliges 
med den traditionelle ikonografiske logik159.

Stenhuggernes afhængighed af forlæg, som ovenfor er belyst gennem nogle 
få eksempler, har formentlig været meget omfattende160. Det betyder dog ikke, 
at det er vanskeligt at se, hvorledes værkstedets enkelte medlemmer har sat 
deres individuelle præg på mange led. For eksempel ses magert og forsigtigt 
udhuggede ornamenter veksle med de mere sikkert gjorte inden for samme 
gruppe. En enkelt særlig markant kunstnerhånd skal fremhæves. Den pågæl
dende stenhuggers særpræg kommer til udtryk i blødt modellerede figurer med 
langstrakte arme og en oftest manieret fingerstilling. Den helt umiskendelige 
»signatur« er dog den bizarre ansigtstype med opspilede øjne, tykke læber og 
som regel smilehuller. Eksempler på denne stenhuggers stil er to englehoveder 
(fig. 59), indskriftkartoucherne på sydendens brystværn (fig. 41) og arkadefa
get nord for prædikestolspillen samt mellemrammestykkernes hermer i østsi
dens to sydligste storfag.
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T I D E N  1648—1859

De bygningsarbejder, som udførtes i slotskirken i tidsrummet mellem Chri
stian IV.s død og brandkatastrofen 1859, var dels almindelig vedligeholdelse, 
dels en række mere eller mindre permanente ændringer, der ofte har relation 
til ridderkapellet eller de forskellige salvningsarrangementer. Radikale foran
dringer, som præger vore middelalderlige kirker, har derimod aldrig været på 
tale, og kirkerummets homogene og helstøbte præg er stort set respekteret. 
Flere ændringer har kunnet læses ud af det grafiske materiale, som belyser 
kirkens udseende til forskellig tid, uden at det dog altid har været muligt at 
fastslå det nøjagtige tidspunkt for de pågældende arbejders udførelse. Dertil 
ville kræves en omfattende gennemgang af slottets regnskaber, som falder 
uden for »Danmarks Kirkers« rammer. De nedenfor meddelte oplysninger gør 
derfor ikke krav på fuldstændighed.

1697 blev der i korridoren mellem kongens sommerstue og bedekammeret 
opstillet en elevator med forbindelse til orgelpulpitur og dansesal161. Præcis 
hvor den kvadratiske træskakt (sidelængde: ca. 1,2 m, højde: ca. 10,7 m) har 
været ført igennem vides ikke; i øvrigt blev dens levetid ikke lang, allerede på 
Thurahs planer (1749) ses den ikke.

1731—36 foretoges omfattende restaureringsarbejder på slottet under ledelse 
af kancelliråd J. F. Ramus (1685/86—4 7 69)162. Ved besigtigelsen 1731 havde 
generalbygmester Ernst (1666—1750) og overlandbygmester Krieger (1683— 
1755) fundet kirken i tilfredsstillende stand32, og bortset fra reparationer af 
de øvre omganges stukkaturer berørte restaureringen kun kirken i det ydre. 
Her var der tale om en bemaling af slottets façader, der lod det fremstå som 
gjort af en ny teglstensmur med hvide fuger og samtidig skulle yde bidrag til 
»Muurens Conservation«. Façaderne fik rød oljemaling, fugerne blev forbedret 
samt efterstrøget, og sandstenen overmaledes i en grå kulør. Sandstensleddenes
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Fig. 64. Christian IV.s kirke. Grundplan af kirken. Efter Thurah (1749).
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og tårnspirenes nedslidte forgyldning fornyedes på de »fornemste Zirater« (bl. a. 
kirkeportalen, tårnets spir og urskive) og antydedes herudover med gul farve.

1743 anlagdes en toløbs-trætrappe fra søndre omgang bag altret til ridder
kapellet ovenover163. Trappen, der ses gengivet hos Thurah (jfr. fig. 64), over
flødiggjorde på dette punkt den søndre vindeltrappe, hvis åbning mod ridder
kapellet muligvis er blevet lukket ved samme lejlighed. Den mangler i hvert 
fald på Thurahs plan over kirkens øvre etage. Samme plan viser i øvrigt en vin
deltrappe til orgelpulpituret, anbragt i nichen ved østsidens nordligste vindue. 
Formentlig er denne i lighed med toløbs-trappen til ridderkapellet udtryk for 
ønske om at slippe for at benytte murens smalle vindeltrapper. Den eksiste
rede endnu i 1840’rne164. Det firkantede, to trin høje alterpodium, som ses på 
Grotschillings billede (1706), blev ligeledes ændret 1743163, og fik da sandsyn
ligvis den skikkelse, som fremgår af Thurahs tegninger (jfr. fig. 107 og 151).

1776 foretoges reparationer af klokketårnets spir under ledelse af hofbyg- 
mester G. D. Anthon (1714—81)165.

På et tidspunkt i begyndelsen af 1800’rne (muligvis som led i de ændringer, 
der gik forud for Frederik VI.s salvning 1815) åbnedes en dør i hjørnet mellem 
kirke- og kongefløj (jfr. fig. 14), hvor der hidtil havde været et dobbeltvin
due166. I 1850’erne lukkedes døren atter og dobbeltvinduet genskabtes167. Den 
nuværende dør samme sted er fra 1890’erne168. Spidsbuevinduernes fem ræk
ker vindjern og det kvadratiske net af blysprosser er resultat af en fornyelse, 
som har fundet sted før 1835169. Billedhugger Jahn leverede 1840, inden salv
ningen, syv nye englefigurer af gips, ligesom maleren John Guulsen Berg ud- 
kittede og malede kirkens piller170. 1852, i forbindelse med en frimurerhøjtide
lighed, indhuggedes en dør i kirkens nordende, til »Rosen« i kongefløjen; den 
lukkedes atter under restaureringen efter branden171.

1853 og de følgende år gennemførtes en række arbejder, fortrinsvis i kirkens 
sydende, jfr. kongestol, prædikestolsopgang og stoleværk bag altret. Trappen 
til ridderkapellet fjernedes og Jahn, som udførte hovedparten af disse arbej
der, sørgede for stukkaturer til de nymurede hvælvkapper. Samtidig supple
redes hjørnepillerne af æstetiske grunde med balanceskabende konsoller (jfr. 
fig. 57). Kirkefløjens sydgavl undergik en gennemgribende fornyelse, bl.a. af 
hensyn til glasmaleriernes opsætning: Først og fremmest blev karnappen taget 
ned og i det store og hele nyhugget. Hertil kom ny- og omhugninger af en lang 
række af de øvrige sandstensled (kirkevinduerne, gesimser og gavlspidsens 
svungne bånd), delvis skalmuring samt nyfugning og afvaskning af hele gav
len. I forlængelse af disse arbejder fornyedes stukkaturerne i karnappens lof
ter og nicherne til de to flankerende spidsbuevinduer. »Korgulvet«, det lang
strakte alterpodium fra 1743 (jfr. fig. 107) sænkedes i niveau med det øvrige 
gulv, og til selve altret huggedes tre sokkelsten af gullandsk sandsten med or- 
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H.Cohen 1859

Fig. 65. Christian IV.s kirke. Kirkens hvælvinger efter branden 1859 (p. 1774).

namenter. Desuden foretog man omfattende omlægninger og fornyelser af gul
vene i kirkesalen, kongestolen, nordre omgang samt på de øvre omgange og 
her specielt i sydenden, hvor trappen til ridderkapellet havde været. I konge
stolen udførte Jahn nye stukkaturer og til galleriets nicher forfærdigedes tre 
englefigurer af stuk. 1857 fik Jahn betaling for reparationer på otte dobbelt
vinduer172. Som nævnt må også dobbeltvinduet i hjørnet ved kongefløjen være 
genskabt under 1850’ernes restaureringer, som til gengæld omfattede tilmu- 
ring af en anden oprindelig åbning: Søndre vindeltrappes dør til terrasse
fløjen173. Senest 1858 ombyttedes to brystværnsfelter i syd (p. 1735, 1782).

B R A N D  O G  R E S T A U R E R I N G

Brandkatastrofen 17. dec. 1859 (se også indledningen p. 1678) var altødelæg- 
gende for hovedslottets interiører undtagen slotskirken; og selv her var ska
derne betydelige. Under branden var det lykkedes redningsmandskabet at 
bjærge meget af kirkens kostbare inventar, bl.a. altertavlen og prædikestolen, 
men omkring kl. 12 brød hvælv og loftsadskillelser i kirkens nordlige ende 
sammen under presset fra nedstyrtende masser174. Herved dræbtes tre brand-
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mænd (gravstedet med de særprægede mindesmærker ses på Hillerød kirke
gård, beskrevet som nr. 9) 175, og i kirken blev både det store orgel og de 
kongelige kirkestuer totalt ødelagt.

Den alvorligste følge af branden var for kirkerummets vedkommende sam
menstyrtningen i nordenden, der også omfattede hvælvene nærmest orgelet 
(fig. 65), dvs. hele det nordligste hovedhvælv samt dele af det næstfølgende 
mod syd176. I dagene umiddelbart efter branden skete der yderligere skade på 
kirkens hovedhvælv. 21. dec. blæste to kviste ned og gennembrød hvælvet 
over altret, hvis ribber og kapper næsten alle faldt ned; og endelig styrtede de 
midterste dele af tredie hovedhvælv fra nord ned natten til 28. dec. Afstivnings
arbejder var dog allerede sat i gang forinden, og 29. dec. kunne man med
dele, at kirkefløjens sydgavl, en enkelt bevaret kvist samt de endnu stående 
hvælvinger nu var sikret mod yderligere nedstyrtninger177.

De forberedende undersøgelser inden beslutningen i restaurerings- og genop- 
bygningsspørgsmålet kunne tages, var indledt med et kgl. reskript af 19. dec., 
som pålagde Københavns bygningsinspektør, H. C. Stilling (1815—91), at tage 
til Frederiksborg og træffe foranstaltninger til sikring af det bevarede samt 
give en vurdering af omfanget og omkostningerne ved en restaurering af slots
kirken178. 28. dec. forelå Stillings overslag, som satte prisen for restaureringen 
af kirkefløjens ydre, klokketårnets spir samt kirkens indre til o. 150.000 rdl., 
af hvilke arbejderne inde i kirken kun beslaglagde ca. en tredjedel179.

Med støtte i disse optimistiske beregninger anmodede kongen 8. jan. 1860 
en række fremtrædende mænd med geheimekonferensråd, grev A. W. Moltke 
i spidsen om at træde sammen i en komité for gennem en landsindsamling at 
skaffe penge til slottets restaurering180. »Comiteen til Modtagelse af Frivillige 
Bidrag til Frederiksborg Slots Gjenopførelse« henvendte sig til offentligheden 
18. jan. med motivering og plan for restaureringen, hvis første punkt var kirke
fløjen og kirken181. Kongen havde da allerede meldt sig som første bidragyder 
med et beløb på 100.000 rdl.182, og 28. jan.183 stillede indenrigsministeren et 
31. marts vedtaget forslag om bevilling af 50.000 rdl. — udtrykkeligt til slots
kirken184, hvis istandsættelse således allerede ved indsamlingens start syntes 
sikret. Restaureringen af kirken og fløjens ydre blev imidlertid både mere kost
bar185 og langvarig186 end forudset, og først 28. aug. 1864 kunne slotskirken 
genindvies187. Da manglede endnu en række mindre arbejder foruden genska
belsen af de kongelige kirkestuer — en særlig krævende opgave, der naturligt 
nok var holdt uden for i første omgang.

Som leder af restaureringen valgte man arkitekten Ferdinand Meldahl (1827 
—1908), der allerede før årsskiftet må have været på tale i indviede kredse 
som kgl. bygningsinspektør Friis’ (1793—1865) afløser188. 15. febr. indstillede 
kongen Meldahl i en skrivelse til finansministeriet, hvorunder restaureringsar- 
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Fig. 66. Christian IV.s kirke. Galleriets nordende. Arbejdstegning til genopbygningen. 1860. 
Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger (p. 1730, 1777).

bejderne sorterede, og 20. april forelå udnævnelsen til bygningsinspektør for 
Frederiksborg slot i en femårig periode fra 1. april at regne189.

Som konduktør og daglig leder af arbejdet valgte Meldahl J. C. Zwingmann 
(1827—91), der for de tre sidste års vedkommende afløstes af A. Klein (1839— 
1909)190. De ledende håndværkere var følgende: Murmester C. P. Wienberg 
(1819—1901), tømrermester J. W. Unmack, malermester C. C. A. Weber 
(1818—1897)191. A. M. Jahn, der havde arbejdet på slottet siden 1836, var le
der af stenhuggerarbejdet, selv om væsentlige dele af denne opgave var over
draget andre. Således indkaldtes stenhuggere fra Köln under ledelse af en W. 
Stammel192 til at forfærdige hvælvenes ribber og buer, mens billedhugger R. 
Secher Malthe (1829—93) tog sig af de forskellige arbejder i alabast. Endelig
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blev stukarbejderne overdraget til en akademielev, billedskærer F. M. Sund- 
berg (1842—89)193.

Inden behandlingen af fornyelserne i kirkens indre skal hovedpunkterne i 
genopbygningsarbejdets gang kort opregnes: 1860 — 30. juni fremsendte Mel- 
dahl et foreløbigt overslag ledsaget af tegninger (af hensyn til materialeind
køb)194 og 19. juli forelå restaureringsplanen195. 14. aug.196 påbegyndtes op
stillingen af stilladser omkring kirkefløjen, og allerede 24. okt. afholdtes rejse
gilde på tagværket197. Allerede ved begyndelsen af det følgende år gjorde Mel- 
dahl det klart, at samtlige midtskibshvælvinger måtte nyopføres, og i aug. 
nævnes tillige forlængelsen over søndre omgang172. Af en statusopgørelse i be
gyndelsen af okt. fremgår, at det ydre (bortset fra klokketårnets spir) nu nær
mede sig afslutningen, dvs. façaderne var istandsatte og afpudsede, de beska
digede vinduer repareret, de manglende tagkviste genopførte og taget inddæk
ket. I det indre arbejdedes der på de beskadigede dele af galleriet samt sten
leddene til de nye hvælv198. 1862 — 20. sept., holdtes rejsegilde på klokketår
nets spir, hvorefter kobbertækningen kunne begynde197. I det indre var op- 
muringen af hvælvene påbegyndt, og i nov. var to fag fuldendte199. 1863 — i 
begyndelsen af sept. var hvælvene og deres stukkaturudsmykninger færdige200. 
1864 — i febr. meldtes orglet opsat, og hvælvene stod færdige og forgyldte201. 
Ved indvielsen manglede endnu nogle fliser i kirkens nordende202.

Der eksisterer tilsyneladende ingen detaljeret dokumentation for omfanget 
af ødelæggelserne i kirkens indre, ligesom man savner en egentlig dagbog over 
genopbygningsarbejdet med beskrivelse af de bygningstekniske forhold, der 
har været så rig lejlighed til at iagttage. Alligevel er det muligt at nå frem til 
et relativt klart billede af arbejdets omfang og pålidelighed ved at sammen
holde regnskaber, tegninger og forskellige beretninger med de iagttagelser, der 
kan gøres på stedet.

For galleriets vedkommende var ødelæggelserne naturligvis størst i kirkens 
nordende, og der er ingen tvivl om, at ilden og de nedstyrtende hvælvdele har 
beskadiget galleriet mellem hjørnepillerne stærkt. Der er således sket en regu
lær sammenstyrtning af opbygningen omkring kongens bedekammer, uden at 
omfanget heraf helt har kunnet præciseres203. Den bevarede orgelknop (fig. 28) 
viser dog, at midtpillen har holdt stand204. Det samme gælder rimeligvis stør
stedelen af sidens østre halvdel, såvel som de nedre dele af den vestre. Meldahl 
besluttede sig til at nedtage kortsiden og genopføre den med led, som næsten 
alle skulle nyhugges. Kun få af de bevarede dele blev genanvendt, og vigtigst 
af disse er de to svikkelfigurer i det østre arkadefag, der lige som orgelknoppen 
repareredes med cement205. Desuden er den lille indskrifttavle foroven, øst for 
orglet, oprindelig206. Det gælder for de fem andre stentavler, såvel som for de 
øvrige nyhuggede led, at restauratorernes udgangspunkt har været så konkret, 
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Fig. 67. Christian IV.s kirke. Skjoldmærkernes oprindelige (p. 1756) og nuværende (p. 1779) pla
cering. A. Engle med scepter, sværd og krone. B. Danmarks lover eller leoparder. C. Norges økse- 
bærende løve. D. Unionskronerne. E. De gothers over ni hjerter gående løve. F. De venders lindorm. 
G. Gotlands agnus dei. H. Islands kronede stokfisk. I. Slesvigs løver eller leoparder. K. Holstens 
nældeblad. L. Stormarns svane. M. Ditmarskens rytter. N. Oldenborgs bjælker. O. Delmenhorsts kors. 
P. Øsels ørn. R. Femerns krone. S. Christian IV.s monogram. T. Frederik VII.s monogram. 

U. »1609—1863«.

at der i det store og hele har været tale om fornyelse og ikke rekonstruktion. 
Rekonstruktioner har kun været nødvendige i de tilfælde, hvor et sikkert ud
gangspunkt manglede, og det må antages at være tilfældet med de fire træ- 
skårne evangelistlunetter (Sundberg) i kirkestuernes arkader193. Alligevel blev 
galleriet mod nord ikke ganske fejlfrit, og en bevaret arbejdstegning (fig. 66) 
viser således enkelte uoverensstemmelser med det færdige resultat: Oversiden 
af gesimsen over kirkestuerne skulle have ligget i niveau med fugen mellem 
hjørnepillerne og disses kapitæler, men anbragtes en anelse lavere, hvorved bl.a. 
tvillingbuernes konsoller skærer for langt ned i hjørnepillernes oprindelige be- 
slagværksornament (jfr. fig. 26)207. En anden fejl er den ukorrekte, lave an
bringelse af midtpillens konsol mod nordre omgang208; midtpillens nichefigur, 
apostlen Bartholomæus, er hugget af Secher Malthe. Galleriets tre andre sider 
havde som følge af hvælvnedstyrtningerne fået beskadigelser, som krævede 
omfattende reparationer og flere fornyelser. Det gjaldt først og fremmest 
skjoldbuefelterne, hvor samtlige kapitæler og flertallet af baserne blev fornyet, 
ligesom der blev modelleret på ornamenterne og opsat nye gibsengle. Endelig 
blev hele galleriet frisket op med slibning samt polering af søjler og andre 
marmorled193.

Kirkesalens seks stjernehvælv blev som nævnt alle nyopførte, eftersom Mel
dahl ikke fandt de bevarede partier i en statisk set tilfredsstillende tilstand. 
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Fig. 68. Christian IV.s kirke. Farvelagt tegning af oprindelig hvælvkappe. 1860—64. Englefigurer 
             med Gotlands agnus dei, jfr. fig. 67. Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger (p. 1778).

Hvælvformen kan betragtes som en trofast kopi af den oprindelige, ligesom 
oprindelige sandstensribber indgår i et vist omfang172. Teknisk set har restau
ratorerne dog fundet det nødvendigt at ændre den originale disposition på en 
række punkter: De nyhuggede ribbestykker (fig. 54) har for det første ikke 
glatslebne sider, men er forsynet med en grovskurering. For det andet er sam
menhængen mellem de enkelte stykker sikret af en stenlås, og klammerne er 
af malm, faststøbt i cement. Som en yderligere sikring af ribbeskelettet er 
klammerne forbundet med jernbjælker, indlagt over ribberne, og endelig be
nyttede man porøse sten til hvælvkapperne190. Midtskibshvælvets forlængelse 
over søndre omgang blev også taget ned, og i den oprindelige stukimitations 
sted opsattes et nyt i den ovenfor beskrevne teknik172. I nordre omgang for
neden er kun den østligste søjle og hvælvet øst herfor oprindeligt, hvilket har
monerer godt med forholdene i nordendens galleri, hvor skaderne også i hoved
sagen var koncentreret i den vestlige halvdel. Herudover er samtlige hvælv 
og etageadskillelser i nord nye ligesom nedre omgangs to vestlige søjler209. 
De øvre sideganges hvælv og de små hvælv, som flankerer søndre omgangs 
stjernehvælv, kunne nøjes med reparationer193.

Nedtageisen af de bevarede stjernehvælv over midtskib og søndre omgang 
betød, at kappernes stukkaturer alle måtte fornyes. Som hjælp ved genskabel
sen af denne udsmykning blev de bevarede kapper aftegnet, bl.a. af akademi
eleven, den senere satiriske tegner S.V.A. Wiegell (1843—1909)210. Omend 
disse tegninger (fig. 68) kun helt undtagelsesvis virker arkæologisk nøjereg
nende, så er det færdige resultat dog endnu friere i sit forhold til kappernes 
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Fig. 69. Christian IV.s kirke. Samme felt som fig. 68, fornyet under genopbygningen 1860—64
(p. 1756, 1779).

oprindelige stukkaturer. Det gælder såvel figurernes karakter af fuldmodne 
kvinder (fig. 69) som anbringelsen af skjoldmærkerne. Sidstnævnte suppleredes 
ydermere med tre nye, indeholdende monogrammer for henholdsvis Christian IV. 
og Frederik VII. samt årstallene 1609 og 1863. Sundberg anbragte skjold
mærkerne i midtskibets tredje, fjerde og sjette fag fra nord (rækkefølgen inden 
for det enkelte fag regnes fra den østlige af nordsidens kapper og fortsætter med 
østsidens tilgrænsende kappe, jfr. fig. 67). I det tredje fag fra nord holder eng
lene følgende attributter: 1. Christian IV.s kronede monogram. 2. Frederik 
VII.s kronede monogram. 3. De gothers, over ni hjerter gående løve. 4. Nor
ges øksebærende løve. 6. Islands kronede stokfisk. 7. Øsels ørn. 8. Gotlands 
agnus dei. Fjerde fag: 2. Danmarks leoparder eller løver. 6. 1609—1863. Sjette 
fag: 1. Slesvigs leoparder eller løver. 2. Unionskronerne. 3. Delmenhorsts kors.
4. Stormarns svane. 5. Ditmarskens rytter. 6. Oldenborgs bjælker. 7. Holstens 
nældeblad. 8. De venders lindorm. Stukkaturerne i nordendens nedre omgang, 
vest for den østligste søjle blev også fornyet, hvorimod man på de øvre side
gange, sydpulpituret (midtskibsforlængelsen undtaget) og forneden omkring 
indgangsdøren i det store hele kunne nøjes med reparationer.

Galleriets nyhuggede dele forgyldtes i lighed med det bevarede, som samti
dig fik en gennemgribende opforgyldning. Endvidere overmaledes store partier 
af galleriet med sandstensfarve, og de otte oprindelige englebørn i nicherne 
over brystværnet fik lyserød bemaling svarende til de nye gibsengle. Midt- 
skibshvælvet er ligeledes nymalet, og det på en måde, som næppe yder Poul 
Rumlers arbejde retfærdighed193.

1779



1780 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

Kirkens gulv blev taget op efter branden, og er således nylagt, uden at det 
kan afgøres, hvorvidt det gælder samtlige afsnit211. I nordenden, hvor etage
adskillelsen var brudt sammen, er gulvene nye, og flere andre steder i kirken 
måtte gulvene repareres, som følge af de nedstyrtende hvælvstykker. I begge 
vindeltrapper foretoges reparationer, og måske har smedejernsgitrene, gelæn
derne og sydtrappens genåbnede døre foroven alle været led i disse arbejder. 
Også sandstensleddene i kirkens vinduer blev repareret193, og i enkelte tilfælde 
helt fornyet212. 1960 genåbnedes døren mellem kongens sommerstue og korri
doren bag kirkestuerne, men på planen (fig. 11) fra 1903-04 er den lukket. 
Det er tænkeligt, at dette er sket under genopbygningen som led i en bestræ
belse på at skabe en hel og ubrudt brandmur mellem konge- og kirkefløj.

I N D R I D S N I N G E R

Rundt i slotskirken ses mange årstal, initialer og navne samt forskellige tegn 
(bomærker, huse, hjerter etc.), skåret eller ridset ind i sandstenen; den nedre 
del af pillen bag altret er tæt besat, og der findes tillige mange ridsninger på 
underetagens tre sydligste piller i vestrækken. I gallerietagen træffes de fleste 
i østre omgang, på piller og brystværn, og her som nedenunder er 16- og 1700’rne 
rigest repræsenteret. Det ældste iagttagne årstal er 1617, året for kirkens ind
vielse; det står med et sammenskrevet AZ på oversiden af søndre brystværns 
østre del. Blandt navnene i østre sidegang kan nævnes: Morten Christensen 
Fride 12. juli 1648, Christian Ewald 1649, Hans Hansen Ramløse 25. marts 
1661 (muligvis den mand, der 1677 blev sognepræst ved Ålborg Vor Frue), 
Mathias Wormius 19. dec. 1671 (formentlig Ole Worms søn, der 1667 blev præ
sident i Ribe), B. Huswedel 1674, P. Worm 1687 (muligvis justits- og admi- 
ralitetsråd Peter W.) og P. J. Münchhausen 1687.

En helt speciel samling af indridsninger findes i østmurens andet vindue fra 
syd; i rudeglasset hér har medlemmer af den danske kongefamilie og andre 
fyrstelige personer indføjet navne og data siden sidste indvielse.

V Æ G M A L E R I E R

Grisaillemalerier (fig. 70). 1690—93 dekoreredes galleriets bagside mod de 
øvre omgange (i øst, syd og vest) med billeder malet gråt-i-gråt. Det skete i 
forbindelse med indretningen af ridderkapellet i syd (omtalt efter kirkestuerne). 
Indtil da havde sandstenen stået ubehandlet; udsmykningen var indskrænket 
til de malerier (p. 1860), der hang på ydervæggene, og stukken, som smyk
kede væggene derover samt hvælvene. Grisaillemalerierne udførtes af Peder 
Andersen, der også arbejdede andetsteds på slottet; som medhjælp havde han 



FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. VÆGMALERIER 1781

L. L.1972

Fig. 70. Christian IV.s kirke. Indre, set fra øvre omgangs sydvestre hjørne. Grisaillemalerier udført
1690—93 (p. 1780 f.).
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Magnus Berg, der kom i lære midsommer 1690 og tilsyneladende var beskæf
tiget i kirken de følgende år indtil læremesterens død forsommeren 1693213.

Dekorationen dækker brystværnet, pillerne og galleriets skjoldbuefelter (det 
ubelyste 2. og 4. fag fra syd i øst er uden dekoration i skjoldbuefeltet). En 
malet stribe i højde med brystværnets dækplade er ført rundt om de partier 
af pillerne, der springer ind i omgangene, og derved udskilles den enkelte 
pilles nedre del som et postamentagtigt felt, som indgår i brystværnsdekora- 
tionen. Hvert af brystværnets fag har som centrum en kartouche og på hver 
side af den en putto, ofte i leg med et dyrehoved f.eks. af hest, løve, hjort, 
elefant, hund eller eenhjørning. De tilstødende pillesider er i regelen dekoreret 
med en putto, hvis underkrop ender i en volut (sml. fig. 24), mens pillernes 
postamentfelt har et brystbillede af en kvinde med fantasihovedtøj i form af 
frugter, bladværk eller volutter, hvilket også gælder fodstykket til den aldrig 
rejste midtpille i syd, hvor motivet er en kronet kvindefigur mellem overflø
dighedshorn. Brystbillederne på den mod ridderkapellet vendte side af de 
søndre hjørnepiller er gennem indskrifter på det omløbende bånd navngivet 
som »Maria« (på den vestre) og »Eva«. — Malerierne på brystværnet i syd be
kræfter den p. 1735 nævnte omflytning, der indiceres af de sorte skrifttavler; 
et blik på fig. 70 viser tydeligt, at motivet i det vestre fag består af to forskellige 
halvdele, og forholdet er helt det samme i østfaget. Efter omflytningen af bryst
værnet er motivernes uensartede halvdele så vidt muligt komponeret sammen.

Pillerne over brystværnshøjde dækkes af store helfigurer i en malet niche; 
de fremstiller personer fra det gamle og nye testamente. De søndre hjørnepil
ler har mod ridderkapellet fremstillinger af Jesus (fig. 70, på den vestre pille) 
og Adam; de tilhørende initialer »IHS« og »Adam« er malet i en kartouche- 
ramme øverst på pillen, og på lignende måde er de følgende malerier identi
ficeret. Pillemalerierne i den østre sidegang (på Adam-siden) forestiller gam
meltestamentlige figurer, mens de i vestre sidegang refererer til det nye testa
mente, hvilket mærkværdigvis er modsat den orden, galleriets sorte indskrift
tavler angiver (sml. p. 1742) og tilsyneladende også de på ydervæggene op
hængte malerier (sml. p. 1861). Rækkefølgen i østre omgang (regnet fra syd 
mod nord) er ifølge de med versaler malede navne: 1) Abel, 2) Enoch, 3) Mat- 
hvschelah, 4) Noach, 5) Abraham, 6) Isaac, 7) Jacob, 8) Moses, 9) Aaron, 10) 
Josva, 11) Samvel og 12) David. Den sidste pille både i øst og vest har kun 
draperi og tom kartouche. Vestre omgangs tilsvarende rækkefølge er: 13) S. Pe- 
trvs, 14) S. Jacobvs Alfei (Jakob Minor), 15) S. Johanis, 16) S. Jacobvs Major,
17) S. Andreas, 18) S. Philipvs, 19) S. Thomas, 20) S. Bartholomevs, 21) S. 
Pavlvs, 22) S. Simon, 23) S. Ivdas og 24) S. Matthævs.

Grisailledekorationen på skjoldbuefelterne omfatter nu også undersiden af 
selve skjoldbuen, der forbinder hovedpillerne; motivet her, der kan være en 
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tilføjelse, er en skabelonagtig gentagelse af arkadebuernes kasetteværk (sml. fig. 
24). Skjoldbuefelterne selv er alle forskellige; de dækkes af et voldsomt og 
viltert kartoucheværk med øreflipvolutter og frugtklaser om skriftfelt med de 
nedenfor gengivne latinske tekster. Til siderne leger en putto med en fugl eller 
et dyr, eller puttoen balancerer på de udtrukne volutter.

Dekorationerne er stærkt opmalede; de talrige og meningsløse fejl i indskrif
terne vidner om, på hvor usikkert et grundlag restauratorerne har arbejdet efter 
branden. Meldahl skriver da også forud for istandsættelsen ved malerikonser
vator F. F. Petersen 1864, at de forfaldne og ødelagte malerier må opmales, 
og i den anledning har han forhørt sig hos Høyen, der går ind for maleriernes 
bevaring172.

Galleriets malede indskrifter*. Udover de allerede opregnede navne på piller
nes personer findes der på galleriets skjoldbuefelter en række skriftsteder på 
latin. De i alt tyve skriftsprog, der parvis er malet over figurerne på pillerne 
nr. 2, 6, 10 og 12 i østsiden (mangler over nr. 4 og 8) samt vestsidens nr. 14, 16, 
18, 20, 22 og 24, omfatter fem fra det gamle testamente og femten fra det nye. 
Deres indhold skal antagelig, omend noget dunkelt, sigte til den på pillen frem
stillede person.

Tekstgrundlaget er mere kompliceret end tilfældet var med de sorte ætsede 
tavler, hvis ordlyd er hentet fra vulgata (p. 1748). I galleriets nordlige ende 
(nr. 6, 10 og 12 på østsiden, nr. 22 og 24 på vestsiden) er der næsten fuld over
ensstemmelse med den latinske bibeloversættelse, som den schweiziske huma
nist Sebastian Castellio udgav i folio i Basel 1551 (senere udgaver Basel 1573, 
Frankfurt 1697, London 1699, alle i folio; desuden syv forskellige udgaver i 
mindre format fra 18. århundrede). Nr. 2 og 14 samt nr. 16 øverst og 20 nederst 
rummer imidlertid ord eller vendinger, der synes hentet i Erasmus af Rotter
dams oversættelse (Zürich 1539), og nr. 16 nederst, nr. 18 samt nr. 20 øverst 
er rene vulgatatekster. Disse sidste er tillige stærkest præget af senere opma
linger og forvanskninger.

Det er muligt, at det oprindelige tekstgrundlag for alle tyve skriftsteder har 
været Castellios oversættelse, men at de fleste, undtagen de fem nævnte i nord
enden, er blevet helt eller delvis ødelagt under galleriets anvendelse som rid
derkapel, derpå fornyet med anvendelse af vulgata og måske senere yderligere 
forvansket ved reparationer.

En direkte gengivelse af skriftstederne, som de foreligger i dag ville næppe 
fremkalde et realistisk billede af de oprindelige forhold, hvorfor bibelteksterne 
nedenfor aftrykkes i rekonstrueret stand med benyttelse af de latinske bibel
udgaver, som ses at ligge nærmest ved den formulering, hvori hvert enkelt

* Afsnittet om indskrifterne skyldes H. D. Schepelern.
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skriftsted i dag foreligger. Der er ikke ved gengivelsen taget hensyn til, at skrift
maleren ofte anvender prik over stort I og streg eller krølle over stort U og vo- 
kalisk V.

Rækkefølgen af østsidens indskrifter, regnet fra syd mod nord, er: 
1. fag (over Enoch).

EBR: XI: 4/ ABEL PER FIDEM 
MAIORIS/ PRETII SACRIFICIVM 
OBTULIT DEO QVAM CAIN/ ET PER 
FIDEM MORTUUS 
ADHUC LOQVITVR/

GEN: V: 24 / AMBULABAT 
ENOCHUS CORAM DEO/ POSTEA 
NON FUIT ILLE IN/ TERRA QVIA 
TRANSTV/ LIT EUM DEUS IN/ 
CÆLUM.

Brevet til Hebræerne, 11,4:
Formedelst Troen offrede Abel gud et 
større Offer/ end Kain: ‹og› formedelst 
‹Troen› taler hand end nu/ alligevel hand 
er død.

1. Mosebog, 5,25:
‹Enoch vandrede med Gud› / oc hand blef 
icke mere seet ‹paa Jorden) / Thi Gud tog 
hannem ‹op i Himlen).

2. fag (over Noa) mangler.

3. fag (over Isak).
GEN: XV: 6: TUM ILLE JEHOVÆ 1. Mosebog, 15,6:
CREDIDIT/ID QUIDEM JEHOVA El   Abram trode HERREN/ Oc det ‹reg- 
JUSTITIÆ DUXIT/ nede Herren ham) til Retferdighed.

GAL: IV: 28: NOS VERO FRATRES./ 
QUEMADMODUM ISAACUS, 
PROMISSIONIS/ NATI SUMUS

Pauli Brev til Galaterne, 4,28:
Men vi/ kiere Brødre/ ere Forjettelsens 
Børn/ ‹som› Isac.

4. fag (over Moses) mangler.

5. fag (over Josva).
SIRAC. XLV, 7./ CUM EO FÖDUS 
INIIT ÆTERNUM AD/ EOQUE 
POPULI SACERDOTIUM DEDIT./

JOSV. I, 15./ NEMO ANTE 
CONSISTET,/ QUAMDIU VIVES, AC 
QUEMAD = /MODUM MOSI ADFUI, 
ITA/ TIBI ADERO.

Jesu Sirachs Bog, 45,8:
Hand giorde en evig Pact met hannem/ Oc 
gaf hannem Prestedømmet iblant Folcket.

Josuas Bog, 1,5:
Ingen skal staa imod dig i alle dine Dage/ 
lige som jeg vaar met Mose/ vil jeg oc 
være met dig.

6. fag (over David).
1. SAM. III. 20. JNNOTUIT OM = / 
NIBUS JSRAELITIS, SAMUELEM/ 
CERTO JEHOVA VATEM./

ACT. XIII. 22. NACTVS SUM DA = / 
VIDEM JSAI FILIUM, VIRUM EX/ 
ANIMI MEI SENTENTIA QUI/ 
OMNIA, QUÆ EGO VO = /LAM 
[FACIAT]

Første Samuels Bog, kap. 3,20:
Oc all Israel vidste/ at Samuel vaar HER
RENS trofaste Pro = /phete.

Apostlenes Gerninger, 13,22:
Jeg hafuer fundet David Jesse Søn/ en 
Mand efter mit Hierte/ hand skal giøre all 
min vilie.
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Rækkefølgen af vestsidens indskrifter i samme orden:

1. fag (over Jakob minor).

1. PET : II : 17 / DEUM TIMETE Peters første Brev, 2,7:
REGEM HONORAT[E]/ Frycter GVD, Ærer Kongen

JAC : I I : 18/ OSTEND[E] MIHI Jacobs Brev, 2,18:
FIDEM TUAM/ O[P]ERIBUS TUIS Viis mig din Tro med dine Gierninger

2. fag (over Jakob major).

[1.] IOH : V. 2./ TRES SVN[T] QVI 
TESTIF[I]CANTVR IN/ CÆLO PATER 
VERBVM ET SPIRITVS/ SANCTVS 
ET HI TRES VNVM SVNT/

MATTH : X. 28./ NOLITE TIMERE 
EOS QVI OCCIDVNT/ [COR]PVS 
ANIMAM AVTEM NON POSSVNT 
S[ED]/ POTIVS TIMETE EVM QVI 
POTEST ET/ [ANI]MAM ET CORPVS . 
PERDERE IN/ GEHENNA.

Johannes’ første Brev, 5,7:
De ere tre, som vidne ‹i Himmelen: Fade
ren, Ordet og den Hellig Aand›; oc disse 
tre ere Eet.

Matthæus-Ev., 10,28:
Oc frycter eder icke for dem/ som ihielsla 
Legemet/ oc icke kunde sla Sielen ihiel: 
Men frycter eder meget meere for den/ som 
kand forderfue Legeme oc Siel i helfuede.

3. fag (over Filip).

MATH: V[= I]: 20:/ QVOD IN 
VIRGINE MARIA/ NATV[M] DE 
SPIRITV S[ANC]T[O] EST/

LVC : XXIV : 7/ OPORTEBAT 
FILIVM HOMINIS T[RADI]/ IN 
MANVS HOMINVM PECATOR[VM] 
ET/ CRVCIFIGI E[T] DIE TERTIA 
RESVRGERE

Matthæus-Ev., 1,20:
Det som er født af ‹Jomfru Maria› / det 
er af den Hellig Aand.

Lukas-Ev., 24,7:
Menniskens Søn skal antvordis hen i Syn
deris Hænder/ oc kaarsfestis: Oc opstaa 
tredie Dag.

4. fag (over Bartolomæus).

JOH: XX: 29/ SI VIDES ME THOMA. 
CREDIS/ BEATI QVI NON 
VIDERVNT ET CREDIDERVNT/

COLOS: III : 1:2/ CONSVRREXISTIS 
CVM CHRISTO SVPERNA/ 
[Q]VÆRITE VBI CHRISTVS EST AD 
DEXTRAM/ DEI SEDENS SVPERNA 
SAPITE/ NON TERRESTRI[A]

Johannes-Ev., 20,29:
Efterdi du hafuer seet mig Thoma/ da 
trode du/ Salige ere de som icke see/ oc 
dog tro.

Pauli Brev til Colossenserne, 3, 1-2:
I ere opstandne med Christo/ Da søger det 
som er ofuen til/ der som Christus er/ sid- 
dendis hos Guds høyre Haand. Tracter ef
ter det som er ofuen til/ icke efter det som 
er paa Jorden.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 113



1786 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

5. fag (over Simon).

ACT. IX. 16. /JS MIHI SELECTUM 
EST INSTRUMEN = /TUM AD 
PROFITENDUM MEUM NOMEN TUM/ 
APUD GENTES ATQUE REGES,
TUM APUD/ ISRAELITES./

JOH. XVII, 18./ UT TU ME IN 
MUNDUM MISISTI/ SIC EOS EGO 
IN MUN = / DUM MISI.

Apostlenes Gerninger, 9,15:
Denne er mig et udvalt Redskab/ at hand 
skal bære mit Nafn for Hedningene/ oc for 
Konger/ oc for de Børn af Israel.

Johannes-Ev., 17,18:
Lige som du sende mig til Verden/ saa sen
der jeg dem oc til Verden.

6. fag (over Mattæus).

JOH. XIV. 23./ SI QUIS ME AMAT, 
EUM PATER MEVS/ AMABIT, ET 
AD EUM VENIEMUS ET APUD/
EUM MANEBIMUS./

LUC. V, 27./ DIXIT El SEQUERE 
ME ET ILLE/ RELICTIS OMNIBUS/ 
SURREXIT EUMQUE/ SECUTUS EST.

Johannes-Ev., 14,23:
Huo mig elsker/ min Fader skal elske han
nem/ oc vi skulle ‹forblive hos› hannem/

Lukas-Ev., 5,27—28:
Oc hand sagde til hannem/ Følg mig efter. 
Oc hand forlod alting/ oc stod op/ oc 
fuldte hannem efter.

G L A S M A L E R I E R

Malede glasruder, »offreret hans majestæt kongen« af Sir Samuel Morton 
Peto, Esq.214, blev foråret 1855 opsat i karnapvinduerne i kirkens sydgavl. 
Denne gave var formentlig årsag til, at Frederik VII. allerede 24. januar samme 
år havde befalet, at de to mindre vinduer bag altret skulle forsynes med ma
lede ruder af dem, der var afgivet til slottet og oprindelig anskaffet til Chri
stian IV.s kapel ved Roskilde domkirke172. Det fremgår ikke, om »de to min
dre vinduer« hentyder til de store spidsbuede, som flankerer karnappen i over- 
etagen, eller til de tvedelte i underetagen; måske er det ene par malede syd
vinduer ligesom noget kulørt glas i enkelte andre vinduer først indsat efter 
1857 (men før branden, jfr. note 172), da professor Friis anmodede om tilla
delse til at benytte et beløb på godt 700 rdl. til vedligeholdelse af sydvinduerne 
og indsætning af farvede glas i andre215.

Glasmalerierne, som kongen ønskede indsat, fandtes på Christiansborg, hvor 
de blev opmagasineret 1850, da det var afgjort, at de ikke skulle benyttes til 
deres formål. De var bestemt for de fire store vinduer i Christian IV.s kapel, 
og tegnet af G. F. Hetsch 1843 i forbindelse med det ligeledes af ham udarbej
dede forslag til »Kristian IV. Mausoleum«. Den kunstneriske ledelse i Roskilde 
blev frataget Hetsch, inden projektet var fuldført, og det blev det aldrig. Blandt 
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de færdige ting var vinduerne, som forarbejdedes af malermester C. Løffler og 
glarmester D. W. Fischer216.

En sammenligning mellem Hetsch’s tegning og slotskirkens fire sydvinduer 
taler for, at alt materialet her stammer fra Roskildevinduerne, blot er moti
verne ordnet således, at kun dekorative firpas optræder i de nedre vinduer, 
med Christian IV.s og Frederik VII.s kronede monogram i det lille topfelt. 
Alle rigsvåbnets enkelte dele er samlet i ridderkapellets vinduer, regnet fra 
neden, i østre vindue: Gotlands agnus dei - de Venders lindorm, Ditmarskens 
rytter - Oldenborgs bjælker, Slesvigs to leoparder eller løver - Øsels ørn, 
Danmarks tre løver - Norges øksebærende løve. I vestre vindue: Islands kro
nede stokfisk - Stormarns svane, Delmenhorsts kors - de Venders lindorm, 
Holstens nældeblad - Femerns krone, de tre unionskroner - de Gothers løve.

Karnappens fem vinduesrammer er femdelt i højden, således at der findes 
i alt 25 malede ruder. En indskrift allernederst oplyser følgende: »Designed 
and drawn by John Thomas/ Sculptor of the new palace, Westminster/ Exe- 
cuted in glass by James Ballantine, Edinburgh«. — De to nedre rækker viser 
symboler på den verdslige magt; i midtruden nederst ses rigsvåbnet sammen 
med Frederik VII.s valgsprog: »Folkets Kjærlighed. Min Styrke«, og umiddel
bart derover en rude med kongens buste og omskriften: »Fredericus VII Dei 
Gratia« (Frederik VII af Guds nåde); til siderne for disse to findes forskellige 
symboler på kongemagten.

De tre øvre vinduesrækker har bibelske indskrifter på engelsk og religiøse 
motiver (evangelister, apostle og andre), der samler sig om en navngiven skik
kelse (S. John), som har plads lige over kongens buste. — Ruderne er restau
reret 1970 af glarmester Frithjof Nielson & søn.

Se endvidere glasmalerierne i kirkestuerne.

113*
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I N V E N T A R
Oversigt. Ved slottets brand 1859 (p. 1773) blev størstedelen af kirkens inventar skånet; 

det betyder, at både den enestående altertavle udført af ibenholt og sølv, indkøbt i 
Hamborg af Christian IV., og prædikestolen af samme materialer stadig findes på deres 
plads i kirken. Også stolestaderne, der prydes af den i Danmark sjældent forekommende 
kunstart, intarsia, undgik flammerne ligesom den om muligt endnu finere udførte konge
stol, der står på gulvet over for prædikestolen. De løse stole, som i dag optager pladsen 
midt på gulvet, og sølvfonten, som er anbragt foran altret, hører ikke med til det op
rindelige inventar. Det gør derimod den font, der nu står bag altertavlen, og som altid 
har stået i nærheden af altret. Den stammer fra Frederik II.s tid og kommer antagelig 
fra den af ham opførte slotskirke (p.1681). Uden om fonten er der en firesidet skranke 
med intarsia i gavlene; det er den sidste rest af de tre bænke, som brugtes af skolens 
disciple, når de sang til gudstjenesten.

Kirkens to pengeblokke, den ene nede i kirken ved den store indgangsdør, den anden 
på gangen i gallerietagen i nærheden af kongens kirkestue, er også fra Christian IV.s 
tid. På væggene mellem vinduerne hænger der malerier fra slutningen af 1600—tallet 
og begyndelsen af 1700’rne, alle med bibelske motiver. Ingen af de billeder, Christian 
IV. anskaffede, er tilbage. Inventariet fra 1650 opregner 12 malerier i kirken, hvoraf 
de fem i fornemme rammer af egetræ med udskæringer og indlagt med forskellige træ
sorter svarende til stolestaderne, men enklere. Den slags rammer var ikke almindelige 
på Christian IV.s tid; i reglen var de blot glatte, sortmalede eller forgyldte. Resten af 
malerierne havde ingen ramme, måske fordi de ikke havde deres faste plads i kirken 
men også blev brugt andetsteds på slottet, hvor de forblev i Frederik III.s regeringstid, 
efter at han havde anskaffet andre til kirken.

Der har også senere fundet en del udskiftninger af malerierne sted, ligesom kongerne 
i det hele taget flyttede rundt på inventaret, ikke blot inden for den enkelte bygning, 
men også fra slot til slot. For eksempel tilsendte kunstkammerforvalter Spengler 1793 
slotsforvalteren to malerier, som blev indsat i den store ramme, hvor Salvator Rosas 
billede af Jonas og Niniviterne tidligere var, og 1824 modtog kunstkammerforvalteren 
fra Frederiksborg Ciro Ferris billede af Saul og David, for at det kunne blive indlemmet 
i den kongelige malerisamling, som dette år flyttedes fra biblioteksbygningen til Chri
stiansborg. Til gengæld fik slotskirken fra Hørsholm slot Krocks billede af Jephta, der 
ofrer, sin unge datter.

Under vinduerne stod der siden 1645 bænke, og i arkaderne i vest, ud mod kirke
rummet var der opsat gardinstænger af jern, som var overtrukket med læder, for at 
dæmpe støjen fra gardinernes messingringe. Gardinerne var af fløjl med »sølvgrund« 
og havde indvævede blomster og C4 med krone; de var forede med blåt damask og hang 
i kirken, lige til de i slutningen af 1700-tallet var slidt op. Oprindelig må der om vinteren 
have været meget mørkt i kirken; de bevarede lyseregistre fra 1625—48 opfører kun to 
lys til hver gudstjeneste foruden seks, som skulle bruges til at se ved på orgelværket. 
De lysekroner, der hænger i arkaderne, er fra 1953 (kopi af krone på Rosenborg).

På galleriet over altret står i dag, ligesom da kirken i sin tid blev taget i brug, det 
fine Compenius-orgel, som Christian IV. fik foræret 1616 af søsteren, hertuginde Elisabeth 
af Braunschweig-Wolfenbüttel. Dette kammerinstrument og altertavlen, der nok så 
meget har karakter af et såkaldt kunstskab som af en altertavle, er og har især oprindelig 
været medvirkende til at give rummet dets særegne karakter. Som nævnt p. 1680 var 
kirken fra begyndelsen kun beregnet til den kongelige familie og det tjenerskab, som var 
nødvendigt for at holde slottet og opvarte kongen, når han boede der. Ingen menighed 

Fig. 71. Christian IV.s kirke. Altertavle, bagside (p. 1794, 1798 og 1808).
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Fig. 72. Christian IV.s kirke. Altertavle, lukket stand, jfr. fig. 86 (p. 1796f.), N. E.1966
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Fig. 73. Christian IV.s kirke. Altertavle, åben stand, jfr. fig. 87 (p. 1796f.). N. E.1966
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i almindelig forstand søgte kirken. Der var også et orgel i kirkens nordre ende, hvor det, 
ligesom nu, var opstillet på en etage, som er skudt ind over de to kongelige kirkestuer. 
Hele denne del af kirken blev ødelagt 1859, men orgelfaçaden med de mange udskæringer 
og kirkestuerne er genopbygget (p. 1774). Endelig stod der på den ene af gallerigangene, 
hvis gulve var belagt med farvede, polerede marmorfliser, et orgel af ibenholt med ind
lagt sølv og perlemor og med billeder bl. a. af de fire årstider i drevet sølv. Dette orgel 
forsvandt vistnok i begyndelsen af Frederik III.s regeringstid.

På Christian V.s og Frederik IV.s tid stod, antagelig i en af vinduesnicherne, to grøn- 
malede lænestole og et lille bord af fyrretræ; der har været flyttet lidt rundt på dem, 
således stod de en overgang i prinsessernes stol, men først 1826 blev de solgt. En tid lang 
overværede Christian V. gudstjenesten herfra, men oftest har han siddet i sin stol nede 
i kirken eller oppe i bedekammeret. Kongens lukkede stol ved altret har blyindfattede 
vinduer, og indenfor hang gardiner af brandgul damask, som i 1830’rne udskiftedes 
med nogle af rød silke. Væggene er beklædt med gyldenlæder med blå bund, som op
sattes 1640, og der står armstole til den kongelige familie. En periode omkring 1738 
stod her også et ibenholts chatol.

Kongen kunne også overvære gudstjenesten fra bedekammeret i gallerietagens nord
lige del, kun adskilt fra slottets kongefløj ved en smal gang, eller han kunne endog lade 
gudstjenesten celebrere heroppe ved den fine, lille sølvaltertavle fra Augsborg, som står 
på et marmorbord med indlagte, brogede blomster. I så tilfælde brugtes det ganske 
usædvanlige altersæt af guld med indlagt emalje. Det blev oprindelig udført for Frederik
II. til Kronborg slotskirke men har siden 1645 haft sin plads på Frederiksborg i »kon
gens stol oven i kirken«. Fra o. 1790 var det i forvaring hos slotsforvalteren, indtil det 
1838 afleveredes til Rosenborg slot.

Bedekammeret måtte som allerede nævnt fuldstændig indrettes påny efter branden; 
oprindelig var gulvet af brune og grå marmorfliser, og væggene var dækket af malerier 
med bibelske motiver, som kongen havde ladet maleren Peter Isaacs indkøbe i Holland. 
Billederne var malet på kobber og indfattet i rammer af muskattræ og ibenholt, samme 
træsorter som i loftet. Dette prydedes først af sølvornamenter, senere af 24 forskellige 
elfenbensrosetter. Ned fra loftet hang en lysekrone af sølv med indbygget urværk, og ved 
dørene var der søjler af muskattræ med elfenbenskapitæler i udskåret løvværk.

Foruden det bord, sølvaltret stod på, var der endnu ét af marmor, indlagt med blom
ster; et af bordene, forsynet med fod i Frederik III.s tid, afleveredes 1695 til Kunst
kammeret og står nu på Rosenborg. På bordet lå indtil forrige århundrede en tysk og 
en dansk bibel; den sidste, Frederik II.s fra 1589, var smukt udstyret med sølvspænder 
og med sølvbeslag på hjørnerne. Et par lænestole betrukket med gyldenstykke og sølv
stykke hørte også med til kirkestuens møblement. I Christian VI.s tid var de blevet 
ombyttet med to lænestole »overtrukken med massiv sølv og betrukket med rødt fløjl«; 
disse to stole sendtes 1740 til Københavns slot.

Stuen ved siden af kongens kaldes i de ældste inventarier dronningens stol men skif
ter hurtigt navn til prinsessernes stol, muligvis fordi Christian IV.s dronning, Anna, 
allerede døde 1612, endnu før kirken var færdig. I tiden omkring 1859 kaldes den kaval- 
lerstolen. Dette rum var også smukt udstyret, men ikke så fint som kongens, og det 
havde et endnu mere verdsligt præg end nabostuen. Loftet var af stuk, og væggene 
var dækket af vævede tæpper med jagtmotiver; over dem hang der malerier oprindelig 
med bibelske motiver, senere udskiftet med kongeportrætter. På gulvet lå et isbjørne
skind, og her stod ligesom inde ved siden af et par lænestole. I forbindelse med Christian 
VI.s nyindretning af såvel konge- som prinsessefløj er denne kirkestue øjensynlig blevet 
inddraget mere eller mindre til beboelse. Af inventariet fra 1738 fremgår det, at rummet 
dengang havde et sengested, et firfløjet skærmbrædt med motiver fra Frederiksborg, 
og på væggen et stort spejl i glasramme med en opsats ovenpå. Denne ordning har for
mentlig kun været midlertidig, for allerede 1743 nævnes sengestedet ikke længere, og 



FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. INVENTAR 1793

L. L. 1970

Fig. 74. Christian IV.s kirke. Altertavle. Detalje af den gode rover i storfeltets Golgathascene
(p. 1799).
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Thurah omtaler heller ikke arrangementet i Vitruvius II, som udkom 1749. Ligesom 
kongens stue blev denne fuldstændig ødelagt ved slotsbranden.

Begge kirkestuer havde vinduer af spejlglas ud mod kirken, og indvendig var arm
lænet derunder beklædt med persisk gyldenstykke. Hvide taftsgardiner kunne trækkes 
for vinduerne. I bedekammeret var der i vinduet ud mod voldgraven små glasmalerier 
indførte fra Holland.

Af det foregående vil det være fremgået, at der i årenes løb ikke er sket væsentlige 
ændringer med inventaret i slotskirken før 1859, der som påpeget heller ikke nåede at 
anrette de store skader på møblerne. I krigstid traf man sine foranstaltninger; både 
1658—60, sidst i 1600’rne og under den store nordiske krig i begyndelsen af 1700-tallet 
blev det mest kostbare inventar sendt til København. Snedkeren lavede kasser til ma
lerierne i kongens kirkestue, og de bedste af de store skilderier i kirken blev rullet sam
men og tillige med sølvet fra altrene og prædikestolens store sølvfigurer samt alter
stagerne opbevaret i hovedstaden, så længe krigene rasede.

Anderledes forholder det sig med de mindre inventargenstande; de er, ligesom det 
ofte er tilfældet i købstad- og landsbykirker, blevet udskiftet eller ombyttet med andet 
i årenes løb. Alterkalk og -disk er udført midt i 1600-årene, men hører ikke til slotskirken. 
Sættet kom først hertil i Frederik IV.s tid ved et mageskifte med Torup kirke. De store 
sølvstager på alterbordet omstøbtes i 1680’erne, fordi de gamle var meget brøstfældige.

De ting, der nok så meget tilhørte kongen privat som kirken, har selvsagt også skiftet 
opholdssted. Det gælder især de mange lænestole i de to kirkestuer og på gallerigangene 
samt i kongens stol nede i kirken. Nogle af dem eksisterer muligvis stadig, men det er 
ikke muligt at identificere dem. Maleriernes skiftende opholdssteder er der allerede 
gjort opmærksom på.

Forandringer af kirkerummet i forbindelse med de danske kongers salvning er ligesom 
genopbygningen efter branden omtalt p. 1678. Bortset fra de to kirkestuer og det store 
orgel led inventaret ikke overvældende skade; alter og prædikestol bragtes over i det 
gamle køkken, den kongelige stol flyttedes til Kancellihuset.

Alterbordet (sml. fig. 71), senest fuldført 1621, er af sort, poleret belgisk mar
mor1. Pladen hviler på fire volutprydede støtter, der er anbragt på en fælles fod
plade med karnisprofil; den er i modsætning til bordpladen samlet af flere stykker. 
Bordet er 98 cm højt, pladen 190 cm lang og 83 cm bred. Selve bordet er bygget 
op mod den marmorunderbygning, hvorpå altertavlen står; underbygningens 
sider er forkrøppede efter tavlen og forsynede med profilindrammede fyldinger 
samt omløbende fodliste. Dennes profil skiller sig noget ud fra den på alter
bordets fodplade, hvilket kunne tyde på, at bordet og underbygningen for 
tavlen er udført til forskellig tid. Kongens besked til Steenwinkel 1621 om at 
gøre altret færdigt går snarest på alterbordet2.

†Alterklæder. 1-2) Overført fra Frederik II.s kirke (jfr. p. 1684). 3) 1616, med 
Christian IV.s kronede monogram omgivet af laurbærblade og derunder års
tallet. Kendes fra blad i Nationalmuseet, signeret Zeuthen, med påskriften: 
guldbroderi på altret, hvormed må menes alterklædet. 4) Omtalt første gang 
16463 og nærmere beskrevet i inventariet 16504: »Fiolbrun« gyldenstykkes 
bund med små gyldne blomster, frynser af guld, sølv og fiolbrunt silke, under
foret med taft i forskellige farver. Omtalt igen 16615 og 16776, da frynserne 
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Fig. 75. Christian IV.s kirke. Altertavle. Den onde rover i storfeltets Golgathascene (p. 1799).
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siges at være af blå og gul silke. 12. sept. 1687 udstedtes kvittering for udle
vering til Nødebo kirke7. 5) Nævnt 1677β, gammelt, af rødt fløjl, 1706 
ubrugeligt8; måske overført fra Frederik II.s kirke (jfr. p. 1684). 6) Et 16776 
omtalt ubrugeligt fløjlsalterklæde er sikkert det samme af sort fløjl, som også 
i 1706 var ubrugeligt. 7) Omtalt første gang 1686, karmoisinrødt fløjl, forneden 
besat med guldfrynser af tre fingres bredde, på hjørner og kanter med smalle 
guldfrynser, ifølge inventariet 1705 underforet med rødt lærred. 1752—53 op
bevaredes det på møbelkammeret, og 28. febr. 1754 var det udgået. 8) Første 
gang nævnt 1705, gult gyldenstykkes alterklæde med brede guldfrynser; 
1754—56 var det på møbelkammeret. 9) 1719, skænket af Frederik IV.8, for
arbejdet af 13½ alen rødt fløjl, midtpå broderet med guld kongens navn og 
krone, palmegrene og årstallet 1719; det var »garneret« med 9 1/4 alen brede og 
13 alen smalle guldgaloner og underforet med rødt »bortun« (?) lærred. 17389 
tilføjedes, at der i palmegrenene hang »ordens og sumbolum«. 10) Ifølge Over- 
hofmarschallatets ordre af 18. nov. 183610 blev der tilstået kirken et nyt fløjls
alterklæde med guldgaloner.

†Alterduge. 16776, gammel, af damask, 1686 og 17057 omtales en af fint 
lærred med brede »point de paris« nedenom og smalle ditto i de øvrige kanter. 
1789—93, ny, af hollandsk lærred besat med fine kniplinger, måske udgået 
1836—40. Ifølge Overhofmarschallatets ordre af 18. nov. 1836 blev der til
stået kirken en ny10, og 2. marts 1860 oplystes, at alterdugen var frelst fra 
branden11; måske den samme. 1878 forærede dronning Louise kirken en alter
dug »til dels antiqué til dels repareert og broderet af kammerherreinde Falbe, 
født Rothe«12.

Altertavlen* (fig. 71-93), anskaffet 160693 og senere opstillet på altret i kir
kerummets sydende, er med sine fornemme træsorter, sin rigdom af delvis 
forgyldte sølvrelieffer og frifigurer, sølvstik, ornamenter og øvrige indlægning 
pragtkirken værdig. Af stemplerne må man slutte, at tavlen er udført i Ham
borg. Fra skriftlige kilder vides, at den er forhandlet gennem den berømte 
hamborgske bankier- og guldsmedefamilie Mores (jfr. p. 1810).

Tavlen er ejendommelig på flere måder og ikke uden gåder, også hvad angår 
metal- og træarbejdet. Et bemærkelsesværdigt træk er den sekretæragtige 
udformning af postamentet med skuffer, skabsrum og bordklap til at slå ned. 
Skufîemotivet gentages på tavlens bagstykke, der dog næppe stammer fra 
samme værksted som den egentlige tavle (jfr. p. 1808).

Tavlen har ikke undergået væsentlige forandringer i årenes løb34. Den er i 
nogle tilfælde blevet skilt ad, nedtaget og genopsat, således i 1663—64 på 
grund af svenskekrigene14 og i 1854 i forbindelse med Frederik VII.s restau- 

* Afsnittet om altertavlen skyldes Bodil Busk Laursen.
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Fig. 76. Christian IV.s kirke. Altertavle. Detalje af storfeltets Golgatharelief (p. 1800).
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Fig. 77—78. Christian IV.s kirke. Altertavle. Storfeltets fløje, inderside. 77. Kristus for Herodes (p.

1801). 78. Gravlæggelsen (p. 1801).

reringer i slotskirken, hvor der blev udført en ret omfattende reparation af 
tavlens bagside, blandt andet blev dennes ialt 20 skuffer fornyet15.

Fløj altertavlen er arkitektonisk opbygget og inddelt i tre hovedafsnit: posta- 
ment, storstykke og topstykke. Storstykkets og topstykkets gesimser bæres af 
henholdsvis joniske og toskanske søjler. Topstykket har svungne afdækninger 
og brudt gavl. I lighed med både katolske og lutheranske fløjtavler er stor
stykket opbygget som et skab med bevægelige fløje, fæstnet til søjleskafterne, 
der flankerer storfeltet; søjlerne får således praktisk funktion som hængsler. 
Tavlens façade og sider er fineret med ibenholt og prydet med indsatte drevne, 
delvis forgyldte sølvrelieffer, graverede sølvplader, støbte frifigurer ligeledes af 
sølv med eller uden forgyldning, og dels indfældet, dels pånittet sølv- og perle- 
morsornamentik.

Tavlens bagside (fig. 71), uden sølvornamentik, er leddelt som façaden, ind
lagt med flerfarvet intarsia afvekslende med udsavede, pålimede ornamenter. 
De vigtigste træsorter er sortsværtet mahogni, palisander, nød og egetræ. Stor
feltet flankeres af to gange to pilastre, imellem hvilke er anbragt en række 
småskuffer, ti i hver side.

Storfeltets drevne og forgyldte relief forestiller Golgatha. Kombinationen af 
fritstående, forgyldte forgrundsfigurer set på baggrund af et relief gør frem
stillingen scenisk. I midten hænger den døde Kristus på et højt, latinsk kors 
mellem de to røvere. Ansigtsudtrykket er mildt og blidt. Armene beskriver et 
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Fig. 79—80. Christian IV.s kirke. Altertavle. Storfeltets fløje, yderside.79. Johannes Døberens 
halshugning (p. 1802). 80. S. Sebastians martyrium (p. 1802).

skævt cirkelslag, hovedet er sunket ned mod højre skulder. Kroppen er smal 
og slank, fødderne let krydslagte. Lændeklædet ender i to flagrende flige, der 
gentages i den på øvre korsarm loddede kartouche, hvorpå i reliefversaler 
»I.N.R.I.«.

Ved korsets fod knæler Maria Magdalene med venstre arm bag om korset og 
den højre foran. Ansigtet er vendt op mod Kristus. Til venstre for hende står 
salvekrukken, der nu mangler sit låg. På Kristi højre side står Maria. Hun 
fører med venstre hånd en flig af kappen op til øjnene. Hovedet er bøjet, skik
kelsen lang og slank. Johannes på Kristi venstre side retter sit blik mod den 
korsfæstede; højre hånd er strakt frem, i venstre en bog, som støttes mod hof
ten. Samme lange og slanke figur som Maria, samme folderige gevandt. På 
Kristi højre side hænger den gode røver på et latinsk kors, noget mindre end 
Kristi. Han er ophængt i armene i en snoet, forgyldt tråd, men armenes stilling 
svarer ikke til denne ophængningsmåde; de skulle gå bag om korsarmene og 
ikke foran. Hovedet er vendt mod Kristus (fig. 74). Kors, hår, skæg og lænde
klæde er forgyldt. Den onde røver (fig. 75) er ophængt på samme måde, men 
hovedet vender bort fra Kristus. I modsætning til de andres harmoniske og 
afklarede udtryk er dette ansigt fortrukket og spændt, kun figuropfattelsen
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er den samme slanke og langstrakte. Partiel forgyldning i lighed med den gode 
røvers.

De tre kors samt Maria og Johannes står på drevne fodstykker, der fore
stiller jordsmon; herpå er der skruet sølvgræshopper og andet kryb. Skrue
huller antyder flere end nu, hvor der ved hvert kors er en græshoppe og ved 
Kristi kors desuden et firben og en blomst.

Korsfæstelsesgruppen har som baggrund alteropbygningens største relief. 
Det er forgyldt og danner med den uroligt bevægede overflade en virknings
fuld kontrast til forgrundsfigurerne. Om tavlens drevne relieffer kan generelt 
siges, at de forreste figurer er udført i meget højt relief, der flader ud jo længere 
man kommer ind i billedet. Hvad angår storfeltet, er der desuden tale om en 
kombination af støbe- og driveteknik, idet en hest med rytter og en soldat til 
højre og venstre i forgrunden er udført i delvis frifigur (fig. 76). I et kraftigt 
perspektiv skildres det myldrende menneskehav på Golgatha og uden for Je- 
rusalems mure, der ses i mellem- og baggrunden. I midten kaster tre soldater 
lod om Kristi kjortel og lige over denne gruppe ses Jerusalems byport forsynet 
med faldgitter. Øverst på porten et skjold, der er symmetrisk firdelt af et 
stort kors og med et græsk kors i hvert felt. På arkitraven over søjlerne skråt
liggende, korsmærkede skjolde. Gennem porten får man et glimt af byens 
arkitektur. Perspektivet fortoner sig til begge sider for porten ned langs by
muren. Til venstre og højre for porten ses sol og måne. Fremstillingen afsluttes 
foroven af kraftigt modellerede skyer. Relieffet er udført i to halvdele, der er 
loddet sammen i billedets midte. Selve byporten er ikke drevet sammen med 
relieffet, men danner et tredie stykke anbragt således, at det dækker over 
sammenføj ningen.

I alterskabets konkave sider er mod øst og vest indsat ovale sølvstik. Begge 
er knæstykker med tre personer, det ene en ecce-homo-fremstilling, det andet 
hudstrygningen. Foroven i skabet ses i liggende oval en svævende engel. Si
derne er desuden smykket med indfældede stiliserede renæssancemontanter i 
geometriske rammer.

Storfeltets to joniske søjler har hule skafter, fremstillet af drevne sølvrelieffer 
med symmetrisk ornamentik af grotesker, hermer, frugtbundter og putti. Bag
ved søjlerne er i alterskabet indfældet sølvstik. Det østlige, rundbuede felt viser 
apostlen Johannes, og i et mindre, rektangulært felt nedenunder står med 
graverede versaler »S. Johannes« i kartoucheramme. Bag den vestre søjle er på 
lignende måde indsat et sølvstik med navneplade for »S. Philippvs.« Gesimsens 
frise er forsænket, så dens overkant flugter med kapitælernes øvre afslutning. 
Den er af drevet sølv, og ornamentet er en snerlelignende blomst, der gentages 
symmetrisk.

Storfløjenes inderside er opdelt i et større og et mindre rektangulært felt ved 
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Fig. 81. Christian IV.s kirke. Altertavle. Postamentets midtfelt, nadveren (p. 1803).

en ibenholtsfineret, profileret liste i lighed med den, der indrammer hele fløjen. 
Felterne udfyldes af drevne relieffer, der er forgyldte som midtfeltets Golgatha- 
fremstilling, således at tavlen i åben stilling domineres af guldet, mens den 
lukket fremtræder med sølvrelieffer. Den samme vekslen genfindes i posta
mentets opbygning.

Emnet for østfløjens største felt er Jesus, der føres for Herodes (fig. 77, 82). 
Stedet for handlingen er et pragtrum i renæssancestil. I det øvre felt ses to 
flyvende engle med palmegrene i hænderne. Grenene krydses i relieffets midt
akse, hvor de holdes sammen af en laurbærkrans. Englene er omgivet af kerub
hoveder og skyer.

Vestre fløjs store relief fremstiller gravlæggelsen (fig. 78). I forgrunden er 
Kristi afsjælede legeme ved at blive sænket ned i en sarkofag, der er anbragt 
midt i et klippefyldt landskab. I baggrunden Golgatha med de tre kors og 
Jerusalems tårne. Fløjens øverste mindre relief er som østfløjens.

Storfløjenes yderside er arkitektonisk opbygget. En ibenholtsfineret portal 
indrammer et relief, hvorunder et postament. Portalens pilastre er smykket 
med hermer i relief. I sviklerne cirkelmedaljoner med englehoveder i relief og 
indfældet, stiliseret løvværk. Slutstenen har perlemorsindlægning i form af tre 
semikolonlignende tegn.

Den østre fløjs store relief forestiller Johannes Døberens halshugning, som 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 114
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Fig. 82. Christian IV.s kirke. Altertavle. Detalje af storfeltets østfløj, indersiden, jfr. fig. 77 (p. 1801).

udspilles i et fornemt gårdsrum med arkader (fig. 79). I postamentfeltet en 
herme. Det hele indrammes af indfældet, stiliseret løvværk vekslende med 
runde bosser.

Den vestre fløj fremstiller S. Sebastians martyrium (fig. 80). Over hans hoved 
svæver en engel med martyrens palmegrene.

Et bevidst forsøg på at skabe symmetri om tavlens midtakse kan spores i 
sammenstillingen af de to relieffer på fløjenes ydersider, hvor soldaten i ne- 
derste venstre hjørne og bødlens sværd på det østre relief modsvares af hen
holdsvis bueskytten i nederste højre hjørne og linien i Sebastians opstrakte 
arm på det vestre.

Storgesimsens konvekse underkant er helt beklædt med drevne ornamen
ter. I midten i støbt frifigur en herme, hvis ben gror ud i akantus. På hver side 
af denne en hornblæsende putto med palmegren i venstre hånd og på hjørnerne 
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Fig. 83. Christian IV.s kirke. Altertavle. Detalje af postamentets midtfelt, jfr. fig. 81 (p. 1803).

groteske masker, alt i frifigur, der er påskruet det drevne symmetriske akan- 
tusslyng. Den konvekse overside er af palisander.

Postamentet består af midtfelt med to smalle fløje. Emnet for midtfeltets 
relief er nadveren, der foregår i et prægtigt renæssancerum (fig. 81-83). Frem
stillingen afspejler det øjeblik, hvor Kristus har åbenbaret, at een af dem skal 
forråde ham. Når disse fløje åbnes, flankeres nadverfremstillingen af tre gange 
tre små forgyldte relieffer, der danner forsider af seks skuffer (fig. 84). Emnerne 
er følgende: Syndefaldet, bebudelsen, kongernes tilbedelse, Kristi dåb, indtoget 
i Jerusalem og bønnen i Gethsemane. Alle skufferne er forsynet med en lille 
snoet sølvring til udtræk.

Postamentfløjene, der i lukket stilling dækker for skufferne, er indvendig 
smykket med et sølvstik og en navneplade indsat i en ibenholtsfmeret, rund
buet ramme. Østre fløjs stik forestiller Moses med lovens tavler og lokket hår,

114*
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der rejser sig i to horn. Under ham navneplade med »Moyses« i kartouche, 
flankeret af to putti. Vestre fløjs portalfelt viser Johannes Døberen med lam 
på bog i højre hånd. I den venstre et skriftbånd »Ecce agnvs dei«. På navne
pladen derunder er graveret »Ioannes«. Udvendig på postamentfløjene er der 
relieffer med evangelisterne i halv figur med attributter. På østre fløj Mathæus 
og Markus, på vestre Lukas og Johannes. På listerne over og under reliefferne 
er der et diademhoved i løvværk. Også de små gennembrudte hængsler er af 
sølv og fastgjort med sølvsøm.

Midtpartiet med nadverrelieffet kan lægges ned som en chatolklap, hvorved 
en låge omgivet af skuffer bliver synlig (fig. 84); skuffeforsiderne har relieffer, 
en herme, hvis underkrop vokser ud i akantus. På klappens inderside er ind
fældet et stort ovalt stik forestillende flugten til Ægypten. Lågens forside ud
fyldes af et forgyldt relief, hvis emne er hyrdernes tilbedelse. Foran ruinerne 
af en pragtbygning sidder Maria ved krybben med Jesusbarnet. Bag dem står 
Josef, mens hyrderne kommer ilende til fra højre og venstre. I baggrunden til 
venstre ude på marken en hjord og to hyrder, til højre Bethlehems tårne og 
mure. — På lågens indvendige side er indfældet et sølvstik, omskærelsen. Den 
figurrige fremstilling danner et massivt felt i hele stikkets bredde. I ramme
værket er indlagt symmetrisk løvværk.

Lågen åbner ind til et rum dekoreret med flerfarvet intarsia, udformet som 
en sal med tavlet gulv. I sidevæggene et retkantet og to ovale gittervinduer i 
kartouche og rammeværk. Loftet er opdelt i otte rektangulære felter, der for
toner sig perspektivisk. Alle felterne har indlagt midtbosse af elfenben. I bag
væggen et gadebillede i perspektiv med en obelisk og en mand.

Postamentets gesims, der forkrøpper sig under storsøjlerne, har en smal frise 
med indlagte symmetriske ornamenter, afvekslende med runde sølvbosser. 
Undersiden af den kvartrunde arkitrav er dækket af et relief med kartouche- 
værk, frugtbundter og englehoveder. Af inventariet fra 16504 fremgår, at der 
under hver storsøjle oprindelig har været en sølvkugle i drevet arbejde med 
påloddede engle og masker. Fodlisten er ibenholtsfineret og karnisformet.

Topstykket er treleddet med et dybt, rektangulært midtfelt foran hvilket to 
frie toskanske søjler, og flankeret af to sidestykker med arkader. Søjlerne er 
hule som storsøjlerne og består som disse af drevne relieffer med symmetriske 
ornamenter af hermer, engle, frugtbundter og akantus.

Midtfeltet er opbygget som storstykkets midtfelt, og skildrer Kristi opstan
delse (fig. 85). Kristus er udført i frifigur og omgivet af en strålekrans, der er 
påloddet relieffet bagved, således at strålerne er frie i rummet. Bag Kristus 
et drevet og støbt relief, der som storstykkets er fremstillet i to dele. På hver 
side af strålekransen springer en romersk soldat frem, udført delvis i frifigur, 
delvis i højt relief. Soldaten til højre bærer et spydlignende våben, mens sol- 
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Fig. 84. Christian IV.s kirke. Altertavle. Postamentets midtparti og vestre sideparti i åben stand
(p. 1803).

daten til venstre har mistet sit. Scenen fortsætter uden for det egentlige felt. 
På storgesimsens konvekse overkant sidder fire soldater i frifigur. De er i lighed 
med soldaterne på relieffet iført kjortel med panser og hjelm. Soldaten i øst 
har et spyd i højre hånd. De to midterste er bevæbnet med sværd, og den ene 
har desuden et skjold (fig. 90). Soldaten yderst mod vest holder over højre 
skulder en stridsplejl, i venstre hånd en rørlignende stav.

I midtstykkets konkave sider er indsat tre ovale sølvstik (sml. storstykket 
p. 1800). I siderne forestiller de engle med marterredskaber, foroven Jonas, der 
udspyes af hvalen. I de øverste hjørner er fastgjort sol og måne, som på Gol- 
gatha-reliefîet. Siderne er desuden smykket med indfældet løvværk af sølv og 
perlemor.

Emnet for østre sidestykkes relief, der er rundbuet og indsat i en arkade- 
lignende indramning med sølv- og perlemorsindlægninger, er Kristus som have
mand eller Noli me tangere (»rør mig ikke«). Til højre i forgrunden knæler 
Maria Magdalene. Kristus står til venstre. Han er iført et langt folderigt ge
vandt og har på hovedet en opsmækket hat. Højre hånd strækker han afvær
gende frem mod hende, og i den venstre holder han en spade over skulderen. 
Mellem dem står salvekrukken. I baggrunden øjner man en by. Vestre side
stykkes relief forestiller vandringen til Emaus. Kristus går mellem de to dis
ciple; alle er iført folderige klædninger og opsmækkede hatte. I baggrunden til 
venstre en by og til højre en fæstning på et bjerg. I forgrunden et træ. Top
frisen er belagt med drevet sølv, hvis dominerende led er en aflang bosse.
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I gavltrekanten ses Gud Fader i delvis frifigur. Venstre hånd holder rigs
æblet, mens højre er løftet velsignende. Ansigtet er magert og furet, indrammet 
af et vældigt tveskæg. Om skuldrene er i drevet relief draperet et slag, der med 
kraftigt og uroligt foldekast dækker armene. Bag hovedet er påloddet en stråle- 
glorie. På tagfladerne, som er indrammet af en smal sølvliste, er der volut- 
bøjler med geometriske perlemorsindlægninger. De flankeres af to udsavede, 
ørelignende ornamenter af palisander, ligeledes med indlægninger af perlemor 
og desuden prydet med en lille pyramide af sølv.

En konsol midt i den brudte gavl danner fodstykke for topfiguren, en vinget 
kvindeskikkelse: Troen, med kalken i venstre hånd, og i den højre oprindelig 
et kors, der imidlertid er forsvundet. Om skikkelsen er draperet et gevandt, 
der lader højre bryst og ben frit; de store vinger er påloddet figuren. I den 
modsatte ende af fodstykket er udskåret en kvadratisk åbning og på midten 
en rund. Ældre beskrivelser oplyser intet om funktionen.

Sidestykkernes gavle er tomme, men på det svungne tag hviler to ens støbte 
kvindefigurer, påloddet grove sølvbeslag, hvori huller til skruerne, der holder 
figurerne på plads (fig. 91). Gavlstykkernes tag er af palisander, nu så stærkt 
falmet, at man kun vanskeligt kan forestille sig det oprindelige farvespil mellem 
det sorte blanke ibenholt og det varmere, mørkebrune, ligeledes blanktpolerede, 
palisander. Omtrent midt på tagfladerne er anbragt en lille sølvpyramide. Oven 
for denne er boret eet hul og nedenfor, ved siden af hinanden, to huller, der 
bærer spor af at have været anvendt som skruehuller. Det fremgår ikke af 
tidligere beskrivelser, hvilket formål de kan have tjent. 31,5 cm høje.

Altertavlens øst- og vestside er indlagt med sølvstik og symmetrisk orna
mentik, der dels er indfældet dels påsømmet. Dertil kommer på hver side tre 
vinger af ibenholt, formet som S- eller volutbøjler, en for hvert af tavlens led. 
De er belagt med en rig dekoration af drevet og støbt ornamentik; kanterne 
domineres af et attisk slyngbånd, der er skåret ud i ibenholtet og indlagt med 
perlemor. Fra storstykkets vinger strækker en ung mand i halv figur (fig. 93) 
den ene arm op mod en maske i form af et hornet uhyre med vidtåbent gab. 
Fra ham løber en rad af sølvperler ned langs bøjlen, hvis udsmykning ender 
med endnu en maske, og midt i perlerækken er der et fremspringende kerub
hoved. På bøjlens kanter er endvidere indsat en roset og en cirkelmedaljon med 
et englehoved i relief. Postamentets vinger er smykket med en kvindelig herme 
med stærkt fremspringende hoved og nedad fortonende sig i en perlerække. 
Topstykkets bøjler er dekoreret med et kerubhoved og en perlerække.

Bøjlevingerne flankeres overalt af indfældede sølvstik, alle med samme kom
position: et rundbuet felt med en figurfremstilling og nedenunder et mindre, 
rektangulært, hvor figuren navngives i kartouche med versaler (fig. 92). På 
alterskabets vestre side ses til højre »S. Simeon« til venstre »S. Mattias«, på den 
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Fig. 85. Christian IV.s kirke. Altertavle. Topstykkets midtfelt, opstandelsen (p. 1804).

østre side til højre »S. Iacobus Maior« til venstre »S. Andreas«. Postamentets 
vestre side til højre »P. Iesaia« til venstre »S. Paulus« og på den østre »S. Petrus« 
til højre og til venstre »R. David«. Endelig ses på topstykkets vestre side til 
højre »S. Jacobus Minor« til venstre »S. Thomas« og mod øst til højre »S. Mat- 
teus« til venstre »S. Bartholomeus«.

Altertavlens bagside følger nøje façadens arkitektoniske opbygning i tre led: 
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Postament, storstykke og topstykke. Den er overalt indlagt med flerfarvet in
tarsia isprængt perlemorsindlægninger og har i høj grad selvstændig værdi i 
kraft af hele udformningen og det fine snedkerarbejde. Bagsiden er medvir
kende til at understrege altrets karakter af et møbel. Et ejendommeligt træk 
er de to rækker med hver 10 skuffer16, der ses mellem storstykkets pilastre. Den 
eneste del af udsmykningen, der har et direkte religiøst indhold, findes i gavl
trekanten, hvor der på hver side af den med perlemor indlagte runde bosse i 
intarsia er fremstillet til venstre fugl Phønix og til højre en pelikan, der hakker 
sig til blods i brystet for at føde sine unger. Begge motiver er symboler på 
Kristus.

I modsætning til façaden og siderne er der intetsteds på bagsiden anvendt 
ibenholt. Hvor gesimserne er gennemløbende, er den sorte træfarve opnået ved 
at sværte mahogni. Bundpladen i alle de større intarsiafelter er egetræ, mens 
indlægningerne er af citrontræ, sykamore, buksbom, ahorn, nødde- og lindetræ. 
Pilastrene er af palisander, og overalt er der anvendt frugttræ.

Ved at sammenligne den store blomsteropsats i storstykkets midtfelt med 
et par af kirkens stolestader, kan en nøje overensstemmelse påvises, både hvad 
angår motiv og materiale. Meget tyder på, at bagsiden er udført af samme 
mester, som stolestaderne (p. 1832), men der findes ingen regnskabsposter, der 
fortæller, hvor og hvornår bagstykket er påsat.

Tavlens program (jfr. fig. 86—87). Altertavlerne fra middelalderen og re
næssancen vidner ofte gennem deres billedrækker eller andre synlige tegn om 
baggrunden for deres opståen. Tavlens bestiller — donator — kan f.eks. lade 
sig afbilde på selve tavlen eller ved indskrifter og lignende sikre sig, at hans 
navn evigt knyttes til den. Også valget af motiver, tavlens religiøse program, 
kan give værdifulde oplysninger om det milieu, tavlen skylder sin oprindelse, 
om det tankesæt, den skulle korrespondere med. Programmet affattedes al
mindeligvis af kirkens lærde i forbindelse med donator for siden at blive virke
liggjort af kunstnere og håndværkere.

Da forholdene omkring anskaffelsen af Frederiksborgs altertavle og dennes 
tilblivelse i øvrigt er så dårligt oplyste, ville det være af stor betydning, om 
man indirekte gennem tavlens udformning kunne finde svaret på nogle af de 
opstillede problemer. For Christian IV. var bevidstheden om en lutheransk 
fyrstes høje kald med deraf følgende interesse for religiøse og kirkelige spørgs
mål særdeles levende. Det fremgår af kongens mange breve og anskueliggøres 
i hans storstilede kirkebyggeri. Tanken er derfor nærliggende, at man i tavlens 
program kunne finde hentydninger, der pegede i retning af Christian IV.s per
son og som vidnede om en aktiv medvirken fra kongens side ved udformningen.

En gennemgang af tavlens forskellige motiver giver imidlertid ingen holde
punkter, snarere tværtimod. Indtrykket af »planen« synes nærmest at kunne 
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Fig. 86—89. Christian IV.s kirke. Altertavle. 86—87. Tavlen i lukket og åben stand (jfr. fig. 72—73) 
med angivelse af motivernes placering. Tegnet af Ole Ross 1972 (p. 1808). 88. Hinrich Lambrechts 

mestermærke til højre, Hamborgs bystempel til venste (p. 1812). 89. (Nederst) Jacob Mores den 
ældres monogram til højre, Hamborgs bystempel til venstre (p. 1813).
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karakteriseres som traditionelt. Hovedvægten er lagt på det nye testamente 
med scener, der strækker sig fra bebudelsen til opstandelsen og desuden med
tager apostlene og evangelisterne. Hele billedserien indledes dog med synde
faldet, det ene af de to motiver fra det gamle testamente. Det andet, hval
fisken, der udspyr Jonas, er graveret på en sølvplade, der sidder lige under 
opstandelsesrelieffet i topstykket; og der er en inderlig sammenhæng mellem 
disse to scener, en sammenhæng, der er en direkte fortsættelse af middelal
derens typologiske ikonografi, hvor scener i det nye testamente kombineredes 
med gammeltestamentlige begivenheder, der tolkedes som symboler på eller 
ligefrem forudsigelser af, hvad der fortaltes i det nye testamente. I dette til
fælde at forstå således, at ligesom Jonas udspyedes af hvalens bug, således 
stod Kristus op fra jordens skød. Det gamle testamente er desuden repræsen
teret ved jødernes første og største førerskikkelse, lovgiveren Moses, der på 
postamentet er anbragt vis-à-vis det nye testamentes første forkynder, Kri
sti forløber, Johannes Døberen. De symboliserer den gamle og den nye pagt. 
Også den store konge, David, og profeten Esajas har fået plads på tavlen.

Ligesom i de fleste senkatolske altertavler er Golgatha, Kristi offerdød, pla
ceret i centrum, når fløjene slås tilbage for festdagsstillingen; helgenbillederne 
har med een undtagelse, S. Sebastian, veget pladsen for apostle og evangeli
ster. Fremstillingerne på storfløjenes bagsider, der er synlige, når fløjene luk
kes (faste- og adventstilling) er Johannes Døberens halshugning og pesthel
genen S. Sebastians martyrium. Linjen fra Døberens martyrium og til Kristi 
død på Golgatha er logisk og naturlig, men forekomsten af en katolsk helgen 
i denne lutheranske tavle til et lutheransk fyrstekapel virker påfaldende. Selv 
om Sebastian også var soldaterhelgen og værnehelgen for skydebroderselska
ber, virker hans tilstedeværelse ligeså fremmedartet i »programmet«, som de 
to Venusskikkelser på gavlene (se p. 1814).

Det er således ikke muligt af tavlens fremstillinger at udlede noget om 
Christian IV.s eventuelle personlige medvirken ved dens tilblivelse. Om det 
idégrundlag, som utvivlsomt ligger bag den chatollignende udformning med 
de mange små skuffer, skal søges hos Christian IV. og i hans nærmeste omgi
velser eller i helt andre kredse, er stadig uafklaret.

Sammenfatning. 1606 findes der en notits i Københavns guldsmedelaugs bog 
under 15. sept.13, hvoraf det fremgår, at kongen har beordret oldermanden Jør
gen Pryss og endvidere Niels Trudsen, Mogens Winther og Hans Godslar til 
at bese og vurdere et alter. Det oplyses, at det er af ceder(!)træ og indlagt og 
beslået med sølv, der vurderes til 1 dl. loddet for det hvide sølv og 5 dl. for 
det forgyldte17. Samme år, 30. september, anføres i rentemesterregnskaberne 
følgende post: Købt et kosteligt alter med forgyldt og hvidt sølv beslaget og 
stafferet, af juvelerer Hans Mouridsen [d. e. Mores] i Hamborg for 9227 rdl.18. 
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Fig. 90—91. Christian IV.s kirke. Altertavle. 90. Gravvogter fra hovedgesimsen (p. 1805). 91. Venus- 
statuetter fra topstykkets gavlvinger (p. 1806, 1814).

Allerede 1606, det år da kirkefløjens mure rejstes (p. 1689), men 11 år før 
slotskirken blev taget i brug, kom kirkens altertavle således til landet.

I et brev til kansleren Christen Friis fra 12. juni 16212 befaler kongen, at 
Hans Steenwinkel skal gøre altret til Frederiksborg færdigt (hermed menes efter 
al sandsynlighed alterbordet). I et brev af 3. marts 1633 til lensmanden Fre
derik Urne19 forlanger kongen, at denne skal forhøre hos den hollandske resi
dent, hvornår Lorentz20 agter sig til Frederiksborg, idet kongen ønsker at 
forandre altertavlen i kirken, så at den kan blive større, dog således at sølvet 
igen kommer til at indgå i tavlen. At disse planer aldrig blev bragt til udførelse, 
vides takket være en beskrivelse af altret, som den unge prins Christian af 
Anhalt nedskrev i sin dagbog21 under et besøg på Frederiksborg 8. marts 1623. 
Beskrivelsen, som stadig har gyldighed, lyder:

»Men det fornemste derinde (i kirken) er det smukke alter af ibenholt, på 
bagsiden gjort med små nette skuffer. Søjlerne er af drevet sølv og på iben
holtet er billeder af sølv delvis forgyldte, som fremstiller passionen«.

Af posten i rentemesterregnskaberne fremgår, at Christian IV. købte alter
tavlen af Hans Mores i Hamborg. Noget tilfælde er det ikke, at tavlen kom
mer netop fra denne by, der fra slutningen af 1500-årene dannede centrum 
for guldsmedekunsten i Nordtyskland. En af de første store hamborgske guld
smede, som kendes både gennem bevarede arbejder, stik og tegninger, er Ja
cob Mores den ældre, født omkring 1553. Han blev mester 1579 og var older
mand i guldsmedelavet i Hamborg fra 1599. Han døde 160922. Jacob Mores 
modtog tidligt store bestillinger fra byens styre, der ofte anvendte guldsmede
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arbejder som diplomatiske gaver, og 
i byens spor fulgte snart Frederik II. 
og efter ham Christian IV. Gennem 
bevarede tegninger får man et ene
stående indblik i den aktivitet, Jacob 
Mores udfoldede. Tegningerne omfat
ter dels et antal smykkeudkast udført 
for Frederik II.23, dels 87 tegninger 
af forskellig art, der som oftest viser 
genstandene i naturlig størrelse24. På 
mange af dem findes anført kundens 
navn. Det er næppe arbejdstegninger, 
men snarere gengivelser af allerede 
udførte arbejder, altså en form for 
katalog. Men Jacob Mores den ældre 
var ikke blot kunstner og håndvær
ker, han var også forretningsmand. 
Meget tyder på, at han i stor stil har 
virket som formidler af bestillinger til 
andre kunstnere og værksteder i 
Hamborg. Denne side af hans virk
somhed førtes videre af to af hans 
sønner, Hans Mores og Jacob Mores 
den yngre. Om deres virke som ban
kiers og leverandører for Christian 
IV. vidner de mange poster i rente- 
mesterregnskaberne25. Jacob Mores 
den yngre blev selv mester i 1606, 
men det er vist tvivlsomt, om han 
har haft nogen produktion af egen
hændige arbejder. Det vides heller 
ikke, om han har haft et værksted. 
Det stempel på Frederiksborgs alter
tavle, som Bernhard Olsen og M. Ro- 
senberg26 tolkede som betegnende 
Jacob Mores den yngre, tilskrives nu 
en anden samtidig hamborgsk guld

smed ved navn Hinrich Lambrecht, mester i Hamborg 1599, død 1628 (fig. 88)27.
Foruden dette stempel kan påvises endnu et mesterstempel på tavlen, Ja

cob Mores den ældres monogram, som kendes fra bevarede guldsmedearbejder 

Fig. 92. Christian IV.s kirke. Altertavle. Sølvstik 
på storstykkets østre side, til venstre, S. Andreas 
(p. 1806).

L. L.1970
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og fra signerede stik og tegninger (fig. 
89). I lighed med det ovenfor omtalte 
stempel ses det altid sammen med 
Hamborgs bystempel og er anvendt 
i alt 20 steder på tavlen, nemlig på 
serien af sølvstikkene med apostlene 
i alterskabets og topstykkets sider og 
bag storstykkets søjler. Både apostel
pladerne og navnepladerne er stemp
lede. Hinrich Lambrechts stempel 
findes på alle de drevne og støbte 
reliefplader med undtagelse af stor- 
og topstykkets midtfelter. Ingen af 
frifigurerne synes at være stemplede 
med undtagelse af Maria Magdalene, 
der bærer Hamborgs mærke, men 
intet mestermærke.

Tavlens sølvstik er direkte kopieret 
efter stukne forlæg28 og fortæller der
for ikke noget karakteristisk om den 
eller de håndværkere, der har udført 
dem. For relieffernes vedkommende 
stiller sagen sig anderledes. Af selve 
relieffets teknik er det givet, at man 
her må vente at finde mere kunstner
personlighed udtrykt, idet guld
smeden skal »oversætte« det flade 
maleri eller stik til plastiske former29. 
Ved en sammenligning mellem tav
lens enkelte relieffer er det da også 
muligt at udskille i hvert fald to for
skellige typer, hvis afvigelser ikke 
blot kan skyldes meget divergerende 
forlæg. Den ene gruppe udgøres af 
fem af de seks forgyldte skuffefor
sider (bebudelsen undtaget) i posta
mentet. De er både i figurfremstilling 
og teknik plumpere end tavlens større relieffer, og er som nævnt mærket med 
Hinrich Lambrechts stempel. Det behøver dog blot at betyde, at han som 
mester garanterer for sølvets lødighed. Disse relieffer må karakteriseres som 

L. L.1970

Fig. 93. Christian IV.s kirke. Altertavle. Herme 
fra storstykkets vestre vinge (p. 1806).
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værkstedsarbejder. Bebudelsen er af bedre kvalitet end de nævnte fem og 
kommer de større relieffer nærmere, men den adskiller sig dog fra den gruppe, 
tavlens hovedgruppe, der omfatter alle de øvrige relieffer, heriblandt sandsyn
ligvis også de to ustemplede. Alle er af høj kvalitet og har et fællespræg i 
formsprog og teknik. De synes at være udført af samme mand (Hinrich Lam- 
brecht selv?). De er fuldgyldige udtryk for nordtysk manieristisk guldsmede
kunst. Udførelsen af frifigurerne slutter sig til relieffernes figurfremstillinger. 
De samme lange, slanke lemmer, den samme idealiserede ro, præger Jesus 
på korset og relieffernes Kristusskikkelse, mens relieffernes kraftfulde og liv
lige soldater fremstår lyslevende i de forskrækkede gravvogtere på hoved
gesimsen. — De to kvindeskikkelser (fig. 91) på de svungne gavlstykker om
tales i samtlige inventarier som de kristne dyder: Kærligheden og Håbet. Sam
tidig anføres det, at de har mistet deres attributter. For det første har de 
imidlertid aldrig haft attributter, for det andet er de to ens figurer kopier efter 
en meget yndet Venus-statuette, som Giovanni da Bologna udførte omkring 
1565 for kejser Maximilian II.30. Den klodsede måde, de er fastgjort på, an
tyder, ligesom tilstedeværelsen af de omtalte huller på sidestykkernes tag, at 
de ikke er oprindelige — dertil kommer, at de falder helt uden for tavlens 
program (se p. 1810). Har Christian IV. ladet dem sætte op, og skulle det være, 
fordi han selv er født i planeten Venus’ tegn?

Ornamentikken, der spiller så stor en rolle for helhedsindtrykket af tavlen, 
og som forbinder de enkelte led, er i al sin overvældende frodighed og ynde et 
udtryk for den rigdom på inspiration, der var at hente i de talrige verserende 
ornamentstik. Storsøjlerne og hermerelieffet på fløjenes forside bærer Hinrich 
Lambrechts mestermærke.

På den ovenfor skitserede baggrund må problemet om ophavsretten til alter
tavlen rejses. Jacob Mores den ældre, hvis navn længst har været knyttet til 
den, kan, som det vil være fremgået, ikke betragtes som mester for det egent
lige guldsmedearbejde. Tilstedeværelsen af hans monogram på nogle af sølv
stikkene fortæller som nævnt blot, at han garanterer for lødigheden. Men dette 
sammenholdt med efterretningen om, at Christian IV. købte tavlen af en søn 
af denne store, i 1606 aldrende, guldsmed med den mangeårige forbindelse til 
det danske kongehus, er tilstrækkeligt til, at Jacob Mores den ældres indfly
delse på udformningen af tavlen må tages med i overvejelserne. Om Christian 
IV. selv kan have haft ønsker, der har været afgørende for altertavlens op
bygning, vides ikke. Tavlens program er traditionelt, og giver ikke mulighed 
for tolkninger, der bringer kongen ind i billedet som initiativtager (se p. 1810). 
Der foreligger også den mulighed, at altret oprindeligt kan have været bestilt 
af en ukendt hos Jacob Mores, der så måske af den ene eller anden grund i 
stedet for har afsat det til den danske konge. Det ville falde i tråd med Jacob 
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Fig. 94—95. Christian IV.s kirke. Alterkalk, udført 1648 af C. Lauritzen, København (p. 1816).

Mores’ virksomhed i øvrigt at have modtaget bestillingen. Hvadenten han så 
selv har lavet udkastet til tavlen, eller det er blevet overdraget en anden, har 
Mores derefter udliciteret snedker- og guldsmedearbejdet, sidstnævnte blandt 
andet til Hinrich Lambrecht. Denne var på det tidspunkt mester med eget 
værksted, og der synes desuden at have været gammel forbindelse mellem de 
to familier31.

Men det er ikke kun ophavsretten til tavlens udformning, der er problema
tisk; selve opbygningen byder også på vanskeligheder. Hvilke tanker ligger 
bag indretningen af postamentet (fig. 14) med de mange småskufîer og chatol
klappen, som leder tanken hen på en verdslig møbeltype, en »sekretær«? Man 
ville vente at finde dette træk i et kabinet eller et kunstskab, men ikke i for
bindelse med et protestantisk alter32. Bagsidens intarsiaarbejde og igen de 
mange små skuffer forstærker dette indtryk. Det forlener tavlens ydre pragt 
med noget næsten intimt (fig. 71). Hvis man forudsætter, at Christian IV. selv
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har haft med udformningen at gøre, er det måske denne fornemmelse af at stå 
over for noget privat, kongen har ønsket at vække. Ingen skulle være i tvivl 
om, at det var en stor fyrstes kapel, man stod i, derfor dimensionerne og prag
ten, men samtidig skulle man heller ikke være i tvivl om, at det var fyrstens 
private kapel. — Altertavlens tilblivelseshistorie er stadig ukendt og et egent
ligt sammenligningsmateriale savnes33.

En †træhimmel med bøjler, som blev brugt til at hænge over altret, er nævnt 
i inventariet fra 165035, da den blev opbevaret i runddelen ved kirken, dvs. det 
sydvestre hjørnetårn36. Øskner til himlens anbringelse ses endnu på bagsiden 
af midtpillen i øvre galleris brystværn.

Altersølv, 1648. Den usædvanlige kalk (fig. 95) har rigt dekoreret, hvælvet 
fod med tunget standkant. Fodens overside smykkes af tre englehoveder drevet 
op i højt relief, og over hvert hoved er der et snirkelindrammet, prikket felt, 
imellem hovederne et lignende, men glat. Kalkens skaft har form af en 8,5 cm 
høj, støbt figur, som forestiller Samson med Gazas porte37 på venstre skulder 
(fig. 94). På hovedet bærer han det store, ret lave bæger, som har et graveret, 
ovalt billedfelt i ornamentramme på hver side. Det ene viser Noahs ark; på en 
kvist på arkens tag sidder duen med oliekvisten i næbbet, men ellers er der 
ingen levende væsener. Forneden i ornamentrammen med kursiv: »Pax et 
Gaudium« (»fred og glæde«). Det andet felt fremstiller Jesu fødsel (fig. 96); 
underskrift: »Sic nascitur Mundi Redemptor« (»således fødtes verdens frelser«).
24,5 cm høj. På standkantens overside to ens stempler, sammenskrevet CL i 
oval for Carsten Lauritzen (Bøje 163), samt Københavns bymærke 1648.

På undersiden af den påloddede standkant graveret kursiv: »Anno 1688 den 
21 septembr: is dese Kelck en Disch God aleen ter eere, ten dienste van de 
Hollantsche Luijthersche Gemeente tot Copenhaven vereert geworden van 
Thomas Erichsøn Torm« (»21. sept. 1688 blev denne kalk og disk — Gud alene 
til ære — skænket til brug for den hollandsk-lutherske menighed i København 
af T. E. T.«). Hvordan og hvornår kalken gik ud af den hollandske menigheds 
besiddelse38 vides ikke. 1720 kom den til Frederiksborg slotskirke39 ved mage
skifte med Torup (p. 1655f.), som fik den *kalk, der 1651 var lavet til Hillerød 
kirke (p. 641) og som kom til slottet, da en selvstændig bykirke blev opgivet. 
1724 omtales den som »den nye kirkeprydelse«, der forvares i et skab bag altret8.

Den glatte disk har graveret IHS og cirkelkors på randen. Under bunden 
indskrift svarende til kalkens og de samme stempler. Tvm. 17,5 cm.

†Altersølv. 1621 blev forgyldningen på to kalke og diske opfrisket af Sten 
Pedersen, og 1638 fik Peder Jacobsen, guldsmed i Hillerød, betaling for at for
færdige slotskirkens kalk, som var slidt i stykker, og for på ny at forgylde den40. 
Inventarierne omtaler siden 167741 en gammel kalk og disk af sølv forgyldt 
hvorpå Kristus på korset og Maria og Johannes og på begge sider af korset 
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Fig. 96. Christian IV.s kirke. Detalje af alterkalk fig. 95. Gravering på bægeret (p. 1816).

påskrift med munkeskrift: Alfa og omega. Ifølge kongelig resolution af 31. dec.
1744 blev dette altersæt, der vejede 1 pd. 4½ lod, omstøbt og sølvet brugt til 
det nuværende sygesæt (p. 1818).

Oblatæsken (fig. 8), er overført fra Frederik II.s slotskirke; omtalt første gang 
i inventariet 159735, der er det ældst kendte; den er cirkulær, 7,5 cm i tvm. og
5,5 cm høj, med profiler forneden og ved overgangen til låget, der på midten har 
et opdrevet felt, hvorpå står et nyere kors; det gamle blev stjålet 17058.1 midt
feltet graveret, sammenskrevet FS i laurbærkrans og uden om feltet liljeagtige 
spir. Låget er fæstnet til æsken ved et hængsel. Gæk af form som et englehoved, 
og under hængslet en »konsol« med riller som støtte for fingeren. Under bunden 
to ens mestermærker med sammenskrevet GB for Gabriel Brockmüller, Hille
rød (Bøje 1707)42. †Oblatæske, af træ, grøn, nævnt 1627 og 164135.

En skål af sort porcelæn med guldkors og under bunden: Royal Copenhagen, 
står 1972 i skabet bag altret.

Vinkande, 188043, fra Birch og Rasmussen, København.
* Vinkande (fig. 97) fra 1600-tallets anden fjerdedel, af sølv, delvis forgyldt, 

ifølge stemplerne udført i Augsburg, antagelig af Melchior Gelb. Kanden, der er 
26 cm høj, har rund fod med bølget fodplade; den hvælvede fod smykkes af 
drevne frugtklaser og bladværk. Korpus er formet som et mandsansigt med 
meget stort, tvedelt skæg; den del, der ikke optages af skægget, har drevne 
blomster, ret store med mindre blade. Mandens hår, der dækker det meste af 
låget, er formet som frugtklaser svarende til fodens. Under lågkanten er der 
også anbragt nogle drueklaser. Tvedelt gæk og hank med barneherme og barok
ornamenter.

Indvendig i låget er indprikket spejlmonogram, antagelig FBK (for Frederiks 
BorgKirke?). På låget og på fodpladen to stempler, det ene Augsburgs by- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 115
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mærke44, det andet mesterstempel for Melchior Gelb (Rosenberg 503), der 
blev mester o. 1617 og døde 1654. Han vides at have udført fire kander i form af 
et skægget hoved, to er i Tyskland (den ene gengivet hos Rosenberg, tavle 9), 
og to i Sverige henholdsvis i Mjølby kirke og i Kungl. Husgerådskammaren, 
Stockholm.

Kanden er første gang nævnt i inventariet 17058. 16. aug. 188045 henstillede 
slotsinventariekommissionen, at den gamle sølvkande i slotskirken blev over
ført til sølvkammeret, hvor den endnu findes.

† Vinkander. I de ældste inventarier omtales en liden sølvvinkande, som 
vejede 14 lod 1 kvint, sikkert overført fra den tidligere slotskirke (jfr. p. 1685), 
nævnt sidste gang 1648. Samme år omtales en sølvvinkande med Christian 
IV.s våben på35, og 1844 anskaffedes en sort porcelænsalterkande46.

Sygesæt, 1745, omstøbt af †kalk (jfr. p. 1817). Kalk af almindelig barokform 
svarende til bl. a. Kregme (p. 1569) fra 1732, udført af Niels Jonsen, med cirku
lær fod på bred fodplade, trinde skaftled, midtdelt, godronneret knop og ret 
stort bæger, hvorpå graveret Christian VI.s kronede spejlmonogram. 14 cm 
høj. Under bunden fire stempler: mestermærke Cl i oval, antagelig for Chri
stopher Jonsen (Bøje p. 69), Københavnsmærke 1745, guardeinmærke Peter 
Nicolai v. Haven og månedsmærke krebsen. Disk med graveret cirkelkors og 
kongemonogram som kalken. Under bunden to næsten ens udslidte stempler, 
vistnok C I 17... 8,5 cm i tvm. På vinflasken ligeledes det kongelige monogram 
og under bunden to stempler som diskens. Det hele opbevares i træfutteral be
trukket med sort skind.

†Sygesæt, måske fra Frederik V.s tid, omtalt 1860 som kostbarere end det 
foregående, bestående af kalk med oblatgemme under bunden og disk, alle 
dele indvendig forgyldt11. Omtales med »utydelig inskription, tilsyneladende 
miniatureafbildning af de tre slotstårne og et F, formodentlig Frederik V«. 
Der har snarest været tale om et Københavnsmærke og guardeinmærke for 
Fabricius.

† Vinflaske af sølv overførtes fra Frederik II.s kirke (jfr. p. 1685), sidste gang 
omtalt 164135. 1723 fik guldsmed Klitgaard i København betaling for at repa
rere den lille sølvflaske, som brugtes til berettelse, og 1735 repareredes syge- 
sættet i Helsingør47.

Ske, 1907, med snoet skaft og apostelfigur udført af L. Rasmussen, Hillerød.
Alterstager (fig. 99), formentlig fra 1681—82, da nogle vokslys brændte på 

altret omkring et år, medens de rette slotskirkelysestager blev renoveret47. 
De 70 cm høje stager har tredelt fod med kronet C 5 inden for palmegrene48, 
hvad der også stemmer med udførelsestidspunktet. Adskillige reparationer har 
resulteret i, at stagerne ikke er ganske ens, idet barnet på den ene holder lyse
piben lige foran sig, på den anden mere til siden. Det er da også især ved børne- 
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Fig. 97. Christian IV.s kirke. *Vinkande, udført af Melchior Gelb, Augsburg (p. 1817).

nes skuldre, der ses spor af reparationer, ligesom den ene lysepibe eller -stage 
er ret lappet og har flere huller. Foden på stagerne kan skrues af, så at man i den 
glatte overside ser vægtangivelsen graveret: No 1 Wigt 17 ữ 27 3/4lott, og på 
den anden: No 2 wigt 19 ữ 1½ lott, hvilket svarer nøje til opgivelser i inven
tarierne8.

†Alterstager (fig. 98), antagelig samtidige med kirkens opførelse, kendt fra 
billedet af Christian V.s salvning (fig. 61) og fra omtale i inventarierne49. 1661 
var stagerne i København på grund af krigen35, og 1677 omtales de som meget 
brøstfældige6. 1681—82 blev de »renoveret« jfr. ovenfor.

Seks ens bordstager udført af fire forskellige guldsmede i årene 1740—7750; 
og 1907 overdraget kirken efter grev J. S. D. Knuths testamentariske bestem
melse. Stagerne, der er 24 cm høje, har ligeknækket fod og glat klokkeform ved 
overgangen til det sekssidede skaft, som smalner ret kraftigt nedad. Det prydes 
af skiftevis rund- og hulstave, der holdes sammen på midten af bånd; foroven 
buetunger. Lysepibe over krave.

De fire yngre stager er utvivlsomt bestilt udført som de to ældste, da man 
må formode, de ellers havde fulgt tidens smag. Alle seks stager har på foden 
graveret våben tilhørende baron Knuth til Christiansdal.

115*
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1—2) 1740. De to ældste har under bunden fire stempler AFH over 1740 for 
Asmus Fridrich Holling (Bøje 354), Københavnsmærke 1740, guardeinmærke 
Conrad Ludolf og månedsmærke jomfruens tegn. På standkanten graveret: 
No 46 Witt 70 l[od] og på den anden: No 40 Witt 17 l[od].

3) 1750. Under bunden firkantet mesterstempel DP over 1747 for Detlef 
Pape (Bøje 444), Københavnsmærke 1750, guardein- og månedsmærke som nr.
1. På standkanten: No 68 Witt 23 1 1 ½ qt.

4) 1763. Under bunden mestermærke CJ over 61 for Christopher Jonsen 
(Bøje 375), Københavnsmærke 1763, guardeinmærke som nr. 1 og måneds
mærke krebsens tegn. På standkanten: No 42 Witt 23 1 1 qt.

5—6) 1777. Under bunden Sch over 77 for Jens Sander Schouw (Bøje p. 82f.), 
Københavnsmærke 1777, guardein- og månedsmærke som nr. 1. Desuden på- 
klæbet papirseddel »stpl. 9«, det er et gammelt inventarnummer. På stand
kanten graveret: No 86 W 55 lod og på den anden: No 90 W 54 lod.

Messehagler. 1) Ny, af grøn silkedamask med indvævede kors. På ryggen kors 
af guldgalon. 2) Ny, af rødt taft med gult for. På ryggen latinsk kors af guld
galon. 3) Ny, af hvid silke med lyslilla for.

†Messehagler. 1—6) overført fra Frederik II.s kirke (jfr. p. 1685). 7) Første 
gang omtalt 16463 og nærmere beskrevet 16504: »Fiolbrunt« gyldenstykke, 
underforet med stribet taft i forskellige farver, med frynser af sølv og blå 
silke, guldindvirket krucifiks og Kristi »efterlignelse« i silke. Atter omtalt 
16615, 1677 gammel6; udleveret til Nødebo kirke mod kvittering af 12. sept. 
16878 sammen med et alterklæde af lignende stof (jfr. nr. 4 p. 1794)51. 8) 1671, 
anskaffet til Christian V.s salvning, gyldenstykkes messehagel, hvorpå var Kri
stus på korset, broderet med sølv og guld, med en rad guldkniplinger om6; den 
omtales 1686 som meget brøstfældig. 9) Omtalt 1686 som ny, af gult gylden
stykke med guldagramaner i kanter og sømme, underforet med gult »gewattert« 
(vatteret?) taft; 1721 bortgivet til Nørre Herlev kirke (Lynge-Frederiksborg 
hrd.). 10) 1705 omtalt som ny8, af »fiolenbrunt« blomstret fløjl med guldbund, 
hvorpå et kors af to fingre brede guldgaloner med små takker om, i messehag- 
lens kant og på skuldrene ligeledes galoner; underforet med »fiolenbrunt« atlask. 
Den kaldes 17389 gammel, var 1754 udgået52. 11) Skænket af Frederik IV. 
1719 (jfr. †alterklæde nr. 9, p. 1796)52, forarbejdet af 5 5/8 alen rødt fløjl, med 
broderet krucifiks og »garneret« med 11 alen brede og 23 ½ alen smalle guld
galoner, underfor af rødt »trille« (dvs. trilli, en art lærred). 1738 omtales denne 
hagel som karmoisinrød, korset broderet med guld og Kristi legeme med sølv9; 
atter omtalt 1789—93. 12) Ifølge Overhofmarschallatets ordre af 18. nov. 1836 
blev der tilstået en ny messehagel af fløjl med guldgaloner10.

Om †messeskjorter kan anføres, at der 1738 omtales en af fint hollandsk lær
red med fine kniplinger ved bryst, hals og i ærmernes nederste kant9.
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Fig. 98—99. Christian IV.s kirke. 98. Udsnit af maleri (på Rosenborg) af Christian V.s salvning 1671, 
jfr. fig. 61. visende †alterstage. 99. Alterstage (p. 1819).

Alterskranken53 er fornyet 185645 og udført af smedejern med volutter 
og småblade ved foden af de lodrette standere og foroven under håndlisten (jfr. 
fig. 71). Midt på stængerne og i hjørnerne over håndlisten forgyldte, fladtrykte 
knopper. 1743 blev alterfoden, den forhøjning altret står på, forhøjet og tilsyne
ladende udvidet; i denne forbindelse omtales bly til faststøbning af gelænde
ret54. I anledning af salvningen blev det 1840 hugget ud af stentrinet og bagefter 
igen sat fast55; dette er vist sket ved hver salvning at dømme efter billederne 
deraf (sml. fig. 61). 1860 siges det udtrykkeligt, at altergelænderet til knælingen 
ved et sært tilfælde er frelst11 (sml. iøvrigt p. 1772).

Døbefont, af sølv, udført af A. Dragsted, København56, efter Mores’ udkast 
(fig. 100), og skænket af Christian X. 26. sept. 1920 til Frederiksborg slotskirke 
ifølge indskrift med graverede versaler på fontens fod. 122 cm høj med låg, 76 
uden. En tilsvarende †font, fra 1573, har antagelig i perioder stået i slotskir
ken, jfr. nedenfor.

Fonten (fig. 7), der nu står bag altret, er første gang nævnt i arkivalierne 
16868, da den omtales som »en rund stenfod, der har været til en font, hvilket 
nu ikke bruges«, og senere57 som en sort marmorsten til en dåb med »F2«. 
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Netop »F2« viser, at der er tale om den endnu eksisterende font, som må være 
overflyttet fra †slotskirke (p. 1686). Den er af sortmalet sandsten med for
gyldte vulster, hvoraf den øverste, 9 cm høj, er af træ og fra 185545. Midt på 
skaftet fire små, rektangulære plader med sammenskrevet FS58. Fonten, der 
er 47 cm høj, står på en kvadratisk, 21 cm høj, ligeledes sortmalet plint af sand
sten fra 1855, da den aldeles ubrugelige fjernedes, og en ny tilhuggedes af 
Jahn45. Siden 1920 ude af brug.

Fyrst Christian af Anhalt noterer i sin dagbog 162321, at fonten var af sølv, og 
at kongen var døbt i den. 1646 skriver Johan Adam Berg, at fonten havde form 
af »einer runden Muschel« (behøver blot betyde kumme, da springvandskummen 
i gården benævnes på samme måde), og at den var af fint drevet sølv ligesom 
låget, der prydedes af forgyldte englehoveder; den stod på et rundt fodstykke 
af hvid kvadersten, der var rigt forgyldt. En sølvdåb omtales sidst, da kurfyrst
inde Magdalena Sibylla og kurprins Johan Georg af Sachsen besøgte kirken 1663. 
Her må der være tale om den kongelige font, tegnet af Jacob Mores. Dens senere 
skæbne er ukendt59.

Det sandstenspostament, Berg omtaler, kunne meget vel formodes at være 
hovedbestanddelen i den nu sortmalede font fra Frederik II.s tid. Således er 
forholdet blevet opfattet i forrige århundrede først af Rasbech (1832)60, som 
refererer til Bergs beskrivelse og slutter »heraf er nu kun tilbage stenen med 
Frederik II.s navn og et simpelt messingbækken«, og senere af Friis61, som 1877 
skriver, at døbefonten, af sort marmor, er fra Fredrik II.s tid og »vel har stået i 
den gamle slotskirke; men det tilhørende kostbare sølvdøbefad, omtalt i ældre 
skrifter, er for længe siden forsvundet«, måske til omstøbning 16456la.

1890 publicerede August Winkler62 en gruppe guldsmedetegninger af Jacob 
Mores, heriblandt et usigneret udkast til en døbefont (fig. 100). Den beskrives 
således: På foden evangelistfigurer, ved randen kartoucher og reliefbilleder og 
på låget Gud Fader i halvfigur. To gange sammenskrevet, kronet FS ses ved 
randen, og på låget det danske konge- og det mecklenborgske hertugvåben. Her
efter jævnfører forfatteren den med et par tegninger af kander, der ifølge på
skrift er fremstillet til barnedåb og for den danske konge Frederik II., som 
1572 blev gift med Sofie af Mecklenborg (sml. p. 1812).

Få år senere skrev Bernhard Olsen en artikel17 om den hamborgske guld
smedeslægt Mores og dens arbejder for Frederik II. og Christian IV. og be
handlede heri også tegningen til døbefonten. Han slutter straks, at der er tale 
om »den gamle, berømte font, hvori kongehusets børn blev døbt i henved 100 
år«. Tegningen er så klar i alle detaljer »at der endnu med lethed kan arbejdes 
efter den, om man en gang skulle komme på den tanke at ville genføde dette 
fremragende stykke blandt Frederiksborgs oprindelige skatte«.

Imidlertid er det ikke sandsynligt, at sølvfonten har været beregnet til Fre
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deriksborg slotskirke, hverken den, Fre
derik II. lod opføre, eller den nuværende.
Jacob Mores’ udkast til en font stem
mer ikke med J. A. Bergs beskrivelse.
Sølvfonten må, som August Winkler og 
Rudolph Stettiner formoder, antages at 
være udført til Frederik II.s og Sofies 
førstefødtes dåb og skænket kongepar
ret i denne anledning. De fik syv børn, 
som alle med undtagelse af prins Chri
stian blev døbt på det slot, hvor de var 
født. Den senere Christian IV. blev med 
megen pragt døbt i Vor Frue kirke i 
København, de andre på Koldinghus, 
Skanderborg slot, Haderslevhus og kun 
den næstyngste, datteren Hedvig, på 
Frederiksborg. Ifølge Resen: Frederik
II.s Krønike, p. 305, brugtes »en font af 
klar lutter sølv allerførst« forfærdiget til 
den førstefødte, prinsesse Elisabeths 
dåb, 1573. Denne dåb af sølv er utvivl
somt den, som er eftergjort i nyere tid, 
men den har sikkert været kongefami
liens ejendom, og bragtes ligesom meget 
andet »husgeråd« derhen, hvor der i det 
pågældende øjeblik var brug for det.

Når menighedens, dvs. de kongelige 
betjentes børn, skulle døbes, brugtes et 
messingdøbefad på en fod af vognskud63.

Dåbsfad, 1650—1700, af messing, nu 
glat med næsten helt udpudsede orna
menter af koncentriske cirkler på randen og i bunden. Tvm. 57,7 cm.

Fra 1705 til branden nævnes i inventarierne en †messingkande uden låg64.
Prædikestol* (fig. 101) af ibenholt og sølv på egetræ, indvendig af eg. Opsat 

senest 1623 og antagelig kirkens første. Stolen, der er uden rygskjold og him
mel, er anbragt på den brede arkadepille omtrent vis à vis kongestolen. I plan 
udgør den de fem sider af en regelmæssig polygon. Opbygningen af korpus 
med nicher og søjler og af gesimspartiet med frisefelter og fremspring følger det

Fig. 100. Christian IV.s kirke. Tegning (i Stif
tung Preussischer Kulturbesitz Staatliche Mu- 
seen. Kunstbibliothek. Berlin) af Jacob Mores 
til døbefont (p. 1822).

* Afsnittet om prædikestolen skyldes Bodil Busk Laursen.
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sædvanlige renæssanceskema, men underpartiets udformning er særpræget ved, 
at der mellem korpus og de smalle postamentfelter er indskudt en stærkt frem
springende profilliste over en bred, sølvbeslået, hvælvet liste. Der er ingen un
derbaldakin, stolen ender i en flade inddelt i felter, som er markeret ved sølv
lister og -indlægninger. I midtpunktet hænger en stor, prægtigt forarbejdet 
sølvkugle smykket med hermebøjler og perlerækker i støbt arbejde. Forneden 
afsluttes kuglen med et løglignende, godronneret hængespir.

Storfelterne er udformet efter renæssancens portalmotiv med en konkav rund
buet niche, flankeret af frie hjørnesøjler, der står foran en art pilastre. Deres 
»kapitæler« udgøres af profilerede kragbånd, som over hjørnerne har forbindelse 
med de tilstødende felters kragled. »Skafterne« dannes af to-fyldings-rammestyk- 
ker. Den øvre fylding med hammerudvidelser foroven og forneden er udstyret 
med topstykke, vinger, postamentfelt og hængestykke, den nedre er retkantet. 
I nicherne, hvor sølvtråde danner muslingeskaller foroven, står 60—68 cm høje, 
frit udførte sølvfigurer forestillende Kristus (fig. 103) med lam og rigsæble (mod 
kongestolen), flankeret at to gange to evangelister med deres attributter. Mod 
altret ses Matthæus (fig. 102) og Markus, mod skibet Lukas og Johannes. Figu
rerne er komponeret efter ret manierede forlæg; de er typemæssige og uden 
forsøg på individuel karakteristik. Overfladerne veksler som overalt på stolens 
sølvarbejde mellem punslet og glatpoleret. Evangelisternes bøger8 har gravere
de kartoucher på bindene.

Hjørnesøjlerne har korintiske kapitæler af støbt sølv, mens de rigt dekore
rede skafter er udført i drevet relief. Prydbælterne adskilles fra den øvre del 
af skaftet ved en hulstav af ibenholt mellem to sølvrundstave. Relieffernes 
motiver gentages næsten slavisk fra søjle til søjle. Prydbælterne på de to gange 
to yderst mod væggen har et englehoved med vinger, de andre store masker; 
på den øvre del englehermer, hvis gennembrudte, maskeprydede skaft ender i 
løvemasker. Alt på punslet bund og omgivet med en rigdom af blad- og frugt
værk. Den brede, hvælvede liste over postamentet er identisk for hvert fag: 
Under hjørnerne et stærkt fliget akantusblad og til siderne herfor store engle
hoveder, der varierer en smule. Mellem dem et relief, hvis ornament er en 
kvindelig herme med palmetagtigt hår, armstumper løbende ud i vinger og 
bladklædte overben, der til hver side snor sig i en ranke, som inderst ender i 
et højt drevet fantasihoved. Også sølvudsmykningen af de smalle postament
felter er fagvis ens, her en maske med vinget hovedbeklædning og tveskæg, 
hvis spidser er spinkle bølgeranker. I frisefelterne foroven er motivet et engle
hoved, hvis vinger forlænges i ranker, og på forkrøpningernes forside er der en 
kvindemaske, på siderne, en fantasimaske. Kronlisten er flad og stærkt frem
springende.

Mens ornamentikken på frisen, samt på postamentet og den derover udkra- 
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Fig. 101. Christian IV.s kirke. Prædikestol (p. 1823f.). N.E. 1966
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Fig. 102—103. Christian IV.s kirke. Prædikestolsdetaljer. 102 Matthæus. 103. Kristus. (p. 1824).

gende liste nærmest har ungrenæssancekarakter, er ornamenterne på søjle
reliefferne udført i tidlig »bruskstil«. Sammenligner man altertavlens søjler 
(jfr. fig. 72) med prædikestolens, er der en mærkbar forskel både i udførelsen 
og i ornamenttyperne. Altertavlens (fig. 105) er spinkle, ikke særlig højt drevet 
og af renæssancekarakter, mens stolens relieffer (fig. 104) er klare og kraftige 
i modelleringen. Helhedsindtrykket domineres af gentagne højt drevne knopper, 
som står glatte og blanke mod den punslede baggrund. Lægger man til udførel
sen motiver som de naturalistiske frugter og de mange maniererede masker, 
synes det rimeligt, da man må datere efter de yngste træk, at anslå en tids
forskel mellem altertavlen og stolen på en halv snes år. I modsætning til alter
tavlen findes der ingen stempler på stolens sølvudsmykning, men den tilskrives 
almindeligvis altertavlens mester65. Den tidligste beskrivelse af stolen fore
kommer i fyrst Christian af Anhalts dagbogsberetning 162366 og lyder: Også 
prædikestolen, hvis himmel ganske vist endnu ikke er udført, er smuk; særligt 
bemærkelsesværdig er de tolv (!) søjler, belagt med drevet sølvarbejde. Lige
ledes Frelseren og de fire evangelister af purt sølv; forneden var ornamenterne 
(das Schnitzwerck) også af sølv.

Mens dagbogsberetningen angiver det seneste tidspunkt for stolens anskaffel
se, fortæller den p. 1735 nævnte ændring af prædikestolespillen, at man allerede 
så tidligt som o. 1609—10 i hvert fald har været vidende om den kommende 
prædikestols form og placering, siden man modsat den oprindelige plan gennem
brød pillen. Det er en nærliggende tanke, at stolen har været leveret, inden den 
første messe læstes i august 1617, men ethvert år mellem 1609—10 og 1623 er 
en mulighed.
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Fig. 104. Christian IV.s kirke. Søjleposta- Fig. 105. Christian IV.s kirke. Søjleposta-
ment fra prædikestol (p. 1826). ment fra altertavle (p. 1826).

Den nuværende prædikestol er sikkert kirkens første; der er ikke fremdraget 
materiale, som på nogen måde understøtter Becketts67 formodning om, at sten- 
prædikestolen i Kristianstads Trefoldighedskirke skulle være lavet til Frede
riksborg. Det er sandsynligt, at Steenwinckel har lavet den her o. 1617, fordi 
han var så stærkt engageret i slotsbyggeriet68.

Af dette fremgår, at sølvprædikestolen kan være bestilt eller købt ganske få 
år efter altertavlen, der vides at være anskaffet 1606 (p. 1810). Hvad angår for
modningen om deres fælles proveniens, synes den vanskelig at opretholde; i alt 
fald er arbejderne meget divergerende, selv om der er tale om et fællesskab i 
materialevalget ibenholt og sølv. Denne sammensætning er ikke speciel for 
Hamborg, hvorfra altertavlen stammer, tværtimod er største delen af bevaret 
inventar af denne type udført i Augsburg. Før der foreligger eventuelle nye 
arkivalske oplysninger eller paralleller med en sikrere proveniens, må spørgs
målet om prædikestolens oprindelse holdes åbent.
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Gang på gang beretter inventarierne om manglende lister og ornamenter på 
prædikestolen69, og adskillige udgifter til reparationer er noteret. 1645 tog Isach 
snedker bunden op i stolen »som guldsmeden skulle gøre skruen fast udi«40. Un
der svenskekrigen var de fem store sølvfigurer i København, men andet sølv 
manglede 16615. Efter branden 1859 istandsattes stolen igen70.

Himmel? 18. aug. 1652 fik oberstløjtnant Kranach 27 rdl., som han havde 
udlagt til udfærdigelsen af himlen over prædikestolen på Frederiksborg71. Dette 
er den eneste gang en prædikestolshimmel omtales, bortset fra fyrst Christian 
af Anhalts bemærkning om, at himlen foroven endnu ikke er udført21, og det 
blev den måske aldrig.

Opgang. At stolens plads var fastlagt ved kirkerummets udformning fremgår 
af, at pillen, hvorpå den er opsat, er bredere end alle andre piller (jfr. p. 1708) 
og forsynet med en fladrundbuet gennemgang, hvortil et buet trappeløb fører 
op fra omgangen. Den nuværende trappe stammer fra 1855, da billedhugger 
Jahn i januar sendte regning på en sokkelsten og syv nye trin til trappen til 
prædikestolen, samt udhugning af rosetter og arabesker i trinene. Han udførte 
også stukkaturarbejdet, som stadig ses på trappens murede del, en englefigur, 
arabesker og snirkler, og istandsatte et gammelt trin, samt huggede huller til 
gelænderet og sørgede for dets opsætning45. Efter branden huggede stenhugger 
P. S. Schmidt et trin med ornamenter, mens stenhugger H. Olsen støbte ge
lænderet fast i trappen72. Thurahs plan (fig. 64) viser et lige trappeløb.

Timeglas, sandsynligvis fra 170573, da flagmager Henrich Jacobsen fik be
taling for et. Firfaget med drejede balustre mellem udsavet top- og fodplade. 
Foroven og forneden metalplade med indstemplede rosetter. Det ene glas er 
gået itu. Svarer til bl.a. Hornbæk fra 1742 og Gilleleje (p. 740 og 1165) samt 
Veksø og Ølstykke (Ølstykke hrd.). Nu i skab bag altret. Et †timeglas er nævnt 
i inventariet fra 1627—4135.

Stolestaderne er antagelig udført i årene mellem 1611 og 1616 af Hans Barch- 
mann, der 8. maj sidstnævnte år19 fik bestalling som slotssnedker med tilbage
virkende kraft fra 14. april 1611 (se også p. 1844 om værkstedet). 161574 fik 
Hans slotssnedker overantvortet 13 par stolehængsler med tilbehør, som han 
brugte i kirken, og året efter stafferede og ferniserede Peter de Meyer en stol 
midt på gulvet i kirken samt ferniserede nogle andre stole75; disse oplysninger 
tyder på, at kirkens stole da har været nær deres fuldendelse.

Nu er der 12 bænke i øst og 16 i vest anbragt således, at der er to bænke i 
hver arkade. Der er færrest stole i øst, fordi både kongestolen, som optager to 
fag, og indgangsdøren er i denne side. Stolenes oprindelige placering kendes ikke, 
men de må være lavet til en opstilling, der stort set svarer til den nuværende. 
De er adskillige gange taget ned og genopstillet; inden Christian VIII.s salvning 
i slotskirken 28. juni 1840 borttog snedker C. F. Weincke fra København så- 
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Fig. 106. Christian IV.s kirke. Kirkens indre set fra øvre omgang mod nordost.      H. J. 1971



1830 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

Fig. 107. Christian IV.s kirke. Langsnit set mod vest, efter Thurah. Søndre halvdel.

ledes alle stole55, og ved tidligere salvninger har de også været fjernede for at give 
tilskuerne plads76. Ved slotsbranden blev alle stole flyttet ud af kirken.

Heller ikke det nøjagtige antal af stolestader kendes, men oplysningen om 
de 13 par stolehængsler, slotssnedkeren brugte, tyder på, at den oprindelige 
opstilling og antal har været bibeholdt endnu på Thurahs tid. Betragter man 
hans plan af slotskirken (fig. 64) i Den Danske Vitruvius’ andet bind, som ud
kom 1749, ses det nemlig, at der i østrækken netop var brug for 13 par hængsler 
til dørene mellem stolegavlene. På snittet sammesteds ses ingen døre i vest
rækken, som vel nok må opfattes som kvindesiden, der i reglen er den mindst 
udsmykkede. Flere af gavlene har spor af hængsler på det sted, hvor de bevarede 
sidder; det behøver dog ikke betyde, at også vestrækken har haft døre, men kan 
skyldes omplacering af gavle og låger i forhold til hinanden (jfr. også det mang
lende system i rækkefølgen af gavlenes topstykker) ved en af de ovenfor om
talte lejligheder77. Af Thurahs plan fremgår det tillige, at den første bænk i 
øst kom lige efter hovedingangsdøren78, og at der manglede en bænk bag næst 
nordligste vindue i samme side. For at skaffe adgang til de syv lange bænke, 
som var opstillet under hvælvingen i nord, var der heller ingen bænk i det 
bageste, halve nordre fag i øst. I vest var der derimod bænke i en ubrudt række 
helt frem til faget nord for prædikestolen. For yderligere at øge siddepladsernes 
antal var der opstillet fire bænke med ryglæn bagest i midtskibet. I den mod
satte ende af kirken, bag altret, var der to firesidede bænke med en tilsvarende 
skranke foran (se p. 1841); disse bænke var beregnet til skolens disciple, som 
sang ved gudstjenesten, og bag dem var der ifølge stolestadeforordningen fra 
163179 plads til fadeburskvinden og mejersken.
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Fig. 108. Christian IV.s kirke. Langsnit set mod vest, efter Thurah. Nordre halvdel.

Stolebænkene står inde under galleriomgangene, og derfra kan man ikke se, 
hverken hvad der foregår foran altret eller på prædikestolen. Stoleværket må, 
set fra kirkerummet, opfattes som ren dekoration. Det er opstillet således 
(fig. 109), at der midt i hver af skibets arkader er en gavl med en låge på hver 
side og op ad skibets piller en halv gavl; som nævnt er der ingen låger i vest. 
Lågerne afsluttes foroven med en profilliste, der fortsætter på gavlene som 
kapitæler i deres arkader. Denne profilliste er i højde med det øverste led af 
baserne på de søjler, der står foran skibets piller. En tilsvarende liste længere 
nede markerer gavlenes postamenter; den er i højde med bænkenes sæder og 
er omtrent midt ud for pillernes sandstenspostamenter. Alle gavle er forsynede 
med topstykker, der for de hele gavles vedkommende hver smykkes med en 
del af det danske rigsvåben, mens de halve gavle bl.a. har apostel- eller dyde- 
figurer. De er alle udført efter samme skema.

Postamenterne (fig. 110—111, 113) har en reliefskåret laurbærkrans, hvori ses 
et perspektivisk arkitekturstykke udført i intarsia, for en stor dels vedkom
mende efter forlæg i Vredeman de Vries’ 1604—05 udgivne Perspectiva80. I de 
halve postamenters kranse er der blomster og bladværk med snøller, fantasidyr 
og -fugle, halve masker, alt i indlagt arbejde. Prøver man at sammenstille de 
halve gavle, ser det ikke ud til, at de er udført som hele og derefter delt, men i 
flere tilfælde er to, nogle gange endog tre, felter ens med modsat farvevirkning. 
Af laurbærbladkranse findes tre slags skåret hver på sin måde, en med glatte 
blade, der er en smule højere på midten end langs bladkanten, en anden med 
en ridse skåret i bladets midtstreng og en tredie med små hak eller indskæringer 
i bladranden; den første gruppe er den dominerende, af den anden er der ti og
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af den sidste er der kun to. Udenom prydes postamentfeltet almindeligvis af 
store frugtbundter forneden og foroven fremstillinger af engle, dyr, fugle eller 
fantasivæsener, ofte med en snor, der ender i en kvast eller et frugtbundt, i 
munden. Begyndende i syd, hvilket vil sige nærmest altret, med østrækken 
først, er svikkeldekorationerne:

1) Kvinde i lang kjole over frugtbundt. 2) Grif over ørn. 3) Salomes dans over 
frugtbundt. 4) Nøgent barn, der holder draperi over frugtbundt. 5) Engel over 
fantasivæsen med løvehoved, vinger og havfruelignende hale dannet af fliget 
bladværk. 6) Bebudelsen over frugtbundt. 7) Androkles eller Daniel i løvekulen, 
forneden ørn. 8) Pegasus, fantasivæsen med fuglehoved og bladkrop 9) Ker
beros, frugtbundt. 10) Engel holdende Christian IV.s monogram, snølle. 
11) Putto på hver side af Christian IV.s monogram, frugtbundt. 12) Samson og 
løven, frugtbundt. 13) Englehoved, frugtbundt. 14) Ørn, mærkelig menneske
overkrop, der ender i volut. 15) Jakob den ældre? med pilgrimshat, blad. 
16) Pallas Athene?, frugtbundt. 17) Henholdsvis kvinde- og mandsoverkrop, 
ørn med slange- eller delfinhale. 18) Vinget hund uden bagben, halen ender i en 
kvast og menneskeoverkrop, hvis arme fatter om frugtbundt; og vestrækkens:

1) Indtoget i Jerusalem, frugtbundt. 2) Engel, der blæser i trompet, meget 
nær østrækkens nr. 8, i midten tromme med korslagte trommestikker. 3) Engel 
holdende Christian IV.s monogram, kartouche. 4) Gud fader (med krone på 
hovedet) holdende verdenskuglen, frugtbundt. 5) Amorin, musikinstrumenter 
(trompet, pauke, lut, landsknægtetromme, trompet og fløjte). 6) Løvemaske, 
frugtbundt. 7) Nøgent barn, ørn på en gren. 8) Englehoved, frugtbundt. 
9) Englehoved, del af kartouche. 10) Kjortelklædt kvinde med hænderne sam
lede i bøn, frugtbundt. 11) Havfruelignende skabning, frugtbundt. 12) Barn 
der spiller på lut, frugtbundt. 13) Løvemaske, frugtbundt. 14) Hoved, bladværk 
og frugter, der vokser ud af en klokke. 15) Kristus i Gethsemane, frugtbundt. 
16) Indisk fyrste? eller diademhoved. 17) Ørn, kvindelig eller mandlig »hav
frue« meget lig nr. 11. 18) Nøgen dreng med blomst i hånden, frugtbundt.
19) Siddende kvinde i lang kjortel kysser nøgent barn, kartoucheværk og kvast.
20) Engle med lut og fedel, frugtbundt. 21) Havfruelignende skabning, der 
spærrer en løves gab op, frugtbundt. 22) Nike? kartouche. 23) Nyt (to evange
lister). 24) Engel, delfin.

Ved gennemgang af motiverne bemærker man, at det samme ofte benyttes 
både to og tre gange, f.eks. et englehoved, en løvemaske eller især en engel 
holdende Christian IV.s monogram. En ørn, sindbilledet på sejrrig styrke og 
symbolet på gudommelig og kongelig magt, møder man fem steder. I øvrigt 
leder man forgæves efter en linie eller sammenhæng i de fremstillede motiver.

Over postamenterne smykkes stolegavlene af et rundbuet felt med fornemt 
udført intarsia i flere farver. Ingen gavle er ens, skønt flere ligner hinanden 
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Fig. 109. Christian IV.s kirke. Stolestadefag, nordligste arkade i østrækken (p. 1831).

overordentlig meget. Dekorationen er bygget op over en midtlinje, men er ikke 
symmetrisk, selv om ligheden er så stor, at man ved første øjekast tror det. I 
de fleste felter er der en vase, med eller uden hank, og op af den skyder en 
stængel med fire modstillede, sammenrullede grene. Stænglerne er tæt besat 
med blade, hvoraf der er to slags (fig. 114—15), nogle små, hjerteformede på en 
lille stilk, og andre lidt større, langagtige, der minder om laurbærblade. Hist og 
her sidder ubestemmelige sangfugle og fantasidyr; foroven ender midtstæng
len i en blomst f.eks. nellike eller iris. De omløbende pilastre og sviklerne er 
også forsynede med intarsia efter det gængse princip, hvor man lægger en lys 
og en mørk finer over hverandre og med en løvsav udsaver arabesklignende 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 116



1834 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

N.E.1966

Fig. 110—111. Christian IV.s kirke. Stolestadepostamenter. 110. Vestrækkens gavl nr. 15. 111. Øst
rækkens nr. 11 (p. 1831).

motiver. Gavlen slutter med profillister under det udskårne topstykke, der er 
af omtrent samme højde som postamentet.

Midtgavlenes topstykker (fig. 116—17) har skæringer på begge sider; forsi
derne viser de enkelte bestanddele af det danske rigsvåben, anbragt i forskelligt 
udformede kartoucher med sidefigurer, mennesker eller dyr, stående eller sid
dende. Nogle af bagsiderne har ligeledes kartoucher, hvori frugter, blomster eller 
løvemasker, andre blot maske, englehoved eller anden udsmykning. Øverst va
rierede kroner, alle fantasikroner. Topstykkerne over de halve gavle dannes af 
kartoucher, og foran dem står bl.a. apostle, dyder og evangelister.

Begyndende i syd med østrækken er topstykkernes motiver følgende:
1) Bartholomæus med hævet kniv. 2) Stormarns svane (med halskrone) i cir

kelfelt, flankeret af havfruer, og under det, ligesom tynget af vægten, står Peter 
med nøgle og bog. 3) Johannes med højre hånd velsignende og kalk i venstre81. 
På kartouchen sidder en ørn. 4) Thomas? med vinkel i højre hånd og bog under 
venstre arm. 5) Gotlands agnus dei flankeret af siddende løver og med krone 
bestående af frugtskåle. 6) Paulus med bog i højre og sværd i venstre hånd. 
7) Philip med bog og kors i venstre hånd82. 8) De Venders lindorm flankeret af 
hjorte. Over lindormen to drager med sammenslyngede haler. I kronen frugt- 
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Fig. 112—113. Christian IV.s kirke. 112. Compeniusorglet. Herme med det brunsvig-lyneborgske 
våben (p. 1852). 113. Stolestadepostament, østrækken nr. 8 (p. 1832).

bundter. 9) Mathæus med vinkel i højre hånd og opslået bog i venstre81. 10) Ja
cob minor med valkestok i højre hånd og bog i venstre82. 11) Delmenhorsts kors 
med et barn til hver side og løvemaske forneden. 12) Simon med sav i venstre 
hånd. 13) Mathias med økse i højre hånd og bog i venstre (fig. 119)82. 14) 
Oldenborgs bjælker flankeret af styrke og muligvis mådehold, attributterne er 
forsvundne. Forneden to mandsoverkroppe med frugtbundter i stedet for hår. 
Bagpå frugtklase (fig. 116). 15) Thomas? med spyd i højre hånd og opslået bog 
i venstre. På kartouchen sidder en fugl. 16) Amor og Psyke? Psyke i skikkelse 
af en ung kvinde med fakkel i den højre hånd og brændende hjerte i venstre. 17) 
Ditmarskens rytter flankeret af Bartholomæus med kniv og Johannes med kalk. 
Forneden to små havfruer. Bagpå løvemaske. 18) Diana?, kvinde med bue i 
højre hånd og pil i venstre, pilekogger under armen. Nærmest under hendes 
sæde kigger en hund frem ved siden af et segl.

Vestrækkens topstykker, ligeledes begyndende i syd:
1) Troen med kors i venstre hånd. 2) Christian IV.s monogram flankeret af to 

siddende kvindeskikkelser, som har mistet deres attributter, den ene kan mulig
vis være klogskab. Indvendig i en niche nøgen pige blæsende i horn. 3) Troen

116*
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med kors i højre hånd og bog i venstre83. 4) Mådehold med bæger i højre hånd 
og kande i den løftede venstre83. 5) Danmarks tre løver (og ni hjerter) flankeret 
af engle. 6) Klogskab med slanger, og dobbelthoved83. 7) Frugtbundt, bladværk, 
nøgent drengebarn og englehoved. 8) Norges øksebærende løve flankeret af vild
mand og »vilddame«. Forneden to små hunde. Bagpå maske (fig. 117). 9) Kvinde 
med blomsterkrans om håret og stor buket i højre hånd; på venstre skulder 
holder hun en krebs. Ved hendes fødder ligger en løve. 10) Agnete? spillende på 
harpe. 11) De tre unionskroner flankeret af nøgne børn. Forneden knæler to 
små personer i lange kjortler. Bagpå lille englehoved. 12) Havfrue. 13) Håbet 
med opslået bog i højre hånd og ankret liggende bagved sig. 14) De Gothers 
løve (over ni hjerter) flankeret af to små børn og forneden siddende barn med 
verdenskuglen. Foroven to små heste. 15) Kærlighed (eller Maria med barnet?). 
16) Retfærd med sværd i venstre hånd. Vægten i højre er borte83. 17) Slesvigs 
to leoparder eller løver flankeret af styrke med søjle og klogskab med slange, 
begge siddende. Forneden englehoved. Bagpå stor frugtklase. I kronen indgår 
englehoveder. 18) Styrke med søjle over højre skulder (fig. 118)83. 19) Kvinde 
med lut (musikken? eller hørelsen?). 20) Øsels ørn flankeret af kvinde og 
mand i krigerdragt, med hår af frugter. Forneden to nøgne børn. Bagpå løve
maske. 21) Kærlighed med barn på armen og tre børn ved siden af83. 22) Seba
stian86. 23) Holstens nældeblad flankeret af eenhjørninge. 24) Kristoforus.

Af ovenstående liste fremgår det tydeligt, at rigsvåbnets enkelte dele er 
anbragt i ganske vilkårlig rækkefølge, ligesom man bemærker, at Islands kro
nede stokfisk, som var blevet optaget af Frederik II., mangler. Også apostlene, 
hvoriblandt man savner Judas, og dyderne er enten ufuldstændigt repræsen
teret eller foreviget to gange. Et tilløb til at fremstille sanserne er muligvis gjort 
med nr. 19, der kan være hørelsen.

Østrækkens døre har to former, idet de i hovedfeltet enten har en firkløver
fylding eller en fylding med hammerudvidelser foroven, kronet af brudt tre
kantgavl. De første har i postamentet liggende hammerfylding, de sidste lig
gende rektangulær fylding; begge typer har lyst mønster på mørk baggrund 
og omvendt i såvel fylding som ramme. Firkløverne udfyldes af et vinget, hav- 
frueagtigt væsen, som sidder under en baldakin omgivet af blomster og smådyr 
med to blæseinstrumenter i munden eller, som fig. 121 viser, af putto med skal
meje? De andre fyldinger har blomster- og bladværk omkring et hoved i kar
touche jfr. fig. 120. Vestrækkens eneste dør har firkløverfylding med to evan
gelister i de nedre hjørner.

Alle stoles hængsler og låse er fornyede, men spor af de oprindelige ses både i 
gavle og låger. Stoleværkets rygpaneler er delvis gamle; de forandredes og 
afhøvledes efter branden, og der blev lavet nogle nye med samme inddeling 
af fyldinger som de gamle. Nogle har enkelt intarsia i to nuancer.
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Fig. 114—115. Christian IV.s kirke. Stolegavle. 114. Vestrækken nr. 8. 115. Østrækken nr. 8
(p. 1833).

For enden af stolestaderne er der paneler med intarsia og billedskærerarbejde, 
undtagen for vestrækkens sydligste stol, som har et glat panel. I stedet har 
dette stade, der er dobbelt så stort som de andre, panel i den sydligste af sine to 
arkadeåbninger mod skibet. Anden arkade syd for prædikestolen er også lukket 
med et panel. I oversigten over udgifter efter slottets brand opføres foruden 
restaurering af stolenes forsider afhøvling og pudsning af fire dertilhørende 
endebeklædninger både på de indvendige og udvendige sider og kanter, samt 
afslibning af det indlagte dekupørarbejde. Denne istandsættelse er tillige med 
den store dygtighed, den tids håndværkere lagde for dagen, årsag til, at det sine 
steder kan være ret vanskeligt at bedømme, om dekupørarbejdet (intarsiaen) 
er oprindeligt eller fra 1800-tallet. Blandt udgifterne til istandsættelse af sto
lene opføres en til reparation af hoveder og figurer på endestykket, muligvis 
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Fig. 116a—b. Christian IV.s kirke. Stolestader. Topstykke på østrækkens gavl nr. 14, henholdsvis
for- og bagside (p. 1835).

det søndre i øst, hvor i hvert fald et mandshoved i postamentet ser nyt 
ud45.

Dette panel er det fornemste af dem alle; det består af fire fag adskilt af 
skiftevis mandlige og kvindelige hermer med frugtbundter på skafterne og 
joniske kapitæler. Den vestligste af de mandlige hermer (fig. 122a) er spærret 
inde i en art beslagværk, hvis lige findes på skabet bag altret (p. 1849); den 
midterste (fig. 122c), der har armene foldede foran sig,er hængt op i en slags seler, 
der når helt op omkring ørerne og bag hovedet går sammen og danner en form 
for pude, og endelig er der den østligste, som måske gengiver billedskæreren 
med skødeskind og hat på hovedet87. De to yderste felter har arkadefyldinger, 
de to midterste fyldinger med hammerudvidelser foroven, alle med intarsia 
ligesom svikler, postament og gesimsfrise. Som baggrund for hammerfyldin
gerne er der murstensintarsia. Den stærkt udkragende kronliste, der over 
hermerne støttes af bøjler med skiftevis engle- og løvehoved, har gennembrudt 
billedskærerarbejde med blomster og bladværk, dyr og fugle. Af Thurahs teg
ninger (fig. 151) fremgår, at der da var tremmeværk over selve panelet.

Det nordligste af vestrækkens to paneler i syd er for en stor del fornyet; det 
består af tre fag adskilt af pilastre med bosse under det enkle profilkapitæl; hvert 
fag har en hammerfylding på glat baggrund. Postamentfrisen er delt i næsten 
kvadratiske felter, der skiftevis er glatte eller forsynede med mørkt og lyst, 
symmetrisk intarsia svarende til fyldingernes og pilasterskafternes. Gesims
frisen har også intarsia, men med flere nuancer i det indlagte træ og med et 
mere bevæget mønster af en bladranke med kolbeblomster og børnefigurer.
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Fig. 117a—b. Christian IV.s kirke. Stolestader. Topstykke på vestrækkens gavl nr. 8, henholdsvis
for- og bagside (p. 1836).

N. E.1966

Fig. 118—119. Christian IV.s kirke. Stolestader. Topstykker. 118. Vestrækken nr. 18 (p. 1836). 
119. Østrækken nr. 13 (p. 1835, sml. fig. 156).
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Fig. 120. Christian IV.s kirke. Stolestadelåge. Østrækken nr. 3 (p. 1836). n.e. 19C6

Det sydligste panel består ligeledes af tre fag, men her er der tillige pilastre 
for enderne, og disse har fornyede hermefigurer. Felterne har murstensintarsia 
som baggrund for fyldingerne, der er opbyggede som bl.a. epitafier kan være 
det, med glatte pilastre, hængestykke og vinger med begyndende bruskværk 
og over den glatte gesims en brudt trekantgavl. Pilastre og gesimsfrise har stiv 
intarsia, henholdsvis mørk på lys og omvendt, mens hver af storstykkerne har 
flerfarvet indlægning, der minder om kongestolens. Panelets postament har tre 
felter med mørk indlægning omkring rudestillet bosse, gesimsfrisen svarer til 
det sydligste panels.

De to nordre endepaneler er ens opbygget, blot består det vestre af fem fag 
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Fig. 121. Christian IV.s kirke. Stolestadelåge. Østrækken nr. 5 (p. 1836).

og det østre kun af tre. De har skiftevis en rundbuet fylding svarende til stole
gavlenes og en rektangulær, indrammet af profillister. Det vestre panels to 
rektangulære fyldinger er fornyede efter branden. I gesimsfrisen (vestre del af 
den i vest ny) er der rankeværk. Indvendig står panelerne uden udsmykning.

Peblingestol? Fra den plads, skolens disciple indtog, når de sang til guds
tjenesten, er kun selve skranken, der stod foran to bænke, tilbage, men ar
rangementet fremgår af Thurahs tegninger fig. 64, 147. På den side, der vender 
mod kirkerummet, er den firesidede skranke dekoreret. I hver af de tre hjørner 
er der halspilastre med pålagte, sorte lister og ligeledes sort, stående ædelstens- 
bosse i profilkapitælet. Hvert fag har to fyldinger, som indrammes af profil

N. E. 1966
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lister; den nedre er et liggende rektangel, den øvre nogenlunde kvadratisk med 
hammerfylding indeni. Både i og uden om hammerfyldingen er der fladsnit
værk. Foroven i gesimsfrisen små plader hver med tre pålagte, sorte småstave, 
derover kronliste med tandsnit. For hver ende står en gavl (fig. 124) svarende til 
stolestadernes i opbygningen, men uden topstykke og med et enklere postament. 
Drengene har skåret navne, initialer og årstal i skranken, hvoraf få kan tydes: 
Christiernus Nicolai ?odechærus 1665, N Lachman, M S O og endnu et sted 
1665. Om andre indridsninger, se p. 1780.

†Stole. 1628 blev inventaret formindsket med skolemesterens stol ved altret35. 
1734 fik amtsforvalterens kærestes stol en ny nøgle, men hvor stolen var, ses 
ikke88. 1855 opsattes et nyt egetræsskillerum mellem prædikestolen og grave
rens stol45, som således må være den sydligste stol i vest. Året efter blev bræd
degulvet i grev Knuths stol lagt om, og det egetræsskillerum med døre i, som 
skilte vinduesfordybningen fra den egentlige stol, blev opstillet45.

Reparationer. Fra 1645 haves en oplysning om, at Isach snedker forfærdiger 
12 kvindebænke af kongens eget tømmer og stemmer hullerne i de nye, lange 
fodstykker, som Lorenz Nercke havde lavet75. Isach forfærdigede også fem 
andre gamle bænke og beklædte dem med brædder underneden, hvad der kunne 
tyde på, at det i det hele taget drejer sig om en reparation af bænkene. 1647 
indskærpedes det kirkegængerne at rette sig efter majestætens tidligere påbud: 
Mandfolket skulle blive ved den ene side, kvindfolket ved den anden i de stole 
og stader, der var dem forordnede og blive der til gudstjenesten var forrettet. 
Hvis man ikke gjorde det, eller »nogen karls person, stor eller liden« fandtes på 
de steder, der var beskikkede til kvinderne, eller på gulvet uden for stolene, 
skulle han straffes89. Dette påbud er i overensstemmelse med »ordinationen« af 
stolestader 163179, da nogle stole på den ene side forbeholdtes herremændene 
og to stole på den anden side slotsfruen. På hver stol skulle sættes en seddel, 
som enhver skulle rette sig efter, og stolene skulle nummereres, så at der ikke 
kunne tages fejl af dem. Fadeburskvinden og mejersken med deres medfølgere 
skulle blive i de for dem bestemte stole bag peblingene. Denne forordning om 
stolestadernes fordeling må ses i forbindelse med slotskirkens anvendelse som 
sognekirke for beboerne i Hillerød (jfr. p. 1680).

Som nævnt tidligere flyttedes stolene efter branden ud af kirken; kun det 
nordligste stade i vest blev så ødelagt, at et nyt måtte laves90. En hel del 
mindre reparationer var imidlertid nødvendige, en ny arm, to fingre, et ben, 
to vinger, et englehoved, nye hjortetakker osv.91. Det var snedker Langballe, 
der stod for restaureringen af kirkestolene med tilhørende bænke og rygpaneler, 
ligesom han ledede tilpasning og opstilling72.

Intarsiaen er forarbejdet af mange forskellige træsorter; tre slags er de fore
trukne, nemlig ahorn, bøg og en udenlandsk, rødbrun finér, muligvis en art 



Fig. 122a—b—c. Christian IV.s kirke. 
Hermer på østre stolestaders sydpanel 
(p. 1838).
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mahogny. Når det drejer sig om nøgne skikkelser er anvendt buksbom, og sine 
steder, hvor der ønskedes en særlig virkning, har man brugt rodtræ, antagelig 
af ask eller ahorn. Yderligere nuancer i farvevirkningen er fremkommet ved, 
at man har brændt fineren mere eller mindre i varmt sand; denne teknik har 
muliggjort de jævne overgange inden for samme stykke fmér. Kun undtagelses
vis har man brugt kulører i intarsiaen; det er på gavlenes langagtige blade, som 
ligner laurbærblade; de er behandlet med en grøn bejdse (sml. Hans Barch- 
manns bestallingsbrev p. 1844), som i tidens løb er bleget noget, hvad der kan 
være forklaringen på, at disse blade nogle steder er overmalet med en blå farve 
svarende til gesimsfrisens. Ibenholt og muskattræ er kun brugt sparsomt i 
stoleværkets indlægninger, mens kongestolen for en stor del er udført af disse 
to træsorter.

Stolene står nu med partiel staffering. Alle postamenternes laurbærblad
rammer og figurerne udenom er stafferede ligesom alle topstykker med ret 
grelle farver og forgyldning. Frisen over postamenterne er blåsort, og gesims
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frisen blå. Farverne i rigsvåbnet er korrekte undtagen i vestrækkens nr. 8 og 
nr. 20, hvor bunden er rød i stedet for blå.

Værkstedet. En grundigere gennemgang af stolestaderne viser, at der har 
været adskillige snedkere og billedsnidere beskæftiget med arbejdet. Da der 
ikke er fundet en eneste regnskabspost vedrørende stolene (undtagen udgiften 
til hængsler), må enhver mesterbestemmelse bero på tilskrivning, altså henvis
ning til en mester og hans værksted på grundlag af sammenligninger med ting, 
vi dokumentarisk ved, den pågældende har udført. For stolestadernes ved
kommende vil man være i stand til at genkende en række folk, som arbejdede 
for kongen både her på slottet og andetsteds, og hvis skæremåde falder ganske 
sammen med nogle af gavlfigurernes. Intarsiaarbejdet er først og fremmest så 
usædvanligt, at der ikke findes materiale til sammenligning, og tillige vanske
ligt for ikke at sige umuligt at jævnføre på grund af dets karakter.

Vi ved, at der til arbejderne på Frederiksborg indkaldtes mange fremmede 
håndværkere92, bl.a. fra Hamborg, hvor også Hans Barchmann var født i 1588 
og formentlig udlært. Hans navn træffes første gang her i landet 1608, da han 
nævnes blandt de snedkersvende, som arbejdede under Gregers Greuss på 
Frederiksborg. Fra 1611 optræder han som mester og får samme år betaling for 
fire stykker »adskillige slags farvet træ«93. 8. maj 1616 udnævntes han til slots- 
snedker med tilbagevirkende kraft fra april 161119; ifølge udnævnelsen bevilges 
fire skilling dansk ekstra for hver svend, som arbejdede med slotssnedkeren, 
så længe han forarbejdede muskattræ og ibenholt, de træsorter, der er de 
dominerende i kongestolen. Disse oplysninger sammenholdt med udleveringen
1615 af stolehængsler sandsynliggør den antagelse, at Hans Barchmann, der 
efterfulgte Gregers Greuss i embedet som slotssnedker, var den, der havde 
ansvaret for snedkerarbejdet i kirken, og det vil i det store og hele sige stole
staderne (sml. også malerirammer nr. 1 og 2).

Bemærkelsesværdigt er det, at altertavlen, som Christian IV. allerede 1606 
købte i Hamborg, på bagsiden smykkes af et stort felt med intarsia, som i på
faldende grad minder om stolegavlenes. Man kan forestille sig, at disse er bestilt 
udført således, at de svarede til altertavlens bagklædning, eller det omvendte 
kunne have været tilfældet, men da det lille skabsrum i altertavlens postament 
ligeledes er udført med intarsia, som på denne tid var ret udbredt i Hamborg, 
må man formode, at tavlen er kommet færdig her til landet og har været brugt 
som forbillede for stolene. Om der er nogen sammenhæng mellem dens ham
borgske herkomst og Hans Barchmanns kan kun blive gisninger.

Hans Barchmanns øvrige virke her i landet94 er kendt fra regnskaber, hvoraf 
fremgår, at han har leveret altertavler og prædikestole til flere af de nord
sjællandske landsbykirker (se f.eks. Lille Lyngby kirkes altertavle p. 1514 og 
†prædikestole i Tjæreby og Vinderød p. 1400 og 1597).
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Fig. 123. Christian IV.s kirke. Kongestolen (p. 1845).

Kongestolen (fig. 123) er indrettet i østre omgangs to sydligste fag, således at 
den del, der er lige over for prædikestolen, har karnapformet façade, der sprin
ger frem foran pillerne. Faget ved siden af har lige façade; denne del af stolen 
brugtes 1690 af amtmanden og omtales 1853 som kavallerstolen (jfr. p. 1848). 
I nord og syd er der skillevægge, antagelig fra 1855. Fra dette tidspunkt stam
mer også de to træskillerum af brunt og sort træ, som udfylder buerne over 
stolens façade45. Kongestolen må ligesom stolestaderne formodes at være 
udført af snedker Hans Barchmann og hans svende, formentlig for største
delens vedkommende af mester selv, jfr. afsnittet om værkstedet (p. 1844).

Bortset fra karnapfremspringet er de to fag ens opbygget med et panel, som 
når op i højde med kirkesalens søjler; derover er der i den kongelige del af stolen 
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Hude fot.

Fig. 124—125. Christian IV.s kirke. 124. Gavl på den bevarede del af peblingestolen (p. 1841). 
125. Dørfløj 1634, fra østre galleriomgang ind til gangen ved siden af prinsessestolen. Oprindelig 

i Husum kirke (p. 1852).

tre vinduer med blyindfattede spejlglasruder. Begge stolene står på et posta- 
ment, som er en smule lavere end pillernes. Herover deles panelerne af fire 
pilastre med profilkapitæler i tre felter, som har forskellige former for hammer
fyldinger på baggrund af murstensintarsia. I fyldingerne ses en dekoration, 
som minder om stoledørenes, blot er al intarsia på kongestolen om muligt 
endnu finere end stolestadernes. Således er stolen også på den indvendige side 
smykket med intarsia; de foretrukne træsorter er ibenholt og muskattræ. Da 
der ikke findes udskårne figurfremstillinger på kongestolen, virker den enklere 
og roligere, og også fornemmere end stolestaderne.

1853 anmodede kongen om et forslag til, at alter og prædikestol kunne an
bringes som i Christian IV.s tid; bygningsinspektør Friis efterkom ønsket og 
indsendte overslag over nedtagning af kavallerstolen og genopsætning på den 
modsatte side. Arbejdet udførtes 1855, og samtidig leveredes det manglende 
billedskærer- og snedkerarbejde, ligesom alle manglende ibenholtslister blev 
sat på. Der forfærdigedes tillige en »beklædning« til at sætte foran vinduet ud 
mod slotspladsen, indrettet således, at den kunne tages ned og sættes op45,

Hude fot.
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antagelig for at kunne tage kulden om vinteren. Ved branden flyttedes konge
stolen over i Kancellihuset og repareredes atter inden genopstillingen95.

Væggene i kongestolen blev 1640 eller det efterfølgende år beklædt med 
blåt tapet med forgyldt, trykt mønster, som i dag dog fremtræder noget af- 
bleget. 1640 fik skrædder Otte Mickelsønn i Hillerød betaling for at sy lærred, 
som skulle bruges til tapetet i kongens stol. I juni måned det følgende år blev 
stukkaturen på siden og inden i vinduet hugget af (jfr. p. 1754), for at snedkeren 
kunne komme til at passe skabelonen til »som kobberstykkerne skulle gøres 
efter«75. Disse kobberstykker har åbenbart kun en kort overgang været i 
kongestolen, idet inventariet 1650 omtaler »et malet stykke med to børn som 
bemærker Christus og Johannes, der nu findes på den lange gang over mønten«4; 
ingen af de senere inventarier nævner malerier i kongestolen.

Inde i stolen blev der 1616 opsat en gardinstang »for et glas vindue«74, 
antagelig vinduet ud mod slotsgården. Men også for vinduerne ind til kirken 
var der gardiner, 1677 af gul damask6. 1840 anvendte man rød silke, efter at de 
gamle var blevet solgt på auktion. 1844 anskaffedes et rødt silkebetræk, rød 
silke til tre puder og hvidt klæde, som lå på gulvet10. Efter branden købtes et 
skotsk gulvtæppe95.

Kongestolens inventar. Fire stole med armlæn fra o. 1700, af nøddetræ. Mel
lem benene svunget, ret spinkelt kryds, på armene udskåret bladværk, lige ryg. 
Sæde og ryglæn, syet med gros-et-petits points, der minder meget om det, der 
er på den nedenfor omtalte taburet, ligeledes i kongestolen, og på tre armstole i 
Frederiksborgmuseet96. Stolene stammer fra slottets inventar før branden og 
stod 1861 opmagasinerede i en af sidebygningerne. Indvendig på sargen seddel 
med inventarnummer: FBO Slot nr. 216 og indbrændt kronet SE (statsejen- 
dom). Deponeret af Statsinventariekommissionen.

Taburet, 1700’rnes første fjerdedel, svarende til to stole i Roskilde domkirke 
(DK. Kbh. Amt p. 1728 med fig.)97. Af bøgetræ, med bukkefødder, som bag
til har en lille volut; mellem benene er der akantus omkring en lukket krone. 
Betræk og tilhørsforhold som de fire stole, blot har taburetten nr. 217.

†Stole. Inventariet 1650 opfører ingen stole eller bænke, men oplyser, at der 
findes en langagtig hynde overdragen med gyldenstykke på begge sider, hvor
for man må formode, at der har været en fast bænk, formentlig som nu under 
vinduet. 1661 var der en grøn stol med silkebetræk og en lang lænestol med 
gammelt sølvstykke75. 1738 opregnes seks nye rydslædersstole og en fyrrebænk9, 
og 1826 afleveredes to fyrrebænke til de brandlidte10. 1856 fjernedes 10 lange 
fyrrebænke fra kongens stol, der åbenbart har været brugt som magasin46.

†Chatol, af sort ibenholt, første gang nævnt 1738, med tyve skuffer, som var 
kantede med elfenbenslister og havde knapper af samme materiale. Midt i var 
et skab med spejl, og forneden manglede en stor, sort skuffe9. Til samme skab
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fandtes et egetræsfodstykke, som udgik 1745 på grund af ælde og brystfældig- 
hed8. Chatollet er ikke fundet omtalt senere.

Benævnelsen amtmandens stol forekommer første gang 1690, da stolen fik ny 
lås og hængsel98. 1734 forgyldte Nicolai Reuter med ægte guld vinduesblyet 
»som vender ind til kirken« i hans excellence, hr. gehejmeråd von Grams stol88; 
der må være tale om Friedrich von Gram, som var amtmand over Kronborg og 
Frederiksborg amter 1718—41. Oplysningen om vinduesblyet viser, at amt
manden havde plads i den del af kongestolen, som 1853 kaldes kavallerstolen, 
og som i dag udgør en del af kongestolen99. 1855 virkeliggjorde man bygnings
inspektør Friis’ to år gamle forslag at flytte kavallerstolen fra højre side af 
kongestolen til venstre side af denne45; jfr. i øvrigt p. 1846.

Kongens bedekammer og dronningens kammer, de to såkaldte kirkestuer, be
skrives efter den egentlige kirke.

Løse stole. Bortset fra de stole, som er omtalt under kongestolen, findes fire 
højryggede stole fra o. 1740, af bøgetræ, svarende bl.a. til armstol i kongestolen 
i Fredensborg slotskirke (p. 847, fig. 42)100. Svungne ben med små udskæringer 
foroven og forneden i lighed med sargens, der på midten har en muslingeskal, 
ligesom den let svungne rygramme. Fløjlsbetræk, der nu fremtræder gulbrunt, 
men som at dømme efter kantbåndet oprindelig har været rødt. Indbrændt 
kronet S. E. og indskårne romertal III, VIII, VIIII og et kryds. Deponeret af 
Statsinventariekommissionen siden dens oprettelse 1867. I forreste stol i vest. 
De mange stole på gulvet er fra omk. 1900.

†Stole. 1650 stod der på galleriomgangen fem stole med rødt læder på ryg
stykket og »silkestukket«4. Endnu 1738 fandtes fem gammeldags lænestole med 
halve armlæn; de tre var rødmalede og betrukket med hvid persisk sølvmor 
(et vatret stof af silke, kamelhår eller lærred, ofte indvævet med guld- eller 
sølvtråd), de to grønmalede og overtrukket med lærred; de stod 16868 sammen 
med et lille bord (jfr. †gardiner p. 1860). Der var rødt, nyt damaskesovertræk 
til stolene9; det udgik 17638. 1748 var stolene flyttet ind i prinsessernes stol 
og blev først solgt 182610. På østre galleriomgang stod 1705 ikke mindre end 
23 stole betrukket med forgyldt læder8; men 1738 var der kun 129.

19 bænke står i dag på omgangen ved brystværnet ud mod kirkeskibet. Mu
ligvis går den underste del af dem tilbage til 1700-tallet, da der var 12 små, 
brunmalede fyrrebænke under vinduerne på den ene side af omgangen og otte 
på den anden101. Et brædt er i nyere tid sat oven på sædet. Tre lange †fyrre- 
bænke nævnes fra 16504 lige til 1826, da de blev afgivet til de brandlidte10. 
1724 forfærdigede snedker Hartmand seks lange fyrrebænke8, og 1840 anskaf
fedes 12 malede fyrrebænke med ryglæn og fodtrin46; 1853 ansøgtes om 12 til
svarende, da adskillige ældre bænke uden ryg var brøstfældige11; de anskaf
fedes og blev sammen med tre halvrunde til sangkoret malet og lakeret som 
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egetræ45. Efter branden måtte der igen forfærdiges nye bænke102, da kun nogle 
af bænkene fra kirken blev frelst11.

†Skriftestol. Runddelen ved kirkens sydvestre hjørne har en lang årrække 
været anvendt som skriftestol. Første gang, den omtales som sådan, er 1741, 
da der var ni træluger for vinduerne8; 1826 var de solgt ved en auktion10. 1840 
malede John Guulsen Berg fra København vinduer og døre med limfarve55. 
Fire år senere anskaffedes syv bænke og syv puder betrukket med karmoisin
rødt læder10, dvs. at der var en under hvert vindue (sml. i øvrigt p. 1764).

Skab (sml. fig. 57), vel fra slottets opførelse, med dronning Anna Cathrines 
(† 1612) forbogstaver i fladsnit i gesimsfrisen. Fire døre, de to øvre med blyind
fattede ruder, og to skuffer på midten. Mellem dørene og på hjørnerne er der 
kvindelige og mandlige hermer; de tre nederste skafter prydes af draperi med 
stor kvast, de øverste af løvehoved. Den midterste herme foroven minder meget 
om den vestligste af hermerne på stolenes endepanel i øst (fig. 122 a). Begges 
arme indesluttes af kartouchebånd. Skabshermen har overdådige frugtklaser på 
hovedet. Hjørnehermerne har i stedet for arme mere eller mindre veludviklede 
vinger, som på midthermen forneden nærmest har fået form af en art luffer. 
Lågernes rammeværk og skuffeforsiderne har lys og mørk indlægning. Feltet 
i de nedre låger har hammerfyldning; gesimsens kronliste har pærestavbort og 
bæres af bøjler med englehoveder. 210 cm bredt, 71 cm dybt og 238 cm højt. 
Bag altret, op ad vestvæggen.

Det er antagelig et af de tre store skabe, der stod i dronningens store sal104. 
Det fremgår ikke af inventarierne, hvornår skabet er flyttet ned i kirken. Mulig
vis er det kommet som afløser for et stort †skab, der 1724 omtales som nyt og 
brugtes til forvaring af kirkens ornamenter8. Samme skab siges 17389 at have 
to døre og lås, hvorfor det ikke kan være det, der nu står i kirken.

En †kiste til kirkens klæder nævnes 1627, men udgik af inventariet det føl
gende år35. Den var formentlig overført fra den nedrevne slotskirke og er mu
ligvis identisk med den kistebænk, der stod i arkaden bag altret, og som 1616 
blev beslået74.

Pengeblokke. 1) 1616, helt beslået med jern og med lodrette jernbånd på alle 
hjørner samt fire vandrette, et forneden, to midtpå og et foroven; heri det 
udstansede årstal. I blokkens øverste trediedel låge med Christian IV.s krone
de monogram. Pengeslids i låget. Rødmalet med grå jernbånd og overalt be
slået med forgyldte søm. 98 cm høj. Nord for hovedindgangen, fastgjort til 
pillen.

Over blokken nyere, sortmalet metalplade med oprullede ender. Indskrift 
med forgyldte versaler: »Til huusarme folk. Nödtörftige stakkele. Skolebörn og 
andre fattige gudslemmer. Som hjælp og almisse. Behöve heromkring. Frederiks
borg slot«.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 117
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2) 1684, med tre vandrette jernbånd og låg af jern hvori pengeslids. På den 
ene side tre lodrette bånd, det midterste låses med samtidig hængelås. Her bag
ved er der nøglehul med oprindeligt låseblik. Den 112 cm høje blok er gråmalet 
med Christian V.s kronede monogram og årstallet gult; på modstående side sort 
skriveskrift: »For Söqvæsthuset«. På omgangen tæt ved kongens bedekammer; 
måske har den tidligere stået nede i kirken, hvor inventarierne fra 1686 til 
branden opregner tre fattigblokke105.

*Pengetavler. 1—2) Første gang nævnt i inventariet 17389. Skuffen er 22 cm 
lang, 15 cm bred og 6 cm høj. Langs rygskjoldets udsavede kanter en malet 
gul dekoration og på skjoldets bagside henholdsvis tallene 1 og 2; på skuffens 
sider er der malet et geometrisk mønster i sort, hvidt og gult. Drejede træhånd
tag af forskellig form. 3) Som de foregående, men større; skuffen måler 26 x 18 
cm og er 7 cm høj. 4) Tilkommet mellem 1790 og 182610. Skuffen, som er foret 
med grønt klæde, er 24,5x17,5 cm og 7 cm høj. På det udsavede rygskjolds 
forside læses med forgyldt skriveskrift: »Til de Fattige« og i liniemellemrummet 
skimtes: »Frederiksborg«. Drejet træhåndtag. Alle fire pengetavler opbevares 
i et værelse i Porttårnet.

†Pengetavle omtalt fra 16868 til 17389; gråmalet med forgyldte lister.
†Klingpunge. 1641 nævnes en pung med stok til de fattige35. Tre klingpunge, 

første gang omtalt 1686, udgik ifølge attest af 17. sept. 17428.
Dørfløje. 1) (Sml. fig. 15) fra 1615, da smeden fik betaling for en ny dobbelt 

lås med tilbehør og en ring til en stor dør106 for slotskirken, muligvis den som 
Peter de Meyer i København malede året efter.

Dørfløjen svarer i sin udformning til samtidens arkitektonisk opbyggede 
altertavler; i storfeltet en fremstilling af Jesu dåb (fig. 126b), flankeret af to hel- 
figurer, Peter med nøgle og skriftrulle, Paulus med sværd; på hovederne bærer 
de korintiserende kapitæler. De står på en lav plint, hvorunder et jonisk kapitæl 
og derunder igen en maske, som bryder postamentets stærkt udkragende kron- 
liste, der smykkes af et diademhoved i midten og til siderne bladslyng med 
putti og kolbeblomster. I øvrigt er postamentet glat. Ved storfeltets sider er der 
smalle vinger med frugtklaser, putti og englehoveder. Gesimsens frise har relief
skæringer med blomster, bladværk og frugter omkring englehoved; over Peter 
og Paulus er der et hoved med krone og pibekrave. Stærkt profileret kronliste. 
I topstykkets cirkelfelt ses en fremstilling af opstandelsen, i sviklerne er der 
peripatetiske englehoveder i skyer. Til siderne står Johannes med lam under 
venstre arm og Moses med lovens tavler i højre hånd (fig. 126 a); over deres 
hoveder joniske kapitæler. Gesims med bladværk i frisen og kronliste med 
æggestavbort. Vingerne støtter forneden på storfeltets gesims og retter sig 
i øvrigt efter portalens halvrunde form. De smykkes af putto i kartoucheind- 
ramning, samt engle- og diademhoved. Allerøverst afsluttes døren med en 
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Fig. 126a—b. Christian IV.s kirke. Detaljer af hovedportalens dørfløj fig. 15 (p. 1850).

brudt trekantgavl med den velsignende Gud fader og til siderne liggende børn 
med hånden under hovedet.

Døren står nu, ret medtaget, uden maling. Som nævnt stafferede Peter de 
Meyer den med guld og farve40, og klejnsmeden Gotthardt Rhann leverede den 
dobbelte lås, hvis nøglehul er indpasset i en af vingernes volutter, mens dør
ringen er anbragt i en knop i beslagværket lidt længere nede. På dørens ind
vendige side helt glat, firkantet låseblik uden nogen form for udsmykning.

Inden for døren indrettedes efter branden et vindfang af træ i arkaden ind 
mod skibet107; til siderne brugtes to døre måske fra 1853, da der anskaffedes 
en dør »i indgangen til kirken med et vindue over med buet karm svarende til 
den murede bues«108. I januar samme år havde man på grund af træk søgt om 
at få et grønt forhæng inden for indgangen ved Christian IV.s blok11; det ophæng
tes 1855. Skillevæggen er ind mod kirkerummet delt i seks felter hver med en 
fylding hvori intarsia udført med stolestadernes endepaneler som forbillede.

2) 1615, da karnapdøren bag altret forsynedes med et par hængsler og en 
lås74; den består af to lodrette planker holdt sammen af to vandrette revler 
og to gangjern, som ikke sidder på revlerne. Dørfløjens nordside kantes af og 
deles vandret på midten af profillister. Samtidig lås med klinkeoverfald, for
mentlig udført af Gotthardt Rhann, der også sørgede for hængsler og hager, 
lås og tilbehør til kirkens andre døre74, der alle er fornyede.

Den dør, som fører til den lille vindeltrappe i kirkens sydende, har dog fået 
overført det oprindelige låsetøj, en glat, hjerteformet kasselås med rørformet 
nøglehul på modstående side.
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3) (Fig. 125) 1634 skænket til den 1807 nedbrudte kirke i Husum af Christian 
IV.s søster, prinsesse Augusta, enke efter hertug Johan Adolf af Gottorp109. 
Efter Frederiksborg slots brand skænkede kammerråd, vandbygningsdirektør 
E. R. Grove i Husum slotskirken Husum kirkes tidligere prædikestolsdør110, 
der endnu 1852 hang som lukke for et dueslag hos en købmand der i byen111. 
Dørfløjen er flankeret af to korintiske søjler med diademhoveder i prydbæltets 
bruskværk, høje postamenter med indlagt lyst træ inden for forkrøbbede profil
lister. Selve dørfløjen har to portalfelter over hinanden; i frisen under trekant
gavlen findes følgende indskrift, med indlagte versaler af mørkt træ: »Verbvm 
domini manet in aeternvm. Esa.xl«. (»Herrens ord bliver i evighed«). Hoved
gesimsen er glat med fremspringende kronliste, som støttes af bøjler med mands- 
hoved. Både portalfyldinger og hovedgesims har rester af intarsia; i en vase 
flankeret af fugle står grene med kolbeblomster og på den øverste sidder en 
fugl. Over døren maleri (nr. 1) i ramme fra 1903. På østre galleriomgang, ind 
til den lille gang ved siden af prinsessestolen.

†Døre. 13. okt. 1633 fik Caspar Fincke betaling for at slå hængsler og låsen 
på døren i runddelen, hvor liget [af kongens datter Anna Cathrine] skulle ind
sættes 112. 1645 limede Isach snedkers svend nogle lister på en ikke nærmere 
angiven dør75. På snittet i Thurahs Danske Vitruvius ses en fløjdør med tre 
fyldinger i hver fløj ind til gangen ved siden af prinsessestolen. Døren til kongens 
bedekammer bliver omtalt i forbindelse med dette.

Orgler*. 1) Instrumentet113 er bygget i Wolfîenbüttel i årene 1605—10 af 
orgelbygger og organist i hertugelig brunsvig-lyneborgsk tjeneste Esaias Com- 
penius (o. 1560—1617), muligvis bistået af nevøen, Johannes Hecklaur114, og 
»under direktion« af Brunsvig-hoffets kapelmester Michael Prætorius, der 1619 
beskrev det i sit værk »Syntagma Musicum«, hvori han tillige meddelte, at det
1616 var blevet skænket kongen af Danmark og anbragt i kirken på Frederiks
borg slot. Blandt andet fra nogle i orglet indklæbede, forsvundne, men i afskrift 
(fra 1692) kendte seddelindskriptioner vides, at det blev til på hertug Heinrich 
Julius’ befaling, og at det fuldførtes 7. nov. 1610.

Det har form som et skab (fig. 127) og er af egetræ med ornamenter af ask, 
røn, pæretræ og ibenholt. Det er 316 cm højt til gesimsen, 302 cm bredt og 124 
cm dybt. Bagsiden er glat, forsiden har ved hjørnerne pilastre, der forneden 
smykkes af fladsnit og ud for piberummet har form af kvindelige hermer (fig. 
112), der holder henholdsvis det brunsvig-lyneborgske og det danske rigsvåben 
støttet mod skaftet, som smykkes med engle- og løvehoved samt beslagværk. 
I øvrigt er piberummets forside ved mindre pilastre delt i fire felter, hver 
med to profilindrammede fyldinger, de yderste med brudt trekantgavl, de in
derste, der er ydersiden af lågerne for piberummet, har arkadefelt. For en- 

* Afsnittene om orgelværker skyldes Niels Friis.
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Fig. 127. Christian IV.s kirke. Orgel udført af Esaias Compenius 1605—10 (p. 1852).
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derne er der også fyldinger, her med hammerudvidelser inden for pilaster med 
skivemønster. Alle tre fyldingsformer kendes fra landsbykirkernes stolelåger i 
1600-tallet. Åbnes midtpartiets låger kommer piberne til syne i et rundbuet 
felt, som ved to ret spinkle, udskårne piller er delt i tre. Over piberne er 
der billedskærerarbejde; i hver af de to øverste små svikler en fløjtespillende 
putto, og i de noget større svikler på siden af midtfeltet, løvværk med drueklaser 
uden om en art baldakin, hvorunder der til heraldisk højre sidder en mands
figur med Merkurhat; han blæser i et horn, til heraldisk venstre en nøgen 
kvinde. På siden af piberne i de tre rundbuefelter er anbragt to kvindefigurer, 
som rækker hverandre hånden hen over den midterste, længste pibe. Orglets 
gesims har frise med fladsnit og udskårne bøjler, som bærer kronlisten, der 
prydes af tandsnit og æggestav. Øverst står på hjørnerne og midt på langsiden 
vaser med guirlander, og derimellem er der topstykker (hvoraf et måske er for
nyet) med bladvolutter og guirlander, frugter og fantasidyr. Overdækningen 
har baldakinform og bærer et fodstykke til en nu forsvunden topfigur.

Orglet er i sit anlæg og sin klanglige udformning et kammerinstrument, typisk 
for overgangen mellem renæssance og barok. Dets 1001 piber er alle af træ og 
ligesom orgelhusets billedskærerarbejde udført i sjældne træsorter som enebær, 
ask, ahorn, blomme, buksbom og ibenholt. Piberne repræsenterer — anbragt på 
sløjfevindlader — i alt 27 stemmer, ligeligt fordelt på to klaviaturer (fig. 128): 
hovedværk (overmanual) og soloværk (undermanual); begge har 45 tangenter 
med kort basoktav — samt pedal (23 tangenter, ligeledes kort oktav). 21 stem
mer er labialstemmer, seks er tungestemmer. To er synlige, når instrumentet er 
åbent, een indgår på fremtrædende måde i værkets udsmykning. Det er hoved
stemmen Principal 4, der står i den store frontalbue, beklædt med elfenben og 
med udsmykning af ibenholt. Bag de tre oplukkelige fyldinger over den til brug 
udtrukne pedal er anbragt den mest karakteristiske tungestemme, hoved
værkets Ranket 16’. Til stemmematerialet kommer nogle for tiden typiske 
snurrepiberier, bl.a. en ugle, der brummer, en sækkepibetone, et narrehoved 
og desuden et par tremoloer.

Orglet er et stykke fint gennemtænkt kunsthåndværk, det instrumentale er 
udført med minutiøs udnyttelse af pladsen i dets indre (ca. 15 m3); det er 
transportabelt, bygget til at skilles ad og flyttes. Bælgeværket, i et særligt skab 
bag det, udgøres af fire foldebælge. Efter færdiggørelsen stod orglet på slottet 
Hessen øst for Hannover, og det må skønnes at være herfra, det i 1617 førtes 
til Danmark, med skib fra Lybæk til København og derfra ad landevejen til 
Frederiksborg; 10. april rastede transporten med otte mand i Kollekolle93. 
Compenius var i Danmark i forbindelse med overførelsen og skal efter tradi
tionen være død under opholdet i Hillerød og begravet der.

Orglet blev antagelig straks opstillet på søndre omgang, på dets nuværende 
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Fig. 128. Christian IV.s kirke. Compeniusorglets to manualer, sml. fig. 127 (p. 1854).

plads115, hvor det forblev, indtil ridderkapellet senere indrettedes. Orgelbyg
gerne Johan og Peter Petersen Botzen nedtog 30. nov. 1692 »træ-orglet« efter 
kontrakt, renoverede det og opstillede det i løbet af året 1693 på »den store 
dansesal«. Her klang det, som det var beregnet til, i verdslige omgivelser ved 
ridderceremonier og andre festlige lejligheder, en aften i 1698 således »bebunden 
med urter og blomster«, spillet og passet først af Peter Petersen Botzen, der 
1707 påpegede en reparations nødvendighed, senere af H. J. Botzen, som i 
september 1741 betaltes for at bringe det »i fuldkommen stand«116. Foråret 
1790 blev det nedtaget i Frederiksborg slotskirke og bragt til Frederiksberg, 
hvor det toges i brug 1793117. 1866 indstillede professor F. Meldahl, at det gamle 
orgel, under hensyn til den ved Frederiksberg slots udlejning til beboelse øgede 
brandfare, flyttedes tilbage til Frederiksborg slot, hvilket indenrigsministeriet 
afslog. Først 7. okt. 1868118 blev instrumentet nedtaget af orgelbygger A. H. 
Busch, transporteret tilbage til Frederiksborg og opstillet på sin tidligere plads 
i slotskirken. 1871 anmodede slotsforvalter Gyllich om, at det blev efterset, 
hvilket skete45. 1895 iværksattes en gennemgribende restaurering overvåget 
af en kommission med Meldahl som formand, og udført af den franske orgel
bygger Felix Reinburg for firmaet Cavaille-Coll, Paris. Den historiske korrekt
hed sattes som øverste mål for arbejdet, hvilket også var udslaggivende for, at 
instrumentets renstemning (»uligesvævende temperatur«) bibeholdtes119. Rein
burg bistodes af Jean Lafont og orgelbygger V. H. Busch.

2) Det nuværende orgel i kirkens nordende afløste det oprindelige, som gik 
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til grunde ved branden 1859. Façaden er stort set en rekonstruktion af den 
brændte (se ndf.); den er udført efter tegninger af V. Klein, som »betænksomt 
benyttede de tiloversblevne rester af det gamle orgel«120. Den stærke bemaling 
sammen med den fremragende dygtighed, hvormed det rekonstruerede billed
skærerarbejde i det hele taget er udført, gør det vanskeligt at afgøre, hvorvidt 
enkelte af de bevarede rester virkelig blev genanvendt. Af påskrift på bevarede 
arbejdstegninger fremgår det, at Grotschillings salvningsbillede (fig. 4) har 
tjent som grundlag, ligesom figurerne på altertavlen og prædikestolen, samt 
stolegavlenes topstykker. Snedkerarbejdet udførtes af C. R. Langballe, billed
skærerarbejdet af C. A. Berg, S. C. Olsen og F. M. Sundberg, malerarbejdet af 
C. Weber72. Ved årsskiftet 1863—64 var orgelfaçaden færdig. Da kirken skulle 
istandsættes, tilbød grevinde Danner at skænke et orgel, men komiteen til slot
tets genopførelse foretrak at få pengene, og herved blev det121.

Værket er fra 1971, bygget af Poul-Gerhard Andersen; det har 36 stemmer, 
hovedværk, positiv, crescendoværk og pedal.

Det værk, som indsattes efter branden, leveredes af Marcussen og Søn 
1863—64 og har 25 stemmer, to manualer og pedal; 1944 blev det ombygget 
af Th. Frobenius og Co. og udvidet med et tredie manual (otte stemmer), 
som fjernedes 1970, da værket blev flyttet bagud på pulpituret for at give plads 
for det nye, dog således at det gamle stadig kan benyttes.

†Orgler. 1) Tidligt under kirkens opførelse disponeredes der med hensyn til 
orglet. Mindre udbetalinger til orgelbyggeren Nicolaus Maas figurerer allerede 
1607—08, men først 14. jan. 1614 gjordes der endelig fortingning med Maas 
»at han på hans egen bekostning skal gøre og forfærdige et nyt orgeværk udi 
kirken på Frederiksborg med alle stemmer efter den afrids og skabelon, hannem 
derpå er overantvortet«93. Maas døde august 1615, men enken Anne Peders- 
datter indtrådte i kontrakten og førte arbejdet videre ved hans tidligere 
mestersvend Johan Lorentz. Fuldførelsen trak ud, endnu 1617 synes der at være 
arbejdet på orglet. Om dettes musikalske og tekniske detaljer findes ingen sam
tidige oplysninger, og sådanne fremgår heller ikke af kontrakten 30. marts 
161919 med Johan Lorentz om orglet til den nye Trefoldighedskirke i Kristian- 
stad, der påbød en nøje — i øvrigt kun delvis overholdt — kongruens mellem 
de to instrumenter. Først fra Bergs beskrivelse3, senere restaureringsforslag og 
syn kendes Frederiksborgorglets musikalske egenskaber; det havde 28 stem
mer, der var fordelt på hovedværk, undermanual og pedal. Instrumentet, der i 
slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet jævnlig tilsås af orgel
byggerne Johan og Peter Petersen Botzen, repareredes 1751 af orgelbygger 
Hartvig J. Müller, i 1793 af orgelbygger C. F. Gronenberg, og eftersås 1815 af 
orgelbygger Rapp122. 1836 underkastede J. Marcussen og A. Reuter klang
billedet en retouche i romantisk retning. Dette arbejde godkendtes af C. E. F. 
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Fig. 129. Christian IV.s kirke. Christian VIII.s og Caroline Amalies salvning 1840. Her ses bl. a. 
kirkens oprindelige orgel (p. 1856). Efter maleri af J. V. Gertner 1858. På Rosenborg.

Weyse. Forud for kroningen 1840 blev orglet efterset og stemt af C. Speer123. 
Det brændte som nævnt 1859.

Om façaden fortingedes der 161493 med Statius Otte, billedsnider og ind
våner i Malmø, at han skulle gøre den af sit eget tømmer og på egen bekostning, 
hvad angik både billedsnider- og snedkerarbejde, hvilket formentlig vil sige, at 
han har taget arbejdet i entreprise124. 31. juli 1616 fik Peter de Meyer beta
ling for at have forgyldt og stafferet orglet40. Den ødelagte façade kendes bl.a. 
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fra en tegning (i Nationalmuseets 2. afdeling) af C. O. Zeuthen og fra J. V. 
Gertners maleri af Christian VIII.s salvning 1840 (fig. 129). Disse viser, at man 
efter branden har søgt at efterligne det oprindelige orgel.

2) Et sølvorgel var i arbejde 1610, da Nicolaus Maas 2. marts fik 100 dl. på 
regnskab for »endeel adskillige stemmer han skal gøre udi det sølv-orgeværk, 
Hs. Maj. lod gøre i Hamborg«. 28. maj 1613 sendtes et »sølv-orrewerch« fra 
Københavns slot til Frederiksborg, hvor det fik plads i kirken93. Som instru
ment har værket næppe været over positiv-størrelse, og det har været vurderet 
højere som kunstværk end rent musikalt.

Dets udseende kendes kun fra Bergs beskrivelse 16463 og inventariet 16504, 
hvoraf fremgår, at det var af ibenholt, og at der i fodstykket var indsat otte 
sølvplader i drevet arbejde, samt ti satyrhoveder, desuden fire små plader med 
udstukne figurer og indlagt tovmønster ligeledes af sølv. På den nedre del af 
orglet var der fire piller (pilastre)125, hver med tre hoveder, og bagved var bæl
gene. I bælgerummets bagside sad der to store sølvplader med drevet arbejde, 
på den ene sås historien om Paris og de tre gudinder Pallas, Juno og Venus, på 
den anden fire musicerende gudinder og Mars med et spyd i hånden; imellem de 
to plader og på hjørnerne var der små forgyldte sølvmønstre (tre tilsvarende 
var allerede 1636 borttagne). For hver af enderne var der også en sølvplade, 
på den ene sås Bachus med vindruer i hånden, på den anden Venus med et 
brændende hjerte; pladerne flankeredes af en forgyldt sølvliste med et lille 
englehoved foroven og forneden (to borte 1636). Forsiden havde en firkantet 
sølvplade med drevet fremstilling af en nøgen Venus og en satyr bag hende. 
Over bælgerummet var en liste beslået med otte sølvplader med drevet arbejde, 
og oven på samme liste indlagt seks små plader med udstukne figurer og der
over fire sølvpiller (pilastre evt. søjler) med gennembrudt arbejde på den 
nederste del og forgyldt indeni. Mellem pilastrene sad orgelpiberne. På denne 
del af orglet var der forneden anbragt syv plader med drevet arbejde i mønster, 
på de fem en forgyldt engel med to små forgyldte vindruer (to engle med fem 
druer borte 1650).

Bagsiden havde to låger med en sølvplade på ydersiden, den ene forestillende 
oktober måneds symbol, den anden augusts, begge indfattet i drevet arbejde 
med figurer. På lågerne var desuden to små blindfløje af ibenholt hver med en 
engel af sølv, samt syv små forgyldte knapper »ligesom på en snor« (to mang
lede 1650). Lågerne var beslået med adskillige figurer og mønstre hvoraf nogle 
forgyldte uden omkring. På indersiden havde hver to sølvplader, den ene fore
stillende marts, og pladen ovenover, som var forgyldt, viste Fortuna stående 
på en trind kugle, den anden februar og derover flyvende engel med opslået 
bog. Flere af lågernes forgyldte smådele var borte.

På hver ende, over bælgerummet, fandtes to sølvplader med graverede mu- 
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Fig. 130—131. Christian IV.s kirke. Malerier. 130. Nr. 1, den hellige familie (p. 1861). 131. Detalje
af maleri nr. 3, fig. 132 (p. 1863).

sketter, picher og andre krigsinstrumenter, samt en blindfløj af ibenholt be
slået med sølv, med et englehoved og to forgyldte roser på hver. På samme rum 
var der også en bred liste med sølvornamenter, hvorpå der 1650 var 18 små, 
forgyldte mønstre.

Overdelen havde bagpå ligesom de nedre dele af orglet en sølvplade og 
»der udenfor« en engel af sølv med en harpe. På hjørnerne var der pyramider 
af ibenholt hver med et lille sølvhoved og på spidsen en sølvmåne, i øvrigt ind
lagt med sølv og perlemor (den ene pyramide manglede 1650). På siderne var 
der ligeledes plader, på den ene et billede med en forgyldt luth og ved siden af 
en hjort, på den anden en forgyldt fiol og et vildsvin. Allerøverst var en nøgen 
figur af sølv siddende på en kugle med en forgyldt fiol. Ved siden af to satyrer 
i hele billeder, hver med en forgyldt skalmeje.

1643 betaltes for vinsten til at renovere sølvorglet med75; sandsynligvis er det 
fjernet af svenskerne 1659126, da det ikke omtales i senere inventarier, og en 
rejsebeskrivelse fra 1663127 noterer, at der før fjendtlighederne med Sverige 
var et orgel af sølv, men svenskerne førte det med sig128.

Salmenummertavler. Tre, helt glatte, sortmalede, med numre af metal, 
antagelig de tre, der anskaffedes efter ordre af 27. marts 184646. Desuden otte 
tilsvarende, men i profileret ramme med trekantgavl hvori topspir foroven.

†Gardiner er nævnt i inventarierne siden 16504; de hang i messingringe på 
tykke, runde jernstænger, overtrukket med læder i vestre galleriomgangs åb
ninger ud mod skibet129. De ældste gardiner var af blå damask foret med 
»proelsegt« (en slags blomstret tøj af halvt uld, halvt silke) og var 1677 meget
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sønderrevne130. 1686 var de af det såkaldte C 4-tøj, som havde sølvgrund og 
røde fløjlsblomster og var ganske oversået med Christian IV.s navn og krone8; 
det er disse gardiner, der ses på Grotschillings salvningsbillede (fig. 139), hvor 
også foret af blåt damask kommer til syne. 1738 var gardinerne af rødt damask 
med gråt for af »gros de tour« (fransk silkestof, glat eller mønstret kipret)9, som 
o. 1790 var aldeles slidt131. Ifølge overhofmarskallens ordre af 28. maj 1830 
udgik de gamle damaskesgardiner10. Til østre omgang anskaffedes 1741—43 
et rødt klædesgardin på en jernstang8, måske nedtaget 1826—30, da en jern
stang solgtes10. En øsken i den anden af de mindre piller fra syd samt øs
kener (eller spor deraf) i vestsidens piller minder om gardinerne.

Til det lille bord, som stod sammen med de to grønne lænestole på gangen 
(sml. †stole p. 1848), hvor kongen sad og lyttede til prædiken 1686, hørte et 
†borddække af C 4-tøj, som også nævnes 1705, men ikke senere8.

Malerier. På galleriomgangen hænger der malerier mellem vinduerne og over 
dørene til kongens bedekammer og til den lille gang ved prinsessernes stol. 
Ingen af de nuværende billeder har været her fra kirkens opførelse. Muligvis er 
de tre nærmest bedekammeret, tillige med to nu udskiftede på samme gang, 
kommet til kirken 1666, da fem ældre rammer rettedes til. Det ældste af maleri
erne er først blevet deponeret i kirken 1903, da det anbragtes i en nyanskaffet 
ramme. På grund af den her antydede manglende overensstemmelse såvel mel
lem tidspunktet for maleriernes forfærdigelse og deres opsætning i kirken som 
for rammernes fremstilling, vil disse to emner blive behandlet hver for sig.

Malerierne anføres i inventarierne, som dog ikke nævner kunstnernavne, 
det samme gælder J. A. Bergs3 og Thurahs beskrivelser132. I en indberetning 
(nu i Statens Museum for Kunst) om malerier på danske slotte omkring år 1830 
opregner N. L. Høyen også slotskirkens billeder og betegner dem som »ikke 
fortrinlige og i almindelighed meget uædle«. Artiklen fra 1831133 om Frederiks
borg slot berører ligeledes kirkens malerier, hvoriblandt »arbejder af berømte 
mestre, f.eks. Rottenhammer og Salvator Rosa«; Ciro Ferris billede, nu på 
Kunstmuseet, omtales også og »de tre store arbejder af Peder Andersen: bebu
delsen, de hellige tre konger og korsfæstelsen«134. Efter slottets brand ytrede 
Høyen sig 1860 om malerierne i en artikel trykt samme år135. På grundlag af 
»ældre og nyere kilder med derhos af benyttede, collegiale og Archiv-Docu- 
menter« udgav J. P. Rasbech 1832 Frederiksborg Slots Beskrivelse60. Også 
Beckett kom i sin bog (1914) ind på problemerne omkring kunstnertilskriv
ningerne, ligesom Otto Andrup i gennemgangen af slottet i kataloget over de 
udstillede portrætter og genstande på Frederiksborg (1943).

De arkivalier, der er gennemgået til »Danmarks Kirker«, giver kun sjældent 
oplysning om, hvornår de enkelte malerier er kommet til slotskirken og end 
mindre, hvornår de er blevet til; kun første omtale i inventarierne, som ikke 
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Fig. 132—133. Christian IV.s kirke. Malerier. 132. Nr. 3, Moses som ophøjer slangen i ørknen 
(p. 1863). 133. Nr. 2, Melchisedeck velsigner Abraham (p. 1862).

altid er ført à jour, kan angives. Tilsyneladende har billeder med emner fra det 
nye testamente hængt på østre galleriomgangs vægge, mens de gammel- 
testamentelige hang i vest, sml. indskrifttavlernes orden (p. 1742).

På grund af urolighederne blev tre store skilderier i kirken år 1700 taget ned, 
rullet på en stok og sendt til København98. 1852—53 skafîedes midler og lokaler 
til maleriernes restaurering, som foretoges af J. P. Møller og efter hans død
1854 fortsattes af portrætmaler C. A. Jensen. Desårsag var de to billeder, som 
viser Jacobs kamp med englen og Jeftas datter, under branden 1859 på Chri
stiansborg i et lokale45, som var stillet til rådighed for restaureringsarbejdet85. 
De øvrige malerier blev også reddet, men mere eller mindre beskadigede, især 
bebudelsen og korsfæstelsen, som Meldahl derfor i første omgang ønskede at 
henlægge45, mens konservator F. F. Petersen136 burde opbevare og istandsætte 
Kristi fødsel og kongernes tilbedelse; disse var ikke mere beskadigede, end at 
en istandsættelse kunne gennemføres, men dog burde indskrænkes mest muligt 
på grund af maleriernes ringe historiske interesse45.

1) (Fig. 130) den hellige familie, anden fjerdedel af 1500’rne, af Joos van Cleve 
(?)137. Maleriet kom til Kunstkammeret 1732 og er siden 1903 deponeret i 
slotskirken. Det svarer med små variationer til billederne tilskrevet samme 
mester138 i Dresden 139, og i Sarasota i Florida140.

Olie på træ, 82x80 cm. På et delvis opbrækket gulv af lyse og blegrøde
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marmorfliser knæler Josef foran Jesusbarnet, som ligger på et leje af hø på en 
slags skammel. Barnet holder armene under hovedet, og hen over dets hoved 
løfter Maria et tyndt klæde op som for at vise barnet frem for den lille engel, 
som kommer løbende ind fra billedets side, med hænderne samlede, tilbedende 
foran sig. Bagved, mellem søjlepostamenter, står to mænd ved en balustrade, 
og i baggrunden ses et landskab med dyr og mennesker på markerne og huse, 
allerbagest bjerge. Josef er iklædt vissengrøn dragt hvorover rød kappe, Maria 
dybt blågrøn kjole; arkitekturen er grå, baggrundens bjerge blå, et forhæng 
bag englen er grønt med broderi langs kanterne.

Motivet går tilbage til en pennetegning af Rafael (i Oxford) og en hyrdernes 
tilbedelse (i Louvre i Paris) af Thomas Vincidor141. Over døren til gangen ved 
prinsessernes stol i bruskbarok ramme fra 1903.

2) (Fig. 133) Melchisedeck velsigner Abraham, første gang nævnt 16776. Olie 
på lærred, 298 x 236,5 cm.

Midt i det bevægede billede står Abraham i skikkelse af en skægget soldat 
iklædt sort rustning, læderkofte og skindsandaler og med spyd i højre hånd; 
bag ham holder en dværg hans sorte, blanke hjelm. Et skarpt lys falder på ham 
og Melchisedeck, som velsignende lægger højre hånd på hans hoved. Melchise
deck er iført dragt af hvid silke og bærer derover hermelinsforet brokadeskappe, 
som holdes sammen af et stort spænde. To næsten nøgne mænd kommer med 
en kurv med brødet og en stor vase af sølv med vinen. Bag Melchisedeck ses 
hans bispestav; forrest i den skare, som fortoner sig bag ham, står en turban- 
klædt mand, der klapper i hænderne. I menneskemængden bag Abraham går 
foruden dværgen en kvinde med et sovende barn på armen og en lille, nøgen 
dreng, der holder en kæphest. Farverne er varme, mørkebrune med kraftige 
strejflys hen over de partier, som ligger i dyb skygge.

Billedet er af Otto Andrup142 tilskrevet Karel van Mander på grund af en 
regnskabsnotits 31. marts 1642 om betaling for »en stor ramme i kirken, som 
van Mander skulle bruge«75. Imod denne antagelse taler imidlertid den kends
gerning, at ingen af de billeder, der opregnes i inventariet 16504, nævner dette 
emne; man må derfor formode, at maleriet først senere er kommet til kirken, 
og at Karel van Manders billede er bortkommet før 1650. Rasbech henfører 
(1832)60 billedet til Saint-André, hvormed han må mene Simon Renard de 
Saint-André (1614—77)143. Beckett skriver144, uden at komme nærmere ind 
på hvorfor, at billedet »åbenbart er malet af Abraham Wuchters«, og henviser 
til ret store udbetalinger til A. W. 1673, samtidig med at det oplyses, at man 
ikke ved, hvad det var, der betaltes. Høyen opgiver ingen mester i sin artikel 
fra 1831 om slottet eller i den om malerierne fra 1860, men muligvis er det hans 
synspunkt, der kommer til udtryk i konservator Petersens regning 186345 for 
restaurering af »Abraham og Melchisedeck af Saint-André«145.
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Fig. 134—135. Christian IV. kirke. Malerier. 134. Nr. 4, Jacobs kamp med englen (p. 1864). 
135. Nr. 7, bebudelsen (p. 1866).

År 1700 udførte Anders Jensen lidt malerarbejde på billedet98, og 1858 fik 
professor Jensen 400 rdl. i forskud for restaurering af maleriet160, der som nævnt 
efter branden atter måtte istandsættes146. På vestre omgang nr. to fra nord.

3) (Fig. 132) Moses som ophøj er slangen i ørknen, første gang nævnt i inven
tariet 16776. Olie på lærred, 299x236,5 cm.

Midt i billedet, ragende helt op til dets øverste kant, ses korset med kobber
slangen. Til venstre i forgrunden står Moses, hvis horn nærmest ligner kiler, 
og peger op mod slangen. Foran ham ligger en næsten nøgen mand, som søger 
at fjerne den slange, der bider ham i brystet, og en kvinde (set fra hovedet) med 
rædselslagent ansigtsudtryk på grund af en anden slanges forsøg på at bide 
hende. Bagved anes en død mand og en rigt klædt kvinde (fig. 131), der sammen 
med andre af folkemængden ser bønfaldende op mod korset147.

Farverne er gråbrunsorte, himlen uvejrspræget. Den rødmossede Moses, 
som er iklædt perlebroderet dragt og støvblå kappe, har lange, sorte sandal
støvler på. Den slangebidte mand har brunliggrå karnation, mens kvindens er 
meget lyserød. Hendes kjole er lysviolet med røde smykker. Den rigt klædte 
kvinde bærer samme farve kjole med perlebroderi og perler langs de tungede 
kanter samt på hovedtøjet.

Rasbech60 omtaler billedet forestillende Moses og slangen »af Rottenham
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mer«, en mesterbetegnelse også Høyen anvender133. Beckett skriver 144, »at det 
opgives at være malet af Müncheren Johann Rottenhammer (1564—1623), der 
havde uddannet sig i Venedig, og at det i hvert fald er udført af en italieni- 
serende maler fra århundredets begyndelse, så at der næppe er noget til hinder 
for, at det kan være anbragt i kirken under Frederik III.«. Rudolf Arthur 
Peltzer, som 1916148 udgav en monografi om Hans Rottenhammer, oplyser, 
at maleriet ifølge traditioner fra 17. århundrede, og ifølge N. L. Høyen samt 
skriftlig meddelelse fra Karl Madsen med sandsynlighed kan tilskrives Rotten
hammer. Sidstnævnte meddelte tillige, at billedet muligvis var identisk med 
Moses i ørknen, der figurerer i en regning fra møntmester Nicolai Schwabe, 
som 1615 købte nogle billeder i Nürnberg til Christian IV. På grundlag af det 
tilgængelige fotografiske materiale forekommer tilskrivningen rimelig. Hvor 
maleriet så har været mellem 1615 og 1677, vides ikke. I vest mellem tredie og 
fjerde vindue fra nord. Herfra blev det reddet ved branden 1859110.

4) (Fig. 134) Jacobs kamp med englen, 1676? første gang nævnt i inventariet 
16776. Olie på lærred, 293x246 cm.

Billedets venstre halvdel optages af Jacob og englen; Jacob er fremstillet 
som en mørklødet, skægget mand, englen har langt, lyst, krøllet hår og store, 
hvide svanevinger. Personernes bevægelse kommer tydeligt til udtryk i drag
ternes foldekast og især i den kappe, som flagrer bag de to. I højre side er hand
lingen trukket meget tilbage; bag nogle ryttere hæver sig en nøgen skrænt, på 
hvis top ses et enligt, halvt udgået træ, et par kameler, den ene med rytter og 
hyrder med deres dyr.

Farverne er dunkle med stærkt lys på englen, hvis karnation er bleg i mod
sætning til Jacobs; han har mørkviolet kjortel og derover rustfarvet kappe. 
Englen har gul kjole over hvid underdragt; kappen bag dem er lyseblå. Høyen 
skriver 1830149 derom, at det engang har haft navn for at være af Andreas 
Sacchi (1599—1661) »en alt for fornem mester for det«, men at det dog synes 
at være udsprunget af hans skole, da såvel komposition som tegning og kolorit 
har dens karakter. Beckett tilskriver det med henvisning til samtale med 
konservator C. C. Andersen til Peder Andersen som et tidligt arbejde af denne 
kunstner150. Ved branden reddedes maleriet fra vestre omgang110, hvor det 
hænger mellem første og andet vindue fra nord.

5) (Fig. 136) kongernes tilbedelse. Første gang nævnt 17058. Ifølge Otto 
Andrup151 er maleriet opsat 1687. Til grund for denne oplysning ligger antage
lig en udgiftspost i regnskaberne dette år til snedker Henrich Kempe, som efter 
generalbygmesterens befaling leverede en blindramme, der var ni alen (564,9 
cm) i firkant, og hvis øvre del var forkrøppet efter hvælvingen98. Der kan være 
tale om dette billede eller måske det ødelagte af korsfæstelsen. Olie på lærred, 
315—461x514 cm.
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Fig. 136. Christian IV.s kirke. Maleri nr. 5, kongernes tilbedelse (p. 1864),

I billedets højre halvdel, i et rum med søjler og to blyindfattede vinduer, 
sidder Jesusbarnet på en pude i en kurv, som står på en mærkelig bænk; 
Maria står bagved og holder på ham, og foran knæler den ældste af de tre 
konger, som rækker en skål med penge frem, idet han kysser barnets frem
strakte hånd. Den anden konge knæler bagved, hvor en svend rækker ham et 
røgelsekar, og allerbagest står negerkongen med turban på hovedet og et lille 
perlemorsskrin i hånden. Bag ham ses fem mænd. I billedets anden halvdel ser 
man folkemængden, og længst til venstre læner en soldat sig op ad en søjle; 
bagved kommer en hestetrækker, ryttere til hest og beredne elefanter.

Rød, gul og brun er de fremherskende farver. Arkitekturen er grå, og jord
bunden grønlig. Den ældste konge bærer lang brokadeskappe i guld og rødt, 
den næste har rød, hermelinsforet kappe, og negerkongen en fin, stribet silke
kappe, hvid, gul og rød. — Såvel Høyen 152 som Rasbech60 opfører Peder Ander
sen som kunstneren, hvilket bekræftes af Otto Andrup.

J. P. Møller har foretaget en restaurering, som fuldendtes af C. A. Jensen 
185545. Ved branden reddedes maleriet fra siden ud til slotsgården; selv om det 
var medtaget, og genanbringelse i kirken ikke tilrådedes i første omgang110, 
kom det der dog efter at være blevet restaureret. Mellem andet og tredie vindue 
i øst, regnet fra nord.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 118
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6) (Fig. 138) hyrdernes tilbedelse, antagelig det, der 17058 og 17389 går under 
betegnelsen Kristi fødsel. Et billede forestillende hyrdernes tilbedelse omtales 
første gang 185545, hvorimod inventariet 178910 såvel som Thurah132, Høyen149 
og Rasbech60 opregner skilderiet af Kristi fødsel. Også senere, da der er tale 
om dets opbevaring og istandsættelse, omtales det skiftevis som hyrdernes til
bedelse og som Kristi fødsel45. Da de to motiver aldrig nævnes samtidig, tør 
man formode, at det drejer sig om eet billede153. Olie på lærred, 300x238 cm.

På en kasse i billedets nedre, venstre hjørne sidder Jesusbarnet støttet af 
Maria; bag hende står en meget stor Josef i lang kofte og med et lys i hånden. 
Han peger ned på barnet, idet han dog ser over på de to fødselshjælpersker i 
billedets anden side. Foran dem knæler en hyrde, og bagved ses andre hyrder 
med stav i hånden. I baggrunden til venstre anes staldens dyr.

Første gang et kunstnernavn154 sættes i forbindelse med billedet er i beret
ningen 1860 om reddede malerier »hvoriblandt Kristi fødsel af Peder Ander
sen«155. En sammenligning med kongernes tilbedelse viser, at de to billeder må 
være udført af samme maler.

1863 gjorde konservator Petersen i brev til Meldahl opmærksom på, at bille
det, der 1854—59 var istandsat af professor Jensen, var løsnet fra lærredet og 
sad i buler, hvilket ikke var tilfældet ved synet efter branden45, da det let kunne 
konserveres110. I øst mellem første og andet vindue fra nord.

7) (Fig. 135) bebudelsen, første gang nævnt i inventariet 17058, da det endnu 
kun var i blindramme. Olie på lærred, 307x215 cm.

På sort og hvidt flisegulv knæler Maria på en pude foran en bedepult i bille
dets nedre, højre hjørne; bag hende kommer en engel med langt, lyst, krøllet 
hår og kort kjortel over en længere kjole. I venstre hånd holder hun en hvid 
lilje; frem af den blå himmel bryder en gullig sol med due i midten. I billedets 
ene side, over den barokt formede bedepult, er et blåt fløjlsdraperi trukket til 
side. Maria har blegrød kjole og over den en blå kappe; hun bærer hvidt hoved
lin, og englens kjole, som holdes sammen over knæet af et rødt smykke, hvis 
farve svarer til den pude, Maria knæler på, er hvid og kjortlen beigefarvet. 
Begges hudfarve er helt lys med stærkt røde læber og meget mørke pupiller.

Høyen133 anfører Peder Andersen som mesteren, det samme gør konservator 
Petersen156, der dog sætter spørgsmålstegn efter kunstnernavnet. Francis 
Beckett157 anser derimod Magnus Berg for at være kunstneren og henviser til 
udtalelse af Otto Andrup158, der sammenligner med Bergs altertavle i Nørre 
Herlev, og som resultat heraf regner denne kunstner for at være ophavsmanden. 
En sammenligning af farveholdning og malemåde, ikke mindst den måde 
hvorpå englen er fremstillet på dette billede og på maleriet af Jacobs kamp 
(nr. 4) gør det rimeligt at fastholde tilskrivningen til Peder Andersen.

1856 restaurerede professor Jensen billedet159, der lige til branden hang i 
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Fig. 137—138. Christian IV.s kirke. Malerier. 137. Nr. 8, Jefta og hans datter. Sign. H. Krock 1736 
(p. 1867). 138. Nr. 6, hyrdernes tilbedelse (p. 1866).

blindramme på øvre galleriomgang mod slotsgården110, imellem de to sydligste 
vinduer160. Det reddedes ved branden, men ansås i første omgang for så mid
delmådigt, at det ikke var værd at bevare110, en indstilling som senere æn
dredes. Nu mellem fjerde og femte vindue fra nord på vestre omgang.

8) (Fig. 137) Jefta og hans datter. Signeret på en sten forneden i venstre 
hjørne: H. Krock F(ecit) Ao 1736. Olie på lærred, 307x205 cm. Maleriet er et 
af de 12 store religiøse og mytologiske billeder, som udførtes til galleriet i ridder
salen på Hirschholm slot, og kom først 182410 til Frederiksborg slotskirke i 
stedet for Ciro Ferris billede af Saul og David (p. 1868).

Med tåreblændede øjne føres Jeftas datter af en turbanklædt mand hen imod 
et stenalter, hvorpå der ligger en dolk. Tre grædende veninder holder om hende. 
Ved altret beder en gammel, langskægget mand (præsten?), og bag ham ses flere 
mænd, hvoraf een blæser i basun. I forgrunden knæler to mænd, den ene be
dende, den anden stiller en stor messingskål på jorden. I baggrunden ses en 
søjleprydet bygning, en soldat med sin hest og opstyltede rustninger.

Farverne er blågrå. Jeftas datter har blå kjole over lys citrongul under
klædning: kvinden, som kysser hendes hånd, rød kappe over grøn kjole, manden, 
som fører Jefta frem, violet kjortel og derover gul, hermelinsforet kappe.

118*
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Præsten bærer gul, mønstervævet dragt med blå ærmer. Himlen er tordenblå og 
rustningerne sortblå. Vestre omgang mellem femte og sjette vindue fra nord.

9) Korsfæstelsen, 1866 af Jørgen Roed45. Efter slottets brand foreslog pro
fessor Meldahl 1861, at Roed skulle male et billede af korsfæstelsen i stedet for 
det gamle, der var for medtaget til at kunne restaureres159 (jfr. p. 1870). Olie 
på lærred, 315—457x514 cm.

Golgathas tre kors er anbragt i billedets øvre halvdel med himlen som bag
grund og den gode røver set forfra, den onde delvis fra ryggen. Magdalene kry
ber sammen ved foden af Jesu kors, mens de to Mariaer står i en gruppe sam
men med Johannes. Ved den gode røvers side rider en gruppe rustningsklædte 
soldater; foran dem den endnu blinde høvedsmand, hvis hest føres af en svend, 
som er delvis skåret over af billedets ramme, og ved siden af ham rider en ung 
kriger med hjelm og rustning; til højre for denne går en gammel jødisk farisæer 
iklædt lang kappe og med skriftrulle i hånden; bagved er en rustningsklædt 
soldat. Ved den onde røvers kors spiller fire soldater terning om Jesu kappe, de 
sidder på. I forgrunden går bødlen, en ung, forstenet mand med reb over den 
ene skulder, stige over den anden og ransel i hånden. På vej ud af billedet flygter 
en mørklødet kvinde med hånden for ansigtet, og foran hende en lille, for- 
skræmt pige. Farverne er mørke, Golgathas bevoksning giftiggrøn. I øst mel
lem andet og tredie vindue fra nord.

10) Josefs brødre viser hans blodige kjortel for faderen, 1905 af Carl Thom
sen. Olie på lærred 87 x 98 cm. Over døren til kongens bedekammer. Et billede 
med dette motiv nævnes 16776 og 1749 (Thurah) på samme plads.

*Malerier. 1) Jonas prædiker for Ninives indbyggere, 1650’erne, sign. for
neden til venstre, på en sten, S. Rosa (Salvator Rosa 1615—73), købt af kunst
neren 1661161, første gang nævnt i inventariet 16776. Efter Spenglers angivelse 
er det bestilt af Christian IV. til slotskirken hos maleren i Rom; Høyen og flere 
med ham korrigerer: Det må være Frederik III., der har bekostet det. Efter at 
have været i København under krigen blev maleriet sammen med nr. 2 og *2 
repareret 1701 af Anders Jensen for skader, det havde pådraget sig98. 1793 af
leveredes det til kunstkammerforvalter Spengler, som i stedet tilsendte slots
forvalteren †malerier nr. 16 og 1710. Olie på lærred, 291x212 cm, nu på Sta
tens Museum for Kunst (inv. Sp. 57). I slotskirken hang det dér, hvor bebudel
sen (nr. 7, p. 1866) i dag er anbragt.

2) Saul og David, af Ciro Ferri (1634—89), muligvis bestilt af Frederik III. 
hos kunstneren162 til slotskirken, hvor det første gang nævnes i inventariet 
16776. En udbetaling 1663 til snedkeren Johan Arentzen for tilpasning af en 
egeramme kan angive tidspunktet for billedets ophængning (sml. malerirammer 
nr. 1—2, p. 1871). På grund af krigen førtes det år 1700 til København, så at 
Anders Jensen ved tilbagekomsten måtte reparere det (jfr. nr. *1), hvor farven
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var gået af98. 1824 overflyttedes det til den kgl. malerisamling på Christians
borg slot10. Olie på lærred, 292 x 300 cm.

I billedets højre halvdel sidder David med kongekrone på hovedet på en 
trone omgivet af sine folk; ved hans fødder ligger en brynje, og en dreng står 
med den tilhørende hjelm i hånden. Over tronen hænger et voldsomt knækket 
draperi. Til venstre i billedet står Saul, som hviler på venstre fod og kun støtter 
let på den højre, mens han rækker højre arm i vejret163. — Maleriet hang, hvor 
nu Jefta og hans datter (nr. 8, p. 1867) er anbragt.

†Malerier. 1646 skriver Berg3, at væggene var behængt med mange kostbare 
malerier164 med alle mulige bibelske historier, som han dog ikke skildrer; det 
gør derimod inventariet fra 16504. Der var da 12 malerier på øvre omgang; et 
par af dem har været der i hvert fald fra slutningen af 1620’rne, da snedkeren 
fik betaling for træ til nogle rammer, som var sat op i kirken (sml. p. 1870). 
Malerierne er erstattet af andre i næste inventarieoptegnelse, som er fra 16776, 
og formentlig allerede før 1666, da malerirammerne ændredes (jfr. p. 1870). 
Sandsynligvis er udskiftningen en følge af svenskekrigene, da altertavlen og 
prædikestolens figurer opbevaredes i København tillige med billederne fra bede- 
kammeret og altertavlen der. Kirkens malerier nævnes ikke og kan lige som 
andre kostbarheder være fjernet af svenskerne.

De forsvundne maleriers alder kendes ikke, kun tilnærmelsesvis for to, fordi 
mesterens navn her er opgivet. Derfor vil de alle blive nævnt i den rækkefølge, 
hvori de første gang er omtalt i inventarierne begyndende med det fra 1650. 
Det drejer sig om følgende: 1) Et malet stykke med overskriften: »Wer Unter 
Euch Ohne Sunde Ist, der werffe den Ersten Stien Auff Sie. Marcus 8« (»den 
iblandt eder, som er uden synd, kaste først stenen på hende« Johs. 8.7). 2) 
Kong David, som leger på harpe, uden ramme. 3) Et natstykke, hvorledes Kri- 
stus bliver svøbt og lagt i graven, uden ramme. 4) Den værkbrudne bliver ned
ladt gennem taget til Kristus; i stor udskåren ramme af eg og med indlagt træ. 
5) Et natstykke, Kristus bliver bunden og tornekronet, ramme som foregående. 
6) Nicodemus klæder Kristus, da han var taget af korset, uden ramme. 7) Et 
natstykke, Maria med Jesusbarnet i armen og hyrderne, som kommer til 
hende, uden ramme; dette billede »findes nu på den lange gang over mønten«4. 
8) Et natstykke, Judith med Holofernes’ hoved i hånden, uden ramme165.
9) S. Hieronymus med et kors i hånden, uden ramme. 10) Holofernes’ hoved 
hugges fra, uden ramme. 11) Johannes halshugges, ramme som nr. 4. 12) Kong 
Faraos drøm, ramme som nr. 4. 13) Josefs brødre, som viser Jakob deres bro
ders blodige kjortel, nævnes 16776 uden ramme, over døren til kongens bede- 
kammer, hvor det også ses på Thurahs Tab. 14, her dog i panelværk. Det 
brændte 1859 og erstattedes af maleri nr. 10 med samme emne (p. 1868). 
14) Abraham, som vil ofre sin søn Isak166, 1705 »i blindramme« på højre side af 
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døren fra bedekammeret8, hvor det også skimtes på Grotschillings billede fra 
1706 (fig. 4). Omtales af Rasbech (1832)60. 15) Korsfæstelsen, nævnt 1705, da 
det var indsat i en af de udskårne, forgyldte rammer, hvor nu Roeds maleri 
hænger8. Ifølge Høyen (1830) og Rasbech malet af Peder Andersen (sml. p. 
1860). 1854 fik historiemaler Møllers enke udbetalt sit tilgodehavende på 500 
rdl. for restaureringen af korsfæstelsen45. Reddedes ved branden, men var så 
medtaget, at det ikke kunne betale sig at reparere det110. 16—17) Kristus og de 
to disciple på vej til Emmaus, kom ifølge inventariet 1793 til kirken fra Kunst
kammeret sammen med et billede af Kristus som barn, da han underviste i 
templet10. Det første var af »en italiensk maler Pomarancio« (Niccolo Pomaran- 
cio født 1517, død efter 1596), og det sidste »ligeledes af en italiensk maler 
Palma«, ifølge Høyen (1830) Palma junior (Jacopo født 1544, død 1628)167. Det 
siges endvidere, at malerierne blev sat i ordenskapellet i den store ramme, 
hvor profeten Jonas (*maleri nr. 1) var placeret. Dette maleri hang imidlertid 
ikke i ordenskapellet, men der, hvor nu maleri nr. 7, der forestiller bebudelsen, 
hænger. Billederne hang over hverandre, Kristus på vej til Emmaus øverst. 1852 
skriver konservator Møller, at de to malerier ikke fortjener nogen bekostning 
eller restaurering, skønt de er i en tilstand, der svarer til de øvrige maleriers. 

Malerirammer. Af de 12 malerier, inventariet fra 1650 opregner, var de fire 
i udskåren ramme af egetræ indlagt med forskellige træsorter. Billederne er 
som nævnt alle forsvundne, men rammerne er identiske med dele af de fire 
ældste af de nuværende, som tillige med en femte 1666 blev tilpasset af snedker 
Johan Arentzen, der dette år fik 160 rdl. for at nedtage, omgøre og igen op
sætte fem store rammer, som alle smykkedes med skønt billedhuggerværk i 
form af adskillige slags frugter168. Det må være de tunge, fritskårne frugtguir
lander, som udgår fra en kronet, laurbærindrammet oval med F 3 og i siderne 
er ophængt i roset. Tilsvarende guirlander er anvendt på de to store, lidt yngre 
rammer i øst. Alle er nævnt i inventariet 16776, hvor det om de fem i vest siges, 
at de havde sammenskrevet, kronet C 4 foroven, F 3 forneden, og at de var ud
skårne, store og forgyldte. De to rammer i øst havde samme udseende som i dag, 
udskårne, forgyldte, med kronet F 3 forneden. Den tredie ramme i øst, nærmest 
orglet, er fra Christian V.s tid og bærer denne konges monogram forneden og i 
analogi med de andre hans forgængers foroven.

Over døren til den lille gang ved siden af prinsessernes stol er en ramme, som 
billedhugger H. Chr. Petersen forfærdigede169, da maleriet af den hellige fa
milie 1903 deponeredes i kirken.

Også malerirammerne led skade ved branden; de måtte alle otte repareres, 
og to af dem behøvede nyt arbejde på karyatiderne170. Før branden var de 
malet hvide171, nu står de i renset eg med lidt forgyldning.

1—2) 1629 betaltes Hans Barchmann for træ til nogle rammer, der var opsat 
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Fig. 139. Christian IV.s kirke. Udsnit af vandfarvebillede fra 1706 (fig. 4) af Bendix Grotschilling.

i kirken73; det må være de to sydligste på vestre omgang. Til siderne har de 
pilastre, hvis postamenter foran smykkes af kartouche med løvehoved og 
frugtbundter over lille halvfigur; på siderne er der udskåret kasetteværk. Pi- 
lastrene, der er smallere forneden end foroven, har form som kvindelig og 
mandlig herme omgivet af bladværk. Kapitælerne har løvemaske, bladværk og 
putto. Gesimsfrisens bladranke med vindrueklaser og putti ender i hver side 
med en grif. I midten sidder et skjold med kronet C 4.

Den sydligste af rammerne blev gjort bredere 1663, da snedker Johan 
Arentzen fik betaling for »at til rette fly« en ramme, som stod på gangen i 
kirken, og indsætte skilderiet (af Saul og David jfr. p. 1868)98. Mellem posta- 
mentets fylding og sidestykkernes store postamenter er der blevet indsat et 
udskåret akantusblad. Også frisen foroven er forlænget, idet der over side
stykkernes felter er anbragt knægte med løvehoveder og på midten et blad- 
omkranset, kronet C4; det har form som et skjold, der sidder uden på frisen, og 
er ikke, som på den tilsvarende ramme, en del af denne. Frisens to akantus- 
blade nærmest kongemonogrammet er muligvis også fra 1663. Bagefter anstrøg 
Christian Marhollt rammen med oliefarve98. Indrammer malerierne nr. 7 og 8. 
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3—4) Muligvis fra 1641, da Isaach Christensen fik betaling for en stor ramme 
i kirken, som van Mandern skulle bruge (jfr. maleri nr. 2, p. 1862). Herimod taler 
dog den kendsgerning, at de to malerirammer ser ud til at være samtidige og 
sammen med nr. 1—2 må være de fire rammer, der nævnes 1650, hvorfor de 
snarest må dateres til anden fjerdedel af 1600-tallet. Rammerne har samme 
opbygning som de to første, men pilasterpostamenterne har fantasimasker med 
bruskværk, og på deres sider er der ikke kasetteværk, men bølgeformede ud
skæringer. Prydbælterne har til den ene side havfrue, til den anden to modstil
lede slanger, kapitælerne putto i bladværk. Gesimsfrisen afsluttes foroven med 
æggestav. I siderne knægte med englehoveder og på midten kronet C 4. For
neden, mellem guirlander og samtidig med disse, et kronet F3. Vestre omgang, 
mellem andet, tredie og fjerde vindue fra nord, om malerierne nr. 2 og 3.

5) Formentlig fra tiden mellem 1650 og 1666, da den næppe er en af de fire 
rammer, inventariet 1650 omtaler172, men antagelig en af de fem, Johan Arent- 
zen forsynede med frugtguirlander. Den er opbygget som de fire foregående 
med den forskel, at dens postamenter ikke alene adskiller sig fra disse, men 
også er indbyrdes forskellige, hvilket kan skyldes reparationer og muligvis 
bekræfte eksistensen af en forsvunden ramme på samme omgang nærmest 
bedekammeret, således at den nuværende ramme er sammensat af dele fra to 
forskellige. Begge postamenter er udført som stærkt bruskede masker med en 
enkelt mindre frugtklase forneden. Pilastrenes intarsia er symmetrisk udført 
om en lodret akse, og prydbæltet midtpå har frugtbundt; på kapitælerne ses 
bueskydende, nøgen kvinde, hvis underkrop ender i blade, mens selve herme
skafterne er udformet som dydefigurer, til venstre troen, til højre håbet. Ge
simsfrisen har kraftige bruskornamenter og bøjler, som på midten bærer kronet 
C 4, til siderne masker. Forneden sammenskrevet F 3 mellem frugtguirlander. 
Nordligste ramme i vest, om maleri nr. 6.

6—7) (Sml. fig. 106) antagelig fra årene mellem 1666, da Johan Arentzen 
prydede de fem foregående med frugtguirlander168, og 1677, da de to rammer 
første gang beskrives i inventariet6. De er opbygget på samme måde som de 
foregående, dog er de betydelig bredere og desuden forsynede med vinger, hvori 
frugtklaser og bruskværk; på vingens kant balancerer en engel over frugt
guirlande. Forneden er der et mindre hængestykke, derover fyldingsfelt med 
frugtguirlander på hver side af Frederik III.s kronede monogram. Denne deko
ration svarer i en sådan grad til de ældre rammers (sml. p. 1870), at man må 
anse Johan Arentzen for at være mester for de to store rammer. Foroven er de 
ikke vandret afsluttet som alle de andre, men følger hvælvets form og har 
imellem profillister en frise med rigt udskåren plante- og bruskornamentik. 
Østre omgang, mellem andet og tredie vindue fra nord, om malerierne nr. 5 og 9.

8) Formentlig fra 1691, da der betaltes 80 rdl. for en ramme i kirken71, som 
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næppe kan være andre end denne. Den er opbygget efter samme skema som 
rammerne nr. 1—5, dog med Christian V.s palmebladsprydede monogram for
neden, hvor de ældre rammer har Frederik III.s; på denne ramme findes dette 
monogram på øvre gesims, hvor de fem ældre har Christian IV.s. Pilastrenes 
postamenter har bladomkranset maske og intarsiaen halvfigur og vrænge- 
profiler; kapitælerne er formet som bladværk hvori putto. Gesimsens knægte 
har englehoveder. Nordligst på østre omgang, om maleri nr. 6.

†Malerir amme? Nordligst på vestre galleriomgang, på vægstykket nærmest 
bedekammeret, har der muligvis været endnu en ramme. Den ses på Grot- 
schillings salvningsbillede fra 1706 (fig. 4), der i øvrigt har så mange detaljer 
rigtigt gengivet; også Thurah skriver 1749, at alle malerier er i udskårne rammer. 
Det er en nærliggende mulighed, at den brændte sammen med bedekammeret, 
men et fotografi taget lige efter branden af denne del af kirken viser slet ingen 
spor af hverken maleri eller ramme. Rasbech (1832) omtaler maleriet, men i 
intet tilfælde rammerne. Denne må være lavet efter 1666, da fem rammer, 
de eksisterende på vestre omgang (jfr. p. 1870), fik frugtguirlander, og også 
senere end 1677, da der stadig er tale om fem rammer. Billedet af Abraham 
omtales første gang 1705, og rammen må formodes at være lavet dertil. Ved 
restaureringsarbejderne efter branden opremses i alt otte rammer, svarende 
til det nuværende antal. 179310 siges om to malerier (nr. 17 og †16), at de var 
sat sammen i en hvid, lakeret ramme med forgyldte lister; den må have været 
inden for den store egetræsramme.

†Tapet. Inden malerierne af kongernes tilbedelse og korsfæstelsen (nr. 5 og 
†15) kom til kirken, hvilket muligvis skete 1687 eller 1688, havde man ifølge 
inventariet 16776 i de to store rammer i øst anbragt to stykker tapet vævet 
af silke og uld, forestillende »den gamle svenske krig 1611«. Der må være tale 
om to af van Manderns tapeter vævet i årene 1619—20 til dansesalen oven
over og gået til grunde ved branden 1859. Foruden de to i rammerne hang der 
endnu et ved siden af, vævet af guld og silke; de skulle alle tre bruges andet
steds, når der blev sat skilderier i de to rammer »igen i kirken«6.

Lysekroner fra 1953 efter ældre krone på Rosenborg. I hver arkade hænger 
en krone, nedenunder en mindre med tre arme, ovenpå en større med seks arme.

Sejerværk, forfærdiget 1863 af tårnurfabrikant A. Funch, København174, 
opstillet i stokværket ud for urskiverne.

Det gedigne støbejernsværk er konstrueret efter fabrikantens sædvanlige 
rationelle, enkle model og sammensat af et otte døgns gangværk og tre slag
værker for henholdsvis kvarterslag, timeslag og timerepetition ved kvarterslag 
»grande sonnerie« (nu ude af funktion). De fire værker, i alt 283 cm lange og 91 
cm brede, er anbragt side om side på en 90 cm høj træstol. Uret er radikalt 
»omkonstrueret« af Bertram Larsen, formodentlig samtidig med installationen
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af sangværket, hvortil en udløsningsmekanisme er indrettet175. Gangværket, 
der oprindelig må formodes at have haft en stiftgang, reguleres nu af en Denison- 
gang med træpendul, som er ført gennem gulvet ned i det underliggende rum. 
Optræk sker ved en manuelt betjent elektromotor. Kvarterslagklokkerne hæn
ger i klokkestokværket, timeslagklokken (p. 1875), i spirets lanterne.

Klokketårnets gamle †sejerværk, som blev ødelagt ved branden 1859, nævnes 
første gang 1614 i forbindelse med støbning af lodder176. Der hersker nogen 
uklarhed om dette urs tilblivelse. Da dets fremstilling slet ikke har sat sig spor i 
regnskaberne, er det sandsynligst, at det er hidført andetsteds fra, hvad der var 
almindeligt. Måske er det overført fra den gamle kirkes tårn (sml. p. 1686), 
måske kom det fra Mariekirken i Helsingør (p. 451). 1615 får sejermager i 
København, Hans Kiers, besked om at renovere og fuldfærdiggøre det store 
sejerværk, hvortil han har gjort 14 nye hjul og tre visere, men som var blevet 
fordærvet (sønderslået) 1615. Det er ikke klart, hvorledes denne ødelæggelse 
er sket. 1616 var uret færdigt40. Om værkets beskaffenhed vides i øvrigt kun, 
at det havde både kvarter- og timeslagværk. Christoffer Klet, Helsingør, næv
nes 1633112, 1643 og 1652177 i forbindelse med forskellige reparationsarbejder. 
1690 beordrer kongen Valentin Schrøder at forfærdige en afstillemekanisme, 
som kan standse slagværkerne om natten98.

Tanken om at lade bekoste et klokkespil i det genopbyggede slot til erstat
ning for det, der tidligere fandtes, er formuleret af brygger I. C. Jacobsen i et 
brev til Indenrigsministeriet af 3. dec. 1886178. Det blev heri fastslået, at spillet 
skulle have 27 klokker, og at det automatisk skulle kunne spille seks salme
melodier daglig. Den sidste fordring blev bestemmende for spillemaskinens 
udformning. Takket være de mange melodier og den indskrænkede plads i- tår
net, kunne det almindeligt anvendte system med en valse med stifter, der 
både hæver hamrene og lader dem falde på klokkerne, ikke bruges. Der måtte 
indrettes en spillemaskine med en særlig hævevalse og en spillevalse med stifter 
til udløsning af de hævede hamre. Ved et system af stålwirer og vinkler er ma
skinens taster sat i forbindelse med klokkespillets hamre i spirets lanterne.

Spillemaskinen, der blev taget i brug 1. okt. 1891, er forfærdiget af Bertram 
Larsen, København179. Den står i et særligt rum østligst i klokkestokværket; 
ved dens installation blev klokkestolen ombygget og gjort mindre pladskræ
vende. Maskinen, der nu drives elektrisk, var oprindelig loddrevet; den har et 
løbeværk med en luftbremse, der regulerer spillehastigheden.

Oprindelig var spillevalsen af Niels W. Gade beregnet til trestemmigt spil. 
Dette var utilfredsstillende, og valsen udskiftedes. Nu spilles der udelukkende 
enstemmigt.

Klokkespillet kan endvidere betjenes manuelt fra et klaviatur med manual og 
pedal. Klokkerne leveredes af firmaet Severin van Aerschodt, Louvain, Bel
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gien. De forsynedes med indskrifter af digteren Chr. Richardt. På grnnd af 
urenhed blev flere efterhånden omstøbt af De Smithske Jernstøberier, Aalborg. 
I det hele må det fastslåes, at klokkespillet ikke indfriede de forventninger, der 
var stillet til det, og i årene efter at det var taget i brug, måtte der udføres 
mange ombygninger, der først var afsluttet 1911.

Det gamle †sangværk med 16 klokker og to »trommer« af kobber, anbragt i 
glamhullerne i klokkestokværket, var forfærdiget 1619—21 af orgelmageren 
Johannes Hecklaur fra Nordhusen for 800 rdl. Det havde 13 udskiftelige, støbte 
messingvalser180. 1626 fik sejermager Hans Metziger, Helsingør, betaling 
(60 sk.) for kronen (?) på sangværket181. Samme sejermager synes i 1633 at 
stå for en fornyelse af sangværkets klokker182. Støbningen af disse foretoges 
dog vist af Felix Fux183. Atter i 1720—21 synes der at være støbt nye klokker — 
hvor mange kan ikke ses — hos gørtler Tessin, København184. Ved udgangen af 
det 18. århundrede har klokkespillet omfattet 16 klokker, 12 støbte messing- 
og 2 kobber-»stemmer«185.

De tre kobber-urskiver på klokketårnets nord-, øst- og sydside er omgivet af 
rige sandstenskartoucher fra 1863, da Christian IV.s navnetræk og krone ud
førtes af A. Jahn, mens S. Malthe efterhuggede og restaurerede englehovederne 
af sandsten72. De oprindelige var udført 1617—18 af Herman Rollfinck186. 
Oprindelig havde hver skive kun en timeviser. Siden slottets genopbygning 
vises tiden af både time- og minutvisere på forgyldte frakturskrevne tal. Ski
vens midtparti optages af en malet sol med stråler.

Klokker. Da kirkens fem klokker gik til grunde ved branden (jfr. †klokker 
p. 1876), støbtes 1862—63 fem nye i Anker Heegaards etablissement i Frede
riksværk, af I. Krog; den ene måtte omstøbes 1896. De versificerede indskrifter 
med versaler blev til på følgende måde: J. J. A. Worsaae gjorde et udkast og 
sendte det til H. C. Andersen, der kom med et nyt forslag, hvorefter begge 
sendtes til udtalelse hos Carl Ploug, som foretrak Worsaaes, der da blev det 
endelige, når undtages små ændringer110, især på klokke nr. 1187.

1) 1862. På klokkelegemet Christian IV.s og Frederik VII.s kronede mono
gram. Foroven akantuslignende ornament. Tvm. 200 cm, højde kun 100 cm. 
Denne klokke, der er timeslagklokke, hænger i lanternen.

2) På den ene side af klokkelegemet Christian IV.s, på den anden Frederik 
VII.s kronede monogram og årstallet 1863. Om halsen ornamenteret udsmyk
ning. På lille metalplade læses: »Aug. Nielsen, Thubalca, Roslev, 1941«, det år en 
revne blev svejset. Tvm. 100 cm. Denne og de følgende klokker hænger i klokke
stokværket.

3) På klokkelegemets ene side Frederik VII.s kronede monogram og årstallet 
1863, på den anden rigsvåbnet. Om halsen buefrise og herunder æggestavlig- 
nende udsmykning. Tvm. 87 cm.
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4) På klokkelegemets ene side Christian IV.s kronede monogram, på den 
anden Frederik VII.s og årstallet 1863. Om halsen, over indskriften, udsmyk
ning af slyngbånd med rosetter, under indskriften buefrise. Tvm. 85 cm.

5) 1896. På den ene side af klokkelegemet Christian IV.s, på den anden 
Frederik VII.s monogram og årstallet 1863. Tvm. 132 cm. I slagringen: »Om
støbt i Anker Heegaards Etablissement på Frederiksværk 1896«. Klokken rev
nede 1893188, hvorefter den omstøbtes, men allerede 4. jan. 1898 måtte slots
forvalteren meddele, at klokken ved nytårsringningen atter havde fået en revne 
på ca. 19 tommer. Efter forhandlinger med forskellige firmaer henlagdes sa
gen189. Revnen er ifølge nu løs metalplade svejset 1941 af Aug. Nielsen, Roslev.

Et stykke *klokkemalm fra o. 1575—1600 købtes til Nationalmuseet 1908 
(mus. nr. D 6849), da det oplystes at stamme fra Frederiksborgs gamle klokker. 
Indskriften stemmer imidlertid ikke med disses. Af den toliniede indskrift 
med reliefversaler læses:» . . .  nvs de sicleers ballvivs av ... / ... re ian de 
pav pastoer iacop de f (el. r) . . . « ( » . . .  nus de Sicleers (borgmester?), av ... / 
... re Ian de Pav, præst, og Jacob de F ... (kirkeværge?)«). Over og under 
indskriften er der akantusbort mellem profillinier og lige under den nederste 
bort står »siclee[rs]« ved siden af et våben med oprejst løve, der kan identifi
ceres som familien Sicleers’ i Gent (Rietstaaps våbenbog). Armen af et krucifiks 
og tilhørende indskrift »INRI« ses længere til højre173.

Klokken kan muligvis stamme fra en af de kirker i Belgien, der 1566 og især 
1578 blev ødelagt og plyndret af calvinistiske billedstormere (jfr. p. 228); 18 
klokker herfra købtes af tolderen i Helsingør, da de 1579 førtes gennem sundet. 
En af dem er antagelig kommet til S. Olai kirke i Helsingør, og National
museets stykke klokkemalm kan være del af en anden, i så fald ganske ny 
klokke, hvis proveniens ikke er nøje oplyst.

†Klokker. Kirken havde før 1859 fem, som alle gik til grunde ved branden.
1—2) Begge støbt 1512 og overført fra Frederik II.s kirke, jfr. p. 1686f.
3) 1613, Borchart Gelgiesser (Quellichmeyer). På klokkelegemet var det kgl. 

våben og om halsen følgende indskrift: »Christian IV Dei Grat. Dan. Norv. 
Vand. Goth. Rex«. Nedenunder: »Dux Schlesw. Holsat. Stormar. & Ditm. 
Comes in Oldenburg & Delmenhorst« (»Christian IV., konge til Danmark og 
Norge, de venders og goters,hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmar
sken, greve i Oldenburg og Delmenhorst«). Om slagkanten: »Convoco viventes, 
quando fit concio sacra; Defleo defunctos, cum tumulantur humo. Si Deus pro 
nobis, quis contra nos? Borchart Gelgiesser me fecit, Anno Domini 1613« (»jeg 
sammenkalder de levende, når der er hellig forsamling; jeg begræder de døde, 
når de stedes til jorden. Hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Borchart 
Gelgiesser gjorde mig i det Herrens år 1613«)190. Sml. bl.a. Nikolai kirke i Køben
havn (DK. Kbh. By, bd. 1 p. 551).
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4) 1614, omstøbt af Claus van Dam 1647. 20. dec. 1614 overværede Christian
IV. støbningen i Kronborg gjethus; 9. febr. 1615 transporteredes klokken her
fra til Frederiksborg slot 191, og 26. nov, samme år fik kobbertækkeren beta
ling for reparation af klokketårnets spir i forbindelse med indhejsning og op
hængning af den store slagklokke (jfr. p. 1692). Ifølge beskrivelserne fra 1700- 
tallet190 sås på klokkelegemet det kronede C 4 og herover indskriften »med 
store latinske bogstaver«: »Durch das Feuer und Hitz bin ich geflossen, Meister 
Claus van Dam hat mich gegossen. Anno 1647«. I overensstemmelse hermed 
omtales i Frederiksborg lensregnskaber fra 1640’rne192 udgifter i forbindelse 
med anskaffelsen af den nye klokke. Den første, der gengiver indskriftens årstal 
som 1614, er Rasbech60, der formentlig har sluttet tilbage fra skrivekalenderens 
oplysning om kongens overværelse af en klokkestøbning dette år uden at være 
klar over, at Claus van Dam først virkede i årene omkring 1637—55193. Man må 
herefter antage194, at klokken er støbt 1614 af en ukendt mester195, og om
støbt 1647 af Claus van Dam196.

5) 1618, støbt af Hartvig Quellichmeyer. Klokken var fladtrykt og ube
vægelig, havde ingen knebel og brugtes ikke til at ringe med, men til at slå 
timeslagene190. Christian IV. overværede støbningen197 3. april 1618 og gav 
ifølge sin skrivekalender »gethersvendene« fire rosenobler198. Klokken kaldes 
»specieklokken» på grund af de 30 mønter og medaljer, der var gengivet på den. 
Indskrift foroven: »Christian der 4 König zu Dänmarck und Norwege, hat durch 
Hartwich Quillichmeyer mich lassen giessen, das(s) sich die Leute nach meinem 
Klanck können richten, un zur Busse stundlich (el. ständlich) sich schicken, 
und froe und spät wan(n) sie mich hören klingen, sollen sie alsobald Gott loben 
und singen, auch fleissig achten und bedencken, wie eine Stunde hastig seinen 
Lauf thut (daneben) enden, und dieselbe (deselbige) zurücke nicht wendet, also 
auch des Menschen Leben sich bald endet, derhalben wen (wann) du auf 
meinem Klang Achtung thuest (tues) geben, so betrachte dies alles mit Fleisse 
daneben. Anno 1618«. Midt på den ene side (den, der vendte mod syd) var det 
kongelige våben med følgende omskrift i den indre cirkel: »Christianus Quartus 
D. G. Dan. Nor. Vandalor. Gothorumque R(ex)«. I den ydre cirkel: »Dux 
Slesvici, Holsatiæ, Stormariæ & Ditmarsiæ, Comes in Oldenburg & Delmen- 
horst«199. »Nedenom« (sikkert om slagkanten) var de omtalte 30 mønter eller 
medaljer, som alle var fra Christian IV.s tid før 1618, og hvoraf de fleste er 
kendt og kan identificeres200.

6) 1647, omstøbt af klokke fra 1614, se †klokke nr. 4.



1878 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

S. Bengtsson fot.

Fig. 140. Christian IV.s bedekammer genopbygget efter branden 1859. Malerier af Carl Bloch 1865—79.

K I R K E S T U E R N E
Oversigt. Kongens bedekammer og dronningens (eller prinsessernes) stue med bagved

liggende gang har deres plads i kirkens nordende, under det store orgel. Indretningen på
begyndtes, før selve kirkerummet indviedes, men kan for bedekammerets vedkommende 
tidligst være fuldendt med indsætning af glasmalerierne 1621. De usædvanlige og kost
bart udstyrede interiører udbrændte fuldstændigt 1859 (p. 1678 f.); kun en enkelt kobber
plade fra vægpanelerne i bedekammeret lod sig identificere som den, hvorpå scenen fra 
Jesu liv: »Lader de små børn komme til mig« engang havde været malet201. Takket være 
et godt kendskab til interiørerne, først og fremmest til bedekammerets, blev de genskabt. 
Størstedelen af arbejdet udførtes i årene 1864—1875 under arkitekturmaleren Heinrich 
Hansens ansvar. Carl Bloch leverede sit sidste kobberplademaleri til bedekammeret 
1879, og vinduernes glasmalerier fuldførtes vistnok først efter H. Hansens død 1890; i 
dronningens kammer afsluttedes arbejdet 1904 med Carl Thomsens malede frise over 
panelværket. — 1938 genopstilledes i bedekammeret det sølvalter, som hører til rummets 
ældst kendte inventar, men som 1815 overdroges Kommissionen for Oldsagers Opbeva
ring sammen med et indlagt bord, hvorpå altret nu atter er anbragt.
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Placering og funktion. De to kongelige stuer med tilhørende gange er ind
rettet ved en opdeling af den brede, øvre omgang i kirkens nordende. Den 
vestre stue (kongens bedekammer) opfylder arealet fra kirkens midtakse til yder
muren og blokerer således den frie cirkulation i galleriet; den østre stue der
imod lader et gangareal frit i fortsættelse af kirkens smalle, øvre sidegang mod 
gården, således at der herfra er forbindelse til gangen bag stuerne (sml. fig. 11) 
og gennem denne til galleriet foran kongefløjen (sml. p. 1676). Fra baggangen 
er der tillige en dør til hver af stuerne og en, som fører direkte ind til konge
fløjens sommerstue (sml. p. 1760); bedekammeret har endvidere en dør til 
kirkens smalle, vestre galleri.

De to stuers indpasning under orglet har medført, at nordsiden af det galleri, 
som skaber kirkens centrale rum, har fået en helt anden udformning end galle
riets tre andre sider (sml. p. 1710). Over for disses høje, lyse arkader, hvorigen
nem omgangene ligesom drages med ind i kirkesalen, står nordsiden som en 
lukket væg, brudt af retkantede, søjledelte åbninger, der klemmer sig ind under 
det store orgels fremspringende partier (fig. 4, 129 og p. 1710 f.). Gennem åb
ningerne har man fra de to stuer kunnet overskue kirken, mens de på grund af 
den store afstand til alter og prædikestol har været mindre velegnede tilhører
pladser end mange af de fyrstepulpiturer, med hvilke de anbringelsesmæssigt 
har så stor lighed.

Ud fra de p. 1768 nævnte forhold, at visse af kirkesalens dekorative elemen
ter er knyttet til bestemte lokaliteter, kan der ikke være tvivl om, at disse stuer 
ligesom kongestolen på gulvet (p. 1845) indgik i planlægningen ved kirkefløjens 
projektering. Det kan nævnes, at i de lidt ældre †slotskapeller på Nykøbing 
slot og Koldinghus kunne fyrsten vælge sin plads under de kirkelige hand
linger, enten i en stol på gulvet eller i et hævet pulpitur i nær kontakt med 
boligen (sml. p. 1764). Kongestolen på Frederiksborg falder ind i dette mønster 
med sin anbringelse nær altret, vis-a-vis prædikestolen; det tilhørende vindues- 
gitters årstal 1617 (p. 1702) taler for, at stolen kunne tages i brug ved kirkens 
indvielse. Det kunne kirkestuerne ikke, og heri kan man vælge at se et svagt 
indicium for, at disse stuer ikke er beregnet til at indgå som et fast led i kir
kens funktion, dvs. som et egentligt fyrstepulpitur, hvad deres store afstand fra 
altret gør dem direkte uegnede til. Er det rigtigt, må den indretning som konge
ligt privatkapel, der i hvert fald blev den vestre stue til del, have været be
stemt fra første færd. Men så usikker vor viden er på dette punkt, lige så ringe 
er vort kendskab til, om dronningens død 1612 har spillet nogen rolle for den 
interiørmæssige udformning af den østre stue, der, så vidt man kan skønne, 
altid synes at have haft tilskuerlogens karakter. De faste glasruder, der fra be
gyndelsen har lukket de søjledelte åbninger, understreger stuernes isolation i 
forhold til kirkerummet.
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Christian IV. kommunicerede selv i bedekammeret; det fremgår af Laurids 
Jacobsen Hindsholms dagbog, der under 25. juni 1647 fortæller om, hvorledes 
han efter ordre ventede »oven på gangen« for at træde ind i stolen sammen med 
majestæten, og »dér hørte hans confession, som han siddende på knæene gjorde 
for mig på latine«. Efter at have modtaget absolution meddelte kongen »at han 
ville kommunicere deroppe«202.

Indretningen o. 1615—20. Den første omtale, der kan knyttes til lokalite
terne, stammer fra 1615, da tre døre i »de tvende gemacker under aarewærcket« 
blev beslået med hængsler74. Samme år eller senest i det følgende fik Valentin 
Dressler betaling for en kirkestue i slotskirken, som han havde »dønniket 
med en gang udenfor« (sml. p. 1692); denne oplysning kan kun referere til 
den østre stue, der tillige med gangen blev forsynet med stukdekoration i 
loftet (p. 1754). I inventariet 1650 kaldes rummet for dronningens kirkestol, 
mens det i inventariet 1661 kaldes prinsessernes stol, og endnu senere fik det 
kavallerernes og amtmandens navn knyttet til sig.

Senest 1618 må man have været i fuld gang med det helt overdådige sned- 
kermæssige udstyr til vægge og loft i den vestre stue, hvortil kongen i april 
måned bestilte kobberplader med malerier fra Nederlandene. Disse malerier 
(jfr. p. 1883) skulle danne fyldinger i væggenes paneler, og før der kunne af
gives endelig bestilling, måtte såvel antal som størrelser være nøje fastlagt ud 
fra panelet. 17. december 1620 betalte kongen den sidste rest »for det malværk, 
der kom i mit kammer i kirken på Frederiksborg«, og ved den tid har rummet 
uden tvivl kunnet tages i brug, selvom glasmalerierne først fuldendtes året efter.

Mens der findes ganske nøje oplysninger om malerierne og deres mestre (p. 
1884), lades man helt i stikken med hensyn til snedkerarbejdet. Heraf må man 
sikkert slutte, at det udførtes af de samme kongelige håndværkere, som stod 
for møblerne i selve kirken; den udstrakte anvendelse af kostbare træsorter, 
iben- og muskattræ, samt rammeværkets og dørenes rige intarsia stiller rum
mets snedkerarbejde på linje med arbejdet i den kongelige stol på gulvet (p. 
1844 f.).

Gennem beskrivelser og inventarier m.m. har man et ganske grundigt kend
skab til de interiører, som 1859 gik op i flammer; dette materiale suppleres på 
fortrinlig måde gennem Heinrich Hansens maleri af bedekammeret fra 1858 
(på Frederiksborg). — Fyrst Christian af Anhalt noterer 8. marts 1623, at han 
ikke kunne komme ind i kongens bedestol, fordi kongen selv havde nøglen, 
men at han har kikket ind fra siden »gennem de kostlige glasskiver, hvoraf hver 
skal have kostet en Rosenobel« og tilføjer, at loft og alter er prydet med meget 
»Silberwerck«, og at der i loftet hænger en lysekrone21.

Den forste beskrivelse af begge stuer leverer slotsforvalter Berg 1646: Ved 
siden af gangen er der to kongelige kirkestuer, som hviler på kirkens søjler. 
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S. Bengtsson fot,

Fig. 141. Christian IV.s bedekammer efter maleri fra 1858 (på Frederiksborgmuseet)
af Heinrich Hansen.

Stuen til højre [kongens] har gulv af brunt og gråt marmor; dens loft er af 
ibenholt og muskattræ, opdelt i forskellige store og små felter; i de store er der 
alle slags frugter af drevet sølv og rigt forgyldt, i de små løvværk af gennem
brudt arbejde. I loftet er fastgjort en lysekrone, hvis støbte lysearme har form 
som billeder; foroven på den findes rigsæblet med en kostelig rubin og forneden, 
i knoppen, et urværk med to klokker, som slår og viser tiden. På væggene er der 
kostbare malerier på kobber med gejstlige historier, i rammer af iben- og mu
skattræ. Bordet til højre for indgangen er af marmor i forskellige farver og hvi
ler på en forgyldt, indiansk fod. På det står et herligt lille alter, såre omhygge
ligt og kunstigt lavet af sølv og ibenholt, begge med sølvfelter og lignende 
støbte billeder. Det andet bord, til venstre, af grønt marmor med brogede 
blomster, står på en fod som det første; herpå ligger en tysk og en dansk bibel, 
og ved bordet står stolen, som er belagt med gyldenstykke og derpå en pude af 
rødt fløjl; en tilsvarende at knæle på ligger forneden foran. Denne kirkestues 
vinduer er af det bedste spejlglas og indfattet i iben- og muskattræ; af de samme 
træsorter er ind- og udgangenes dørindfatninger med deres søjler, hvis elfen- 
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benskapitæler er lavet efter det komposite mønster. — Kirkestuen til venstre 
[dronningens] er den anden lig med hensyn til gulv, vinduer og stole; loftet er 
sirligt dønniket med gips, væggene prydet med skønne, vævede tapeter og ge
simsen med malede, religiøse billeder3.

Bergs beskrivelse af rummenes herlige udstyr synes ingenlunde overdrevet; 
det fremgår af de senere kilder, hvoraf Rasbechs gennemgang 183260 supplerer 
Berg med en fortegnelse over malerimotiver, kunstnernavne og årstal etc. Ud
styret i dronningens kammer har vekslet en del, hvorimod kongens stort set 
forblev uændret indtil slutningen af 1700’rne, da Engelstoft 1797 noterer, 
at altertavlen stod i kongens kabinet (kongefløjen). Periodevis blev begge rum 
ribbet for deres kostbareste stykker203, men det skete i bevaringsøjemed. Under 
svenskekrigene (sml. p. 1678) opbevaredes kobberplademalerierne »nu igen« 
i København, mens vinduer og panelværk ifølge 1661-inventariet sad på plads5. 
Det samme var tilfældet under den store nordiske krig; fra 1700 findes således 
en regning fra snedkeren, der viser, at han havde lavet tre pakkister til de 23 
malerier og det lille alter fra kongens stol, sendt dem til København og senere 
genopstillet det hele, efter at beskadigede sirater var repareret98.1815 gav kon
gen sin tilladelse til, at sølvaltret afleveredes til Kommissionen for Oldsagers 
opbevaring for at indlemmes i dennes antikvariske samling; altret stod da — 
formedelst kroningsforberedelserne — i en runddel i slottets tredie etage95. 
Året efter indsendtes altret og det tilhørende bord (sml. p. 1892).

C H R .  IV.s B E D E K A M M E R

»Den alvorlige og dog milde stemning, som herskede her, den enhed i tanken, 
som gik igennem hele udsmykningen, og den harmoni, som var udbredt over 
udførelsen, dannede en egen modsætning til kirkens guldstrålende pragt, hvor 
bibel og legende, mytologi og allegori, det helligste og det mest profane, råt 
håndværk og vindskibelig kunst mødtes så sælsomt. Der har måske aldrig 
været et bedekammer i protestantisk ånd, som kunne måle sig med dette, lige
som det overhovedet ikke ville være let, især uden for Italien, at finde et side
stykke, hvor ældre kunst så smukt var samlet til en helhed, og så vel bevaret«, — 
det er, hvad kunsthistorikeren N. L. Høyen beretter 1860 (Skrifter p. 231) 
under indtryk af branden.

Heinrich Hansens maleri fra 1858 (gengivet hos Beckett) viser det tabte rum 
fra omtrent samme synsvinkel som fotografiet af det genskabte (fig. 140); kun 
nogle gardiner for åbningen til kirken skiller de to afbildninger, og det er klart, 
at såvel maleriet som Hansens øvrige kendskab til rummet har været af uvur
derlig værdi ved genopbygningen. Et andet maleri af samme kunstner (på Fre
deriksborg), udført 1859 (fig. 141), skiller sig bortset fra synsvinklen, der åbner 



FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. BEDEKAMMERET 1883

sig mod vinduet med dets glasmalerier (p. 1884), kun fra det første gennem 
loftets udsmykning. Dets inddeling i profilerede felter204 holder sig nøje til for
holdene før branden, således som disse afspejles i 1858-maleriet; men det øvrige 
udstyr er anderledes. Der kan ikke være tvivl om, at Hansen på dette punkt 
har hentet sin inspiration i Bergs beskrivelse af loftsfelterne: »in den grossen 
sind allerhand Früchte in Silber getrieben / und reich vergüldet / in den kleinen 
Laubwerck / nach durchgebrochener Arbeit«. Det vides ikke, hvornår disse 
sølvornamenter er blevet udskiftet med elfenbensrosetterne, men en nærlig
gende mulighed kunne være den retablering af rummet, der fulgte efter den 
svenske besættelse af slottet 1659205. — Den nye udsmykning »24 roser under 
loftet, af elfenben, hver af sit mønster« er første gang nævnt i inventariet 16776. 
Senere, i 1705-inventariet, angives de drejede og udskårne »rosers« tal til 608; 
enten har man 1677 kun opregnet de største rosetter, eller også er antallet blevet 
øget i forbindelse med rummets tidligere nævnte »genopstilling« omkring 1700 
helt svarende til, at antallet endnu senere synes øget til 67, formentlig 1720206, 
da loftet renoveredes i det »cabinett, som kongen communicerer«.

Ud over forandringen med loftet, der antagelig også berørte den i de to 
ældste beskrivelser omtalte lysekrone (sml. p. 1897), kan kun en enkelt af
gørende ændring noteres: De slebne krystalruder i åbningen til kirkerummet, 
der ifølge Grotschillings billede (fig. 4) endnu var på plads 1706, omtales som 
forsvundne af Rasbech 1832; det er vel sandsynligt, at de er blevet fjernet i 
forbindelse med en af salvningerne (sml. fig. 129).

†Malerier 1619—20. Som det fremgår af billederne fig. 140—141 havde 
(og har) rummets vægge og den dybe vinduesniche panelværk med to rækker 
fyldinger, i alt 2 x 1 2  stykker. Det var hertil, kongen lod sin tro undersåt, 
borger i København, maleren Peter Isaack, skaffe 24 kobberplader, som han 
skulle lade bemale i Nederlandene207. Den sidste rest af beløbet, 1266 rdl. in 
specie, »for det malværk, der kom i mit kammer på Frederiksborg«, erlagde 
kongen til Peter Isacksen 17. dec. 1620208.

Alt taler for, at den endelige leverance blev på 23 — eller måske kun 22 
— billeder, idet den underste ramme i vinduets søndre smig formentlig altid har 
haft en fylding af træ209; med hensyn til den bemalede kobberplade, som dan
nede fyldingen ovenover, hersker der nogen tvivl om, hvorvidt den var med i 
leverancen. Ifølge 1677-inventariet6 fandtes der i rummet »22 skilderier, som 
er skildred på kobberplader, alle af bibelske historier, udi sorte rammer« samt 
eet, »hvorpå er Chr. IV., som sidder og gør sin bøn til Gud«. I Rasbechs beskri
velse 1832 angives motivet at være »Christi Aabenbarelse«, med tilføjelsen: 
»Uden tvivl af Adrian van Nieulandt. Motivet taget af Chr. IV.s syn i Rothen- 
burg 1625, hvortil, som bekendt, findes en pendant i denne konges sovegemak 
på Rosenborg slot«. Det fremgår heraf, at netop udtrykket »uden tvivl« rum
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mer en vis tvivl, fordi billedet nødvendigvis må have været noget yngre end 
de øvrige, som alle synes at være malet 1619—20. Høyen nævner (1860) den 
danskfødte Reinhold Timm som kunstneren og oplyser (1831) »at kongen 
knæler med foldede hænder foran Kristus, der åbenbarer sig i skyerne. Han er 
blot iført et ligklæde, men der er tydelige spor af, at han oprindelig har været 
fremstillet i kongelig dragt med scepter og krone. En sådan forandring i denne 
fremstilling kunne vel næppe ske uden ifølge kongens egen vilje«210. Høyens be
skrivelse taler for, at der er sket en ændring af maleriet, og derfor kan man 
næppe udelukke, at både han og Rasbech kan have ret med hensyn til ud
pegning af kunstneren.

Rasbech føjer ikke specielle kommentarer til de 22 øvrige malerier, men 
opgiver motiverne med kunstnernavn og (fælles) årstal; det sker tilsynela
dende i omhyggelig rækkefølge fra syd, over vest, nord og øst, en rækkefølge, 
der helt svarer til den, man har benyttet sig af overalt i selve kirken. På ske
maet p. 1885 er Rasbechs oplysninger sammenstillet med de motiver, som 
efter genopbygningen kom til at smykke de nye kobberplader. Kun et enkelt 
sted spores uorden i serien: Jesus i templet som tolvårig er anbragt før 
barnemordet, hvad der dog ikke nødvendigvis beror på en fejl hos forfatteren; 
det er sandsynligt, at de gamle billeder lige som de nuværende på samme 
plads havde ens mål, og derfor kan der være sket en ombytning en af de 
gange, hvor alle malerier var fjernet fra rummet (sml. i øvrigt en lignende om
bytning af to motiver på samme væg i den nye serie).

Af de forsvundne malerier var ifølge Rasbech eet, bebudelsen (det første i ræk
ken) udført af Pieter Isaacsz selv, elleve (tolv) af Adrian van Nieulandt, tre af 
Peter Lastmann og to af Jan Pijnas (begge lærere for Rembrandt) samt tre af 
Werner van Valckert og to af en kunstner, der skrev sig P. H. (eller K.), alle 
hjemhørende i Amsterdam211. De enkelte kunstnere får en kort karakteristik af 
Høyen, der tillige anfører, at udførelsen er af ulige værdi. »Dog virkningen af 
det hele er lys og behagelig, og ville måske være broget, når ikke det rolige, 
dæmpede i den øvrige dekoration og i belysningen holdt værelset i den tone, 
som ene er passende for d e t . . .  Der er en livlighed udbredt over disse stykker, 
som let bringer os til at glemme opgavens natur for uforstyrret at glæde os 
nogle øjeblikke over de klare, rene farver, den glatte nydelige pensel, den smag
fulde r u t i n e . . . «  (Skrifter p. 205 og 233).

†Glasmalerier 1620—21. Såvel de slebne krystalruder i åbningen til kirken 
som glasmalerierne i det egentlige vindue har fra begyndelsen tiltrukket sig 
den besøgendes opmærksomhed. Vinduet var (som nu) delt i ni rammer, hver 
med en stor sleben rude omsluttet af 12 malede småruder, i alt 108 stykker, 

 
Tavlen p. 1885 angiver den rækkefølge, hvori Rasbech 1832 opregner de brændte malerier (kursiv
skrift), og (derunder) motiverne for Carl Blochs billeder (p. 1883, 1886).
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Pillen i syd:

»Marias Bebudelse« 
Peter Isaacs

Samme motiv 
1865

Vinduets sydside:

»Christi Aabenbarelse«
Adrian van Nieulandt?

Hyrderne på marken 
187!)

Vinduets nordside:

»Tilbedelse af de trende Mager« 
Peter Lastmann

Hyrdernes tilbedelse 
1867

»Besøget hos Elisabeth« 
Adrian van Nieulandt

Samme motiv 
1866

»Omskjærelsen«
Adrian van Nieulandt

Hvilen på flugten til Egypten 
1869—70

Vestvæggens

»Christus fremstilles i Templet« 
Adrian van Nieulandt

Barnemordet i Bethlehem 
1868

mørke del:

»Christi Daab« 
Adrian van Nieulandt

Samme motiv 
1870

Nordvæggen, vest for døren:

»Brylluppet i Cana« 
Adrian van Nieulandt

Samme motiv 
1869

»Christus underviser i sit 
tolvte Aar«

Adrian van Nieulandt

Kristus fristes af Satan 
1867

»Barnemordet i Bethlehem«

Adrian van Nieulandt

Kristus i templet som tolvårig 
1869

»Christus bespiser 5000 Mand«

Mrkt. P. II.

Kristus og den samaritanske 
kvinde 1872

Nordvæggen,

»Christus og Samaritaninden« 
Adrian van Nieulandt

Jesus helbreder den blinde 
1871

øst for døren:

»Christus stenes ud aj Templet« 
Adrian van Nieulandt

Uddrivelsen
1874

Østvæggen, nordligste fag:

»Pharisæeren og Tolderen« 
Werner v. Valkcrt

Forklarelsen på bjerget 
1872

»Christus lader smaae Born 
komme til sig«
Peter Lastmann

Bjergprædiken 
. 1877

»Christus driver Sælgerne 
ud af samme«

Mrkt. P.U.

Kristus lader de små born 
komme til sig

»Lazarus opvækkes fra de Døde«

Adrian van Nieulandt

Samme motiv 
1870

»Nadverens Indstiftelse« 
Jan Penay

Samme motiv 
1876

Østvæggens tre følgende fag:

»Den rige og den fattige Mand« 
Mrkt. P. H.

Peters fornægtelse
?

»Christus bærer Korset« 
Peter Lastmann

Gravlæggelsen
1873

»Den Helligaands Udgydelse«

Adrian van Nieulandt

Bønnen i Gethsemane 
1875

»Parablen med Bryllups- 
gjæsterne«
Jan Penay

Kristus på korset 
1870

»Dommen eller den ydersle Dag«

Werner v. Valkert

Opstandelsen
1873
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udført i Nederlandene af Evert Crynss v. d. Maes 1620—21212. Om disse glas
malerier skriver Høyen, »vi have så lidt af denne kunstart her i landet, så vi 
ikke kunne danne os noget klart begreb om den magiske virkning, som derved 
frembringes« og fortsætter »skabelsens og patriarkernes historie viste sig som 
små yndige transparente miniaturer mellem ensfarvede englehoveder og 
palmegrene, i karakteren af udskåret elfenben« (Skrifter p. 207, 231). Ifølge 
Danske Atlas (II, 310) var der i en af ruderne til kirken med diamant indridset: 
»Eile und rette deine Seele«, ord, der (med samme kilde) menes at være af høj
salig Christian VI.s egen hånd, ikke længe før han døde.

Genopbygningen af bedekammeret 1864ff. »Af bedekammeret så vi kun stedet, 
hvor det havde været«, skriver fru Meldahl 1861213, — og meget mere var der 
ikke tilbage. Nogle år forinden havde kunstdrejer Voight istandsat bedestolen, 
og hans materiale: Tegninger og brudstykker af dekupørarbejderne, gips
afstøbninger af hoveder m.m. samt brudstykker af loftets elfenbensknapper 
blev sammen med Heinrich Hansens tegninger basis for interiørets opbygning. 
Genopbygningskomiteen214 havde ikke medtaget bedekammeret i første om
gang, men brygger I. C. Jacobsen, der havde set Hansens tegninger, gik januar 
1860 ind for udskrivning af en prisopgave om tegning af »stolen i dens op
rindelige skikkelse«. Komiteen bifaldt, og konkurrencen bekendtgjordes i Ber- 
lingske Tidende 16. februar samme år. Den blev vundet af Heinrich Hansen, 
og efter hans ønske blev en mindre del af den præmie, brygger Jacobsen havde 
skænket, tildelt drejer Voight, hvis tegninger også var indsendt. 1864 tilbød 
Kunstflidslotteriets bestyrelse at betale istandsættelsen af bedestolen, som 
ifølge Hansens overslag ville beløbe sig til 16.000 rdl., hvortil kom de 23 kob- 
berplademalerier, som bryggeren for egen regning bestilte hos Carl Bloch, 
samt glasmalerierne, der betaltes af lotteriet214.

Den trykte meddelelse fra Kunstflidsarbejdernes bestyrelse (marts 1871) 
beretter, at bedekammeret blev restaureret under ledelse af Heinrich Hansen, 
der udførte alle detailtegninger, mens Langballe stod for snedkerarbejdet, 
dekupør C. Rønne for de indlagte træarbejder, I. G. Schwartz og søn for elfen- 
bensarbejdet og C. G. Wille samt Carl Berg for billedskærerarbejdet110. Også 
indfatningen på sydsiden af døren mellem bedekammer og vestre galleri er teg
net af Heinrich Hansen, mens selve overbygningen er tilføjet 1902 og tegnet af
V. Klein213.

De nye malerier på kobberplader, i alt 23, til vægpanelerne udførtes af Carl 
Bloch i årene 1865—79. De nøjagtige mål modtog kunstneren fra Heinrich 
Hansen215, hvem motivvalget sikkert også skyldtes; når det for flere billeders 
vedkommende afviger fra det oprindelige program, er grunden antagelig til en 
vis grad, at Hansen på dette område synes at have været delvis afhængig af 
sin hukommelse, hvilket atter vil sige, at han ikke kan have kendt Rasbechs 
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Fig. 142. Christian IV.s bedekammer. Altertavle, udført af Mathæus Wallbaum,
Augsburg (p. 1889) og bord (p. 1894).



1888 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

E.M. 1970

Fig. 143 a—b. Christian IV.s bedekammer. Altertavle. Plaketter på postamentet. 143 a.
Fides. 143 b. Juno (p. 1890).

beskrivelse. Som i 22 af de brændte malerier er emnerne hentet fra Jesu liv og 
lignelser, og det gælder tillige billedet, der afløste »Christian IV.s syn i Rothen- 
burg«. På p. 1885 er motiverne på Blochs billeder angivet under motiverne for 
de brændte, der er opstillet i den rækkefølge, som Rasbech angiver. — Med 
hensyn til målene er der næppe stor forskel på de nye og gamle billeder; samtlige 
er (målt inden for rammen) 103 cm høje, mens bredden varierer efter vægfla
derne; på den smalle sydpille er bredden 56 cm, i vindueslysningen 94 cm, på 
resten af vestvæggen 58 cm, på nordvæggen 91 cm og på østvæggen 83 cm.

Carl Blochs kunst er ikke højt æstimeret i dag, præget, som den er, af den 
nationale retning, der fremelskedes af Høyen, og som de fleste kunstnere havde 
forladt, da i hvert fald de senere billeder maledes216. Den fremragende stof
gengivelse og kunstnerens evne til, samt åbenbare forsøg på at afveje de 
enkelte maleriers lys og mørke efter rummets uensartet belyste vægflader er 
dog af stor virkning. Ved en fejlagtig placering eller en senere ombytning af to 
billeder på vestvæggens mørke del er denne stræben efter balance forstyrret, 
såvel som seriens sande rækkefølge. — I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at 
Bloch i bedekammerbillederne, der af hans biograf er karakteriseret som »kri
stenkunst, ikke blot fremstilling af kristelige motiver«, bryder fuldstændig med 
ældre tiders ikonografi og skildrer de enkelte scener ud fra en ny og selvstæn
dig opfattelse.

De nye glasmalerier. Ved genopbygningen holdt man sig nøje til vinduets 
gamle inddeling i ni rammer, og de nuværende ruders malerier slutter sig i 
antal, motivkreds og detaljer helt nøje til Høyens beskrivelse (p. 1886). — 
Mens det af den trykte beretning om genopbygningen214 synes at fremgå, at 
glasmaleriernes istandsættelse blev bekostet omkring 1875, oplyser en anden 
kilde 213, at de er udført efter Heinrich Hansens død 1890, men efter hans teg
ninger og under tilsyn af sønnen, Adolf H. Hansen, i Bing og Grøndahls fabrik. 
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Fig. 144. Christian IV.s bedekammer. Altertavle. Postamentets midtparti med hyrdernes
tilbedelse (p. 1890).

I N V E N T A R  I  B E D E K A M M E R E T

En oversigt over bedekammerets inventar er givet p. 1792. Til det ældste udstyr 
hørte den endnu bevarede altertavle samt antagelig det fornemme *marmorbord, indlagt 
med kulørte stene, som 1695 blev bragt til Kunstkammeret og nu findes på Rosenborg. 
Endvidere er det muligt, at det *kugleur, som allerede fandtes i Kunstkammeret for 
1690 og nu findes i Nationalmuseet, er en del af den lysekrone, der ifølge Christian af 
Anhalt 1623 og Berg 1646 var ophængt i bedekammerets loft. Bordet, som nu bærer 
altertavlen, er tidligst nævnt i 1677-inventariet.

Alterbord, se borde (p. 1894).
Altertavle* (fig. 142—147). Augsburgarbejde fra begyndelsen af 1600’rne. 

Udført i ibenholt og rigt udstyret med indlagte, pånaglede og frie relieffigurer, 
-scener og ornamenter i drevet eller støbt sølv, delvis forgyldt (højde ca. 235 
cm). Opbygningen er, ligesom detailudsmykningen, typisk for perioden, med 
postament, storstykke med vinger og topstykke. Under postamentet er ind
skudt en plint, der springer ca. 20 cm frem. Overgangen fra stor- til topstykke 
formidles ved en aftrapning, der udfyldes af figurbærende småspir på konsoller. 

 
* Afsnittet om altertavlen skyldes Bodil Busk Laursen.

E.M. 1970
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Fig. 145 a—b. Christian IV.s bedekammer. Altertavle. Detaljer af storfeltet, ærkeenglen Gabriel
og Maria (p. 1890).

Selve storstykket afsluttes foroven af en brudt volutgavl, der korresponderer 
med topstykkets brudte trekantgavl.

Reliefferne: At Maria er hovedpersonen i tavlens program, fremgår af, at 
de tre største relieffer, i storstykket (bebudelsen, sml. fig. 145 ab), i postamen- 
tet (hyrdernes tilbedelse, fig. 144) og i topstykket (Maria med barnet) alle skil
drer hende som Guds søns moder. Mens disse motiver har deres aner tilbage i 
middelalderlige tavler, betegner klassiske emner (f.eks. Juno) renæssancens ind
slag. Alle dydefigurerne er direkte kopieret efter stik af Goltzius-Matham, og 
det gælder tillige Johannesskikkelsen i korsfæstelsesgruppen øverst oppe.

Reliefferne, der smykker storvingerne, er indfældet i et mindre og et større 
stående ovalfelt i hver vinge. På den østlige pietà (fig. 146) og opstandelsen, på 
den vestlige Jesus, der føres bort efter mødet med Herodes, og himmelfarten. 
Rundt om postamentfeltets store relief med hyrdernes tilbedelse har der op
rindelig været seks små, støbte plaketter, fordelt med tre over og tre under re
lieffet (fig. 143—44). Nu mangler plaketten forneden mod øst, og den vestre, 
der forestiller en kvinde ridende på en delfin med en palmegren i hånden, er en 
kopi af den østre plakette foroven. Den vestre foroven fremstiller Fides. 
Plaketten i midten foroven er forgyldt og viser Juno i en vogn trukket af på
fugle (fig. 143b). Forneden i midten fremstiller det ligeledes forgyldte relief en 
guddom i en vogn trukket af drager; således gengives sædvanligvis Saturn.

På plintens østre kortende er i relief udført kongernes tilbedelse. På forsiden 
er fremstillinger af Caritas (fig. 147), Kristus på korset, Fides, opstandelsen og 
Spes. Relieffet på vestre kortende er forsvundet.
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Fig. 146. Christian IV.s bedekammer. Altertavle. Ovalfelt med pietà i østlige storvinge (p. 1890). 
Fig. 147. Christian IV.s bedekammer. Altertavle. Plintens forside. Caritas (p. 1890).

Topstykket krones af Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes. 
Tavlens mange småspir på konsoller er alle smykket med relieffremstillinger af 
de kristne dyder. Begynder man med østre storvinge og går videre langs tavlens 
øvre halvdel, ses Temperantia, Patientia, Fortitudo, Fides, Caritas, Prudentia, 
Spes og på vestre storvinge Justitia (fornyet sommeren 1947 efter en figur som 
den forsvundne, i Museum für Kunst und Industrie, Wien).

Tavlen er antagelig den, fyrst Christian af Anhalt så gennem de slebne 
ruder 1623, og som Berg omtaler 1646 (sml. p. 1881). Den bærer to steder Augs- 
burgs bymærke fra o. 1600 og guldsmeden Mathæus Wallbaums mestermærke 
i form af et stiliseret valnøddetræ217. Han var født i Kiel 1554, men fra 1582 til 
sin død 1632 beskæftiget i Augsburg. Der kendes mere end 50 bevarede arbejder 
fra hans værksted, deriblandt flere bedetavler eller husaltre, en type, der var 
meget yndet på denne tid. De er alle karakteristiske ved deres rigdom på or
namenter som støbte, smukt ciselerede blomster, rosetter, bladstave, engle, 
arkitektoniske elementer etc. Et andet eksempel på den store industri i Augs
burg af andagtsbilleder findes på Nationalmuseet. Det er en korsfæstelsesgruppe 
ganske lig den gruppe, der kroner Frederiksborgmuseets Mariatavle, men ikke 
af samme mester218. Der lå i høj grad fælles forlæg til grund for denne pro
duktion.



1892 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

1816 bragtes altertavlen som nævnt p. 1878 til København for at indlemmes 
i den Antikvariske Samling under Oldsagskommissionen, og årsagen var for
mentlig den, at en fejlagtig tradition henførte tavlen til Æbelholt kloster. 
1937—38 blev den imidlertid købt af Frederiksborgmuseet og genopstillet i 
bedekammeret219, hvor den nu står op mod vinduets søndre smig.

*Altersæt af guld med emalje. Kalken muligvis fra 1583, da guldsmed Hans 
Raadt 12. juli fik 300 rdl. af arbejdslønnen for en guldkalk og to sølvlysestager, 
som han havde gjort for kongen til Kronborg slotskirke af hans majestæts eget 
guld og sølv93 (sml. p. 598). Den emaljerede disk er første gang nævnt blandt 
alterkostbarhederne i Kronborgs inventarium 1600. Ifølge brev af 24. juli 1645 
oversendte slotsherren Arendt v. d. Kula efter ordre en kalk og disk af guld. 
Første gang sættet nævnes på Frederiksborg er i inventariet 16776, hvor der i 
kongens stol oven i kirken — den opføres ikke i inventariet 1650 — omtales en 
kalk og disk af pur guld, disken emaljeret »grøn og blå i løvværk runden om, 
kalken nedenom med durchgebrochen arbejde som er emaljeret blå, grøn og 
hvid har seks runde kanter og i hver kant en rose, som er emaljeret, som små, 
røde rubiner«. 1705 havde guldkalken et futteral af træ overtrukket med sort 
læder; dette udgik af inventaret 17468. Fra 1789 opbevaredes sættet hos slots
forvalteren, indtil det ifølge afgangsordre af 28. juli 183810 afleveredes til 
Rosenborg, hvor det endnu findes220. Her forfærdigedes et nyt futteral til det, 
og af skriverier i forbindelse hermed fremgår det, at sættet var blevet brugt ved 
majestæternes salvning i Frederiksborg slotskirke.

Kalken (fig. 148), 22 cm høj, har sekstunget fod med fodplade, sekskantet 
skaft og midtdelt, hvælvet knop. Fod, skaft, knop og den nederste del af bægeret 
smykkes af en mangefarvet emaljedekoration udført i en teknik, der nærmest 
må betegnes som celleemalje, dog således at cellevæggene med emaljeindlæg
ningerne hæver sig over guldbunden; der er altså tale om en art relief. På hver 
af fodens tunger og på standkanten er der, som det siges i beskrivelsen 1677, en 
rose dannet af rød emalje; disse rosetter er stiftet fast på kalken. Den øverste 
del af bægeret står i hamret guld. Der findes ingen stempler, hverken på kalk 
eller disk. Sidstnævnte er formentlig udført kort før den første gang omtales i 
inventariet 1600. Dens udsmykning består ligesom kalkens af en emaljedekora
tion, men af en helt anden karakter også rent teknisk, idet der her er tale om, 
at man har graveret motiverne, blade og blomster, i metallet, hvorefter de er 
blevet dækket med emalje. Denne er for en stor del slidt helt af, så at man 
kan se de ciseleringer i blomster og blade, der dels er med til at give dem karak
ter, dels til at fastholde emaljen. I randdekorationen indgår et cirkelkors dan
net af et tættere og finere mønster udelukkende med hvid emalje, samt tre 
ovalfelter, visende den hellige familie, nadveren og opstandelsen. Farverne er 
hovedsagelig hvid, grøn, blå, en mørk rød og en varm gul, der nærmer sig 
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Fig. 148. Christian IV.s bedekammer. *Alterkalk, nu på Rosenborg (p. 1892). Klicheen stillet 
til rådighed af Erik Lassen (Dansk Sølv).



1894 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

orange. Langs diskens rand er der en perlestavbort; en tilsvarende har antage
lig dannet overgangen til diskens bund, som imidlertid er fornyet. Nuværende 
tvm. 17 cm.

Der er ikke mange autentiske arbejder af Hans Raadt bevaret, og hans 
stempel kendes slet ikke, men vor viden om hans virke221 modsiger ikke an
tagelsen af ham som mester for den fornemme alterkalk. Hans Raadt arbejdede 
siden 1578 som guldsmed og medaljør for Frederik II. og leverede i de føl
gende år foruden sølvfade og -tallerkener, også adskillige kontrafejer af kon
gen, guldringe og »et klenodie i et skibs lignelse«. Både Georg Galster og Francis 
Beckett finder i Hans Raadts medaljekunst træk, som peger i retning af Syd
tyskland eller Sachsen, hvilket kan forklare den tidligere antagelse, at kalken 
var et tysk arbejde222.

†Bibler. Frederik II.s danske bibel, antagelig overført fra den nedrevne 
slotskirke (jfr. p. 1685), lå 1677 på bordet. Den havde sølvspænder og sølv
beslag på hjørnerne og bar årstallet 1589; indeni sås Frederik II.s kontrafej 
med Danmarks våben. I slutningen af 1820’rne var sølvspænderne løse10, og 
1832 var biblen i slotsforvalterens specielle værge60. Berg omtaler tillige en 
tysk bibel på bordet i kongens bedekammer (sml. p. 1881).

Borde. Indtil o. 1800 fandtes der to borde i bedekammeret, men beskrivel
serne i de forskellige inventarier viser, at der er sket både udskiftninger og om
bytninger. 1646 stod altret ifølge Berg (p. 1881) på et bord af »marmor i for
skellige farver«, mens det, kongens stol stod ved, var af »grønt marmor med 
brogede blomster«; begge bordskiver lå på en forgyldt indiansk (indisk) træfod6. 
Retableringen af rummet efter svenskekrigene kan have medført de ændringer, 
der fremgår af 1677-inventariet: det grønne marmorbord var borte, og altret 
stod på et med hvide blomster (sml. bord nr. 1). På det grønnes plads stod der 
nu et sort, indlagt med mange farver (sml. bord nr. 2); dette bord, der kan være 
identisk med det, som tjente til alterbord 1646, førtes 1695 til Kunstkammeret 
og et andet udleveredes i stedet (sml. †bord nr. 1).

1) Bordet, som nu bærer altertavlen (sml. fig. 142), har tilsyneladende fulgt 
den, siden de 1677 omtales sammen for første gang. Trods ligheden med poleret 
marmor er pladen fremstillet i den såkaldte scagliola-teknik; hovedmaterialet 
er en kunstig, nærmest sort stenmasse, hvori mønstre af hvid gibs223 er indlagt. 
Den tunge plade ligger løst på det formentlig samtidige understel, som er af 
sortmalet træ. Beskrivelsen af alterbordet i 1677-inventariet lyder: »1 sort 
sten skive, som er indlagt med hvid sten udi løvværk med adskillige engleho- 
veder, midt på en indlagt oval urtepotte. Er med en åben træfod, brun an
strøget, hvorpå står en altertavle... «6. Beskrivelsen går igen i inventarier frem 
til o. 1800, og den kan sammenstilles med Antikvariske Annalers omtale af 
bordet (1820, p. 352f.), der 1816 overlodes Oldsagskommissionen sammen med 
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Fig. 149. Christian IV.s bedekammer. *Bordplade, nu på Rosenborg (p. 1896).
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altertavlen (sml. p. 1892). — Bordpladen kan (ligesom nogle tilsvarende på Ro
senborg) være fremstillet her i landet, kort før den omtales i bedekammeret; i 
hvert fald fra sidst i 1660’erne har man sikkerhed for tilstedeværelsen af italien
ske scagliola-arbejdere224. Pladen måler 109x80,5 cm, og bordhøjden er 80 cm.

2) *Bordet (fig. 149—150), antagelig det af Berg 1646 nævnte bord med altret, 
beskrives 1677 som »En sort stenskive, indlagt med kostbare stene, af adskil
lige slags farver udi blomsterværk med rubiner, agater, jaspis, carneol med ad
skillige andre farver sten, som ej nævnes kan, en hollandsk korsfod, dertil 4 
stolper med F3 navn og symbol«. Foden passer ikke med Bergs omtale, men 
skiven kan være lagt på en ny fod ved genopstillingen efter svenskekrigene.

Bordet, der nu står på Rosenborg (inv. nr. 949), udskiftedes ifølge Kunst
kammerets tilgangslister med et andet 1695 (sml. †bord nr. 1). Pladen er for
arbejdet i intaglio-teknik: Marmor med indlagt mønster, formet af ganske 
tynde skiver, der er udskåret af sjældne og farvestrålende stenarter; frugter og 
blomster er fremstillet i naturlige farver ligesom formentlig fuglene, der har 
hvid krop med blå og orange hoved, vinger og hale. — Talrige lignende arbejder 
er fra o. 1600 udgået fra et værksted i Firenze, men også i Prag, ved Rudolf 
II.s hof, var et tilsvarende værksted virksomt, og det anses for sandsynligt, 
at Rosenborg-bordpladen kan være fremstillet her inden for de første par 
årtier af 1600’rne. Bedekammerets altertavle bærer Augsburgs stempler, og 
i betragtning af det tilsyneladende meget nære samarbejde mellem byerne 
Augsburg-München-Prag, er det en nærliggende tanke, at bordet kan være 
anskaffet sammen med tavlen225. — Pladen er 158,5 x 98,5 cm og 6 cm tyk.

Den nuværende fod (fig. 150), der må være lavet inden Frederik III.s død 
1670, bærer på langsidens tre hængestykker hans kronede monogram og valg
sproget: »Dominus providebit« (»Herren vil være mit forsyn«).

†Borde. 1) Ved ombytningen 1695 udleverede Kunstkammeret et bord, der 
må have været udført i scagliola-teknik; det var »italiensk, af poleret gibs, 
med bemalede og indlagte blomster af sælsom art«. Det er sandsynligvis det 
bord, som omtales i bedekammeret mellem 17058 og 1832 (Rasbech); inven
tarierne fra 1705 og 17389 er næsten enslydende: En sort marmorskive, indlagt 
med en urtepotte ved hver ende, hvorudi et stort blomster; midt på bordet et 
stort blomster og ellers overalt indlagt med små blomster, foden af sort ud
skåren ibenholt, er indlagt med adskillig marmor. 1789-inventariet10 taler om 
mange »kulører« i plade og fod226.

2) I Frederiksborgmuseet findes en opmåling af et bord, sign. Aug. Klein, 
men med en senere påskrift: Bordet i bedestolen er opmålt af Vilhelm Petersen 
før branden. Tegningen viser et bord (af marmor eller ibenholt) med fire stolpe
ben og fodramme samt hængestykker under sargen, alt indlagt med røde og 
blå, gulrandede felter. Formentlig fra o. 1700.
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Fig. 150. Christian IV.s bedekammer. *Fod, under bordpladen, fig. 149, med Frederik III.s kronede 
monogram og valgsproget »Dominus providebit« (p. 1896).

Ingen af disse borde kendes mere og er formentlig gået tabt ved branden.
†Stole. Berg omtaler en stol med gyldenstykke og derpå en pude af rødt fløjl 

samt en tilsvarende til at knæle på3; den nævnes sidste gang i inventariet 
16615. Mellem 16776 og 17058 stod her tre lænestole betrukket med forgyldt 
persisk sølvstykke og hvid silke med silkefrynser om; stolene havde også et 
overtræk af det såkaldte Christian IV.-tøj med sølvgrund og røde fløjlsblom- 
ster. Det kan være disse tre stole, Christian Marhollt forgyldte 166398. Nogle 
få år stod to lænestole overtrukket med massivt sølv i bedekammeret; foroven 
var kongens krone af forgyldt sølv og under den det kongelige herskabs cifre227. 
Sæderne og ryglænene var betrukket med rødt fløjl kantet af en bred guldgalon; 
bagpå havde ryglænene rød damask. Stolene nævnes første gang i inventariet 
17389 og sendtes 1740 til Københavns slot. En skammel betrukket med sort 
læder og benævnt som ny 1686 fandtes endnu 17058.

†Gardiner. Blandt Christian IV.s breve (III) findes der et af 8. januar 1632, 
hvori han påtaler, at en slotsbetjent har gjort sig skyldig i visse forseelser, 
blandt andet den, at »sperlagenene« af silketøj ikke var trukket for vinduerne. 
I 1677-inventariet opregnes to hvide taftgardiner for vinduet mod kirken6.

†Lysekrone med indbygget urværk. Fyrst Christian af Anhalt noterede 1623, 
at bedekammerets loft foruden meget sølvværk også prydedes af en lysekrone21, 
og Berg giver 1646 en temmelig indgående beskrivelse af kronen: Armene er 
»in Bilder gegossen / so die Liechter halten; oben ist ein Reichsapffel / an wel- 
chem ein köstlicher Rubin gefasset; unten im Knauff ein Uhr-Werck zweyer 
Klocken / welches schlägt / und zeiget« (sml. oversættelse p. 1881). Endnu en 
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krone omtales af Berg; den havde plads i det kongelige smykkekammer, var 
forgyldt og udstyret med et i knoppen indbygget urværk, hvis to klokker slog 
time og kvarter228.

1677-inventariet6, hvori både bedekammer og sølvkammer er beskrevet, 
nævner kun sølvkammerets lysekrone, og det er vel troligt, at bedekammer- 
kronen ved rummets demontering o. 1659 (sml. p. 1882) er sendt til Køben
havn sammen med malerierne og sølvaltret, samt at denne krone så lidt som 
loftets sølvudsmykning nogen sinde kom tilbage til Frederiksborg. Hvad der 
senere skete med kronen vides ikke. Én mulighed er, at den kom til Rosenborg, 
hvor en krone med urværk og rød sten er omtalt 1696, en anden, at den hav
nede i Kunstkammeret på Københavns slot. I hvert fald fandtes der hér før 
1690 »Et urværk hængende under loftet, indsat i en stor, udarbejdet kugle af 
sølv, med en viser underneden«; denne *urkugle, der nu findes i Nationalmu
seets kunstkammerrum (nr. CCc 15), har et fornemt urværk, som nøje svarer 
til det, der rummes i kuglen på den københavnske Helligåndskirkes lysekrone, 
som dateres til o. 1610. Sidstnævnte krone, der bærer de samme mesterstemp
ler som Frederiksborg slotskirkes sølvalter (sml. p. 1812), skønnes at være 
identisk med sølvkammerkronen, men også denne identifikation kan nok be- 
tvivles. Der synes at have været flere lysekroner med indlagt urværk af 
samme art som de frederiksborgske på de kongelige slotte, men hidtil er der 
ikke fremkommet parallelmateriale, der i højere grad end Helligåndskronens 
stempler tjener til at opklare urkronernes proveniens229.

D R O N N I N G E N S  K A M M E R

Nu som tidligere er dette rum langt enklere udstyret end kongens kammer. 
Loftet var som nævnt p. 1754 udstyret med stukkaturarbejde af Dressler 1615, 
og gulvet havde som bedekammerets rødbrune og grå marmorfliser. Bergs kort
fattede beskrivelse 1646 (p. 1882) suppleres af 1650-inventariet4. Det havde 
glasvinduer mod kirken ligesom bedekammeret, og vævede tapeter dækkede 
væggenes nedre del, og herover var der malerier. Da interiøret i høj grad var 
bygget op med egentligt løsøre, er der ingen sikkerhed for, at alt havde stået 
her, fra rummet blev taget i brug. Vi ved heller ikke, om der bag de vævede 
tapeter var paneler svarende til dem, der opsattes efter branden. Stuen kaldes 
efter 1650 prinsessernes stol, 1836 amtmandens10 og o. 1859 kavallerernes.

Inventar. Vinduet mod kirken havde 1677 på »armlænet« persisk gylden
stykke6, som udgik af inventarielisten 17638. Til at trække for vinduet anskaf- 
fedes 1663 nye, hvide taftgardiner, som blev syet og sømmet for enderne af 
Niels Nielsen, skrædder i Hillerød98. Fra 16776 til de 178910 omtales som gan
ske ubrugelige, var gardinerne af rødt taft; først 1826 solgtes de ved auktion10. 
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Inventariet fra 16504 opfører to vævede tapeter, som forestillede jagtscener; 
de var 11 og 10 alen (sjæll.) lange (696 og 633 cm) og 2 alen halvtredie kvarter 
høje (167 cm). Målene viser, at de ikke kan være identiske med to af de fire 
tapeter af silke og giørn (en slags fint, farvet uldgarn) der omtales 16776, 
selv om disse viste jagtscener og landskaber. De havde samme højde, men de 
tre var 15 1/4 alen (965 cm) brede, det fjerde 5 alen (316 cm). 1789 var et af dem 
på møbelkammeret, og 1826 var de tre resterende solgt ved auktion10. Af 
Rasbechs beskrivelse fremgår, at der dengang (1832) var grønne, vævede 
silketapeter.

Malerier. 16504 var der 13 malede stykker forestillende Kristi fødsel, pas
sion og opstandelse, hver i en forgyldt ramme. 1677 nævnes 11 danske kongers 
kontrafejer med brystbilleder i sorte rammer6, 1738 var tallet reduceret til ni9. 
Da Lauritz Engelstoft 1797 besøgte Frederiksborg, hang der i den lille gang 
mellem kirkefløjen og slottet en del gamle portrætter, som ikke »duede« noget230; 
kongeportrætterne kan have været blandt de 16 portrætter og fire malerier, 
som dengang var her. På Rasbechs tid var der hverken malerier i prinsessesto
len eller gangen bagved.

Stole m. m. Tre rødmalede stole med ryglæn, betrukket med rødt læder og 
med røde læderfrynser omkring, nævnes 16504; 1661 var der en stol med ryg
læn og to uden med forgyldt læderbetræk5, og 1748 var to grønmalede stole fra 
omgangen flyttet herind (jfr. p. 1848). 17058 og endnu 17389 fandtes en træ
skammel overtrukket med lærred, sidstnævnte år desuden en lang ovn-fyrre- 
bænk, der ikke var identisk med den lange, åbne fyrrebænk, der omtales tre år 
senere sammen med en gammel skammel med læder8. Et stort bord af fyrretræ 
med åben fod, malet rødbrunt nævnes i prinsessestolen mellem 17389 og 17408. 
I samme tidsrum var der et »Risse Sengestæd (rejseseng) i Fotteral«9 og et skærm- 
brædt, bestående af fire stykker med billeder af Sparepenge231, badstuen, lade
gården og »andet mere« afmalet. Endnu 1831 (Høyen) opbevaredes skærm- 
brædtet på Frederiksborg og siges da at være forsynet med Christian V.s kro
nede navnetræk; det må formentlig være gået til grunde ved branden. Des
uden var der, men kun 17389, et stort spejl med glasramme 6½ kvarter (102 cm) 
højt og 4½ (71 cm) bredt og med en opsats ovenpå. Inventariet 16504 nævner 
en hvid »bjørnehud, som nu findes i kgl. majestæts kirkestol«.

Genopbygningen af dronningens stue. Da bedekammeret i hovedsagen var 
genopbygget efter branden, skaffede Kunstflidslotteriet også midler til den 
anden stue og de tilstødende gange. Arbejdet, der afsluttedes 1875, udførtes 
under Heinrich Hansens tilsyn, men efter tegninger af arkitekt Chr. V. Nil- 
sen232.

Gulvet er af rektangulære, grå og rødbrune marmorfliser, og langs væg
gene er der et højt egetræspanel udført af snedkermester Rønne; over det ses 
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Fig. 151. Ridderkapellet, set mod syd, efter Thurahs tværsnit af kirken (1749).

en 83 cm høj frise forestillende Kristi indtog i Jerusalem malet 1904 af Carl 
Thomsen. Loftet har rigt stukkaturarbejde forfærdiget af billedhugger Sund- 
berg og murermester Kielberg. En fast bænk følger vægpanelerne; i østvæggen 
ud til den lille gang er der et stort vindue med blyindfattet glas og i midten 
Christian IX.s navnetræk og årstallet 1875. I døren, som fører ud til gangen 
nord for stuen, er indfældet en fylding, der stammer fra kirkens inventar. 
Den svarer både i udseende og størrelse til de to bevarede gavlstykker fra peb
lingestolen (p. 1841 med fig. 124), som den meget vel kan hidrøre fra, jfr. Thu
rahs snit (fig. 107), hvoraf det fremgår, at også de to bænke havde gavle.

Ridderkapellet (fig. 151), som indviedes 4. juli 1694 i overetagens brede, 
søndre omgang, er for så vidt kirken uvedkommende, men dets indretning 
medførte flere forandringer af betydning for kirken. Kapellet etableredes på 
Christian V.s foranledning som mødested for elefantridderne, hvis ordensfest 
(ifølge statutterne af 1. december 1693 til Elefantordenens fornyelse) skulle 
afholdes hvert år på tredie pinsedag og under kongens forsæde233.

Som det fremgår af Thurahs snit, opstilledes den kongelige trone centralt i 
rummet, mens Compeniusorglet, der nu atter har sin plads her, flyttedes op i
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dansesalen (sml. p. 1855). Åbningen til karnappen bag tronen blændedes med 
et gardin, til hvis ophængning klejnsmeden lavede en solid stang med hager og 
øskner, som indmuredes98. De øvrige vinduers nedre del blev dækket af skærm
vægge betrukket med rødt fløjl, der dannede baggrund for de ophængte ridder
skjolde; under hvert skjold havde ejeren sin plads på en taburet234. Mod nord 
afgrænsedes dette såkaldte kapel med dobbeltdøre (kronet af elefanter), opstil
let i de smalle sideganges sydligste fag, hvor sporene endnu ses i brystværnet. 
Et inventarium 1826—30 oplyser, at disse døre var solgt tillige med næsten alt 
til kapellet hørende inventar; kun seks taburetter og nogle overtræk var i 
behold10. Uanset at kapellet forlængst er nedlagt, lever navnet i forbindelse 
med lokaliteten, og tilgangen af skjolde (sml. fig. 23, 70) fortsætter i takt med 
udnævnelserne.

Som en direkte følge af kapellets indretning blev de indtil da uudsmykkede 
pillesider i øvre galleris omgange mod øst, syd og vest forsynet med grisaille- 
malerier (p. 1780), hvorimod fjernelsen af midtpillen i syd, der af Beckett (p. 
194 f.) henføres til samme tid, var sket i forbindelse med rejsningen af galleriet 
(p. 1710). En 1743 indrettet trappe (p. 1772) i kapellets østside skal antagelig 
sættes i forbindelse med kapellet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. 1558—1646. Rentemesterrgsk. — Sundtoldrgsk. 1562—1618. — 1615— 
40. Bilag. —Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. Rgsk. med bilag. — 1597—1656. 
Div. kvittantiarumbilag (inventarium 1597 ed. V. E. Marquard, i ÅrbFrborg. 1909, p. 
1—30, inventarium 1650 ed. A. Petersen, i DaSaml. II, 118—234). — 1625—48. Lys
registre. — Kronborg len. 1595—1627. Div. kvittantiarumbilag. — Rtk. 214.28. 1658—79. 
Skøder, inventarier og div. dok. vedr. kgl. slotte og ejendomme, II Frederiksborg og 
Kronborg. — 2243.241. 1693—1741. Inventarier for de kgl. slotte Eremitagen, Fredens
borg, Frederiksborg, Gyldenlund og Jægersborg. — 244.7. Bygningskontoret. 1791—93. 
Kommunicerede kgl. resolutioner m. bilag. — 244.115—51. 1782—1826. Journalsager. 
—245.418—19. Bygningsadministrationen. I 1747—82, II 1782—1848. Contract Bog. — 
Rev. rgsk. Amtsregsk. Frederiksborg, Kronborg, Jægerspris og Hørsholm amter. 1661— 
1793. Jordebogsrgsk. med bilag. — Rev. rgsk. Slotsrgsk. 1686—1793. Frederiksborg slots 
inventariergsk. — 1731—46. Frederiksborg slots materialrgsk. — Partikulærkammeret. 
1699—1732. Bygningsregsk. (bilag 1720—23). — Overhofmarskallatet. 1731—1831. Sager 
vedr. Christian VI.s og Frederik V.s kroning. — 1789—1840. Frederiksborg slots inven
tarium med tilføjelser (1844). — 1814—20. Sager vedr. kroningen i Frederiksborg slots
kirke 1815. — 1814—16. Forestillinger og resolutioner vedr. kroningen 1815. — 1831—42. 
Bilag til inventariergsk. for Frederiksborg slot og div. 1773 og 1824. — Rgsk. med bilag 
i anl. af kroningen i Frederiksborg slotskirke 1840. — 1843—64. Sager vedr. Kronborg 
slot, Frederiksborg slot og S. Johannes kirken. — Indenrigsministeriet. Bygnings- og have
sager. Journal 1852—55, 1867, 1869, 1871—72, 1879—80, 1883, 1886—88, 1893—95, 
1897—1907.—Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 1856—



1902 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

57, 1859—60, 1861—65. — 1863 B. 1864. Bgsk. sager vedr. Frederiksborg slots genop
førelse. — Private arkiver. Arkitekt Ferdinand Meldahls Arkiv. E 2. Sager vedr. Frederiks
borg slot. — Komiteen til Frederiksborg Slots Gjenopførelse. 1860ff.

LA. Hillerød—Herlev sognekaldsarkiv. 1850—62. Konceptbøger. — Bygningsinsp. B. 
1860—65. Det særlige bygningsinspektorat for Frederiksborg slots genopbygning. — Kgl. 
bygningsinsp. Meldahls arkiv. 1860—74. Div.

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 368 b, 4°. En samling af forskellige stykker til Danmarks topo
grafi. — 647, 4°. En relation angående adskilligt om Frederiksborg slot. — 868 b. Anthon 
Petersen: Samlinger.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot. Inventarium 1850. — Hos slots
forvalteren. Div. papirer og breve. 1806—66. — Frederiksborg slots inventarium 1841—50. 

Dr. Jan Steenbergs udskrifter vedr. Frederiksborg slot har været stillet til redak
tionens rådighed. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Tegninger i NM: To tegninger før branden, af J. Theodor Zeltner. To tegninger af Fre
derik II.s slotskirke, af Charles Christensen. — Kunstakademiets samling af arkitektur
tegninger: Originaltegninger til Beckett I, planer fra (Jørgen Hansen Kochs?) restaure
ring før branden. — Tegning af kirkens nordende fra genopbygningen. — Tegninger 
fra F. Meldahls restaurering, stukkaturer og div. opmålinger. — Frederiksborgmuseet: 
Tegninger af klokketårnets ur og klokker. — Vilhelm Kleins tegninger til orglet og til 
snedkerarbejdet. Endvidere akvarel af F. Lund 1858 (kopi efter Lastmanns maleri: 
Lader de små børn komme til mig; inv. nr. A 5021). — Heinrich Hansen: Bedestolen, 
set mod kirken, 1858 og 1859 (inv. nr. A 476 og A 962). — Bedestolen, set mod vest, 
1859 (inv. nr. A 477). — Akvarel, detalje af bedestolens sydvæg, 1861 (inv. nr. A 5083).

Kgl. Bibl.: Skitsetegning af Christian V.s salvning 1671, af Mikael van Haven, til 
sign. maleri på Rosenborg.

Alle negativer til den af Frederiksborg Museet bekostede gennemfotografering af kirken 
tilhører dette museum. For nærværende publikation gælder det alle illustrationer mærket 
NE 1966 og LL 1970.

Nationalmuseet: Indberetninger og korrespondance 1907 (lysestager) og 1908 (alter
tavle). — Undersøgelserne er gennemført 1966, 1970—72, og de omfattede en gennem
fotografering ved Niels Elswing 1966, suppleret 1970 ved Lennart Larsen, begge Natio
nalmuseet. Ud over redaktionens faste medarbejdere har følgende deltaget i under
søgelserne: Bodil Busk Laursen (altertavle, prædikestol og bedekammerets tavle), Niels 
Friis (orgelværker), H. D. Schepelern (indskrifter) og Hans Stiesdal (sejerværker) samt 
leveret de pågældende afsnit af beskrivelsen. Resten er behandlet af Hugo Johannsen 
(historisk indledning og bygning), Elna Møller (grisaille- og glasmalerier, kirkestuer med 
borde og lysekrone) og Marie-Louise Jørgensen (alt øvrigt inventar).

Litteratur. Johan Adam Berg: Kurtze und eigentliche Beschreibung des fürtrefflichen 
und weitberühmten königlichen Hauses Friederichsburg, 1646 (Berg). — Johan Peter 
Rasbech: Frederiksborg Slots Beskrivelse, 1832 (Rasbech). — G. F. Lassen: Frederiks
borg Slot, i HistT. 1. rk. IV, 565—92. — Beskrivelse over Frederiksborg Slot i dets op
rindelige Tilstand samt en udførlig Beretning om Slottets Brand, ed. 1860. — J. P. F. 
Kønigsfeldt: Frederiksborg Slot, i »Aftenlæsning«, 1860, p. 217—42; samme: Historisk 
Kalender, 1865, p. 26—52. — N. L. Høyens Skrifter (ed. J. L. Ussing) I, 1871, p. 161— 
228 (Høyen: Skrifter). — F. R. Friis: Bidrag til Frederiksborg Slots Historie, i Sam
linger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie, 1872—78, p. 207—76 (Friis: Samlinger) og 
samme: Frederiksborg Slot i det 17de Aarhundrede, 1877. — Indenrigsministeriet: Be
retning om Frederiksborg Slots Gjenopførelse og Restaurering efter Branden d. 17. 
December 1859, ed. 1887 (»Beretning 1887«). — F. Beckett: Frederiksborg II. Slottets 



FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. NOTER. BYGNING 1903

Historie, 1914. Anm. i ÅrbFrborg. 1917, p. 66—82. Opmålingerne i særskilt planchebind 
udkom først i 1918 (Beckett). — Fr. Weilbach: Frederiksborg Slot, 1923. — Helga Ste- 
mann: F. Meldahl og hans Venner III, 1929. — Charles Christensen: Frederiksborg Slot. 
Maskinskrevet ms. i NM., udateret, m. tilføjelser. — Wilhelm Wanscher: Christian 4.s 
Bygninger, 1937 (Wanscher). — Otto Andrup: Frederiksborg, i Hjemstavnsbog for 
Frederiksborg Amt 1943, p. 108—18. — Jan Steenberg: Kildesteder til Frederiksborgs 
Historie 1560—1600, i ÅrbFrborg. 1945, p. 72—106 og 1600—25, i ÅrbFrborg. 1946, 
p. 113—453 (Steenberg: Kildesteder); samme: Christian IVs Frederiksborg, Hillerød 
1950 (Steenberg). — Jens Laumann: Compeniusorgelet i Frederiksborg Slotskirke, 
Hillerød 1955. — H. D. Schepelern: Hillerøds Kirker gennem Tiderne, i KultFolkemi. 
1963, p. 3—38, og samme: Frederik den Syvende på Frederiksborg, i ÅrbFrborg. 1963, 
p. 5—49. — Jørgen Paulsen: Brandkatastrofen på Frederiksborg den 17. december 1859, 
i ÅrbFrborg. 1963, p. 51—105 (Paulsen: Brandkatastrofen). — Povl Eller: Frederiks
borgs restaurering, i ÅrbFrborg. 1963, p. 107—54 (Eller: Restaureringen). Frederiksborg 
Amts-Tidende og Adresseavis samt Berlingske Politiske og Avertissements Tidende 
1859—64.

B Y G N I N G

Noter til p. 1673—1787 (Noter til inventar, se p. 1915 ff).

1 Beckett p. 1 ff. 2 Jfr. K. Agerbæk: Hertug Hans den Ældre og Hansborg, i Ha
derslev Amts Museum (13,1), Haderslev 1968, p. 17—34. 3Steenberg: Kildesteder I, 
73ff. 4 Det andet samtidige prospekt er det udsnit af slotsanlægget, som er højre 
halvdel af baggrundsstaffagen i Hans Kniepers kongetapet fra o. 1584, forestillende 
Frederik II. og prins Christian (nu Nationalmuseet). En anden opfattelse af kronologi 
og indbyrdes forhold mellem de to prospekter end Becketts (p. 5ff.) giver M. Mackeprang 
(M. Mackeprang og S. Flamand Christensen: Kronborgtapeterne, 1950, p. 37f.). Det se
kundære, i Resens Atlas o. 1670 trykte, prospekt er ikke inddraget i nærværende frem
stilling. 5 Identifikationen af de enkelte bygninger fremgår af kontrakten mellem Chri
stian IV. og Jørgen Friborg om nedrivningen af Frederik II.s slotsanlæg (KancBrevb. 
15. jan. 1602). 6 KancBrevb. 16. febr., 7. marts, 13. nov. 7 Dobbelthuset var i øvrigt 
en yndet type i 1500-tallets slesvig-holstenske herregårdsbyggeri (jfr. P. Hirschfeld: 
Herrenhäuser u. Schlösser in Schleswig-Holstein, München 1964, p. 16ff.), men gør sig 
også gældende inden for selve kongeriget, som på det fynske Egeskov fra 1554 (jfr. 
Beckett p. 3). 8 KancBrevb. 9 KancBrevb. 31. jan. 10 Jfr. Steenberg: Kildesteder
I, 93ff. 11 J. Steenberg: Fredensborg slot, 1969, p. 23, 29ff. 12 C. Christensens ind
beretning. 13 Steenberg p. 24ff. 14 RA. DaKanc. Rentemesterrgsk. 6. juli og 2. aug. 
15 KancBrevb. 20. okt. og 23. nov. 16 Beckett p. 42ff., P. Hirschfeld: Herrenhäuser 
u. Schlösser in Schleswig-Holstein, München 1964, p. 51f., p. 68ff. 17 Jfr. Steenberg: 
Kildesteder II, 116f. 18 KancBrevb. 31. jan. og 5. maj. 19 RA. DaKanc. Rente
mesterrgsk. 14. okt. Jfr. Steenberg: Kildesteder II, 118. 20 RA. DaKanc. Rente
mesterrgsk. 15. okt. og 29. okt. Jfr. Steenberg: Kildesteder II, 122,118. 21 RA. DaKanc. 
Rentemesterrgsk. 10. sept. Jfr. Steenberg: Kildesteder II, 126. 22 RA. DaKanc. Ren
temesterrgsk. 7. juli 1610. Jfr. Steenberg: Kildesteder II, 132. 23 RA. DaKanc. Rente
mesterrgsk. (7.okt.?) 24 Ifølge Beckett (p. 36 samt noter) skal der i rentemesterregnska- 
berne under 23. april 1612 være indført en kontrakt vedrørende bl. a. slotsherrens hus, 
løngangen og audienshuset — en kontrakt, hvis ordlyd ydermere på et enkelt punkt 
nær skal svare til det i KancBrevb. under 1. juli 1613 optagne åbne brev. Det må i denne 
forbindelse bemærkes, at J. Steenberg under sin gennemgang af rentemesterregnskaberne 
netop savnede den omtalte kontrakt, samt at kancellibygningen fejlagtigt har erstattet 
slotsherrens hus i Becketts noter. Men alligevel synes de detaljerede oplysninger i Becketts 
noter at godtgøre eksistensen af en kontrakt før 1. juli 1613. 25 RA. DaKanc. Rente-



1904 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

mesterrgsk. 16. jan. Jfr. Steenberg: Kildesteder II, 140. 26 Årstallet 1618 læses på 
tårnets søndre sandstensindfatning. 1623 opsattes spirets fløjstang. Steenberg p. 48. 
27 Det oprindelige projekt har vel også omfattet et porthus ved indgangen til 2. holm 
(jfr. H. Bramsen: Frederiksborg som emblem og arkitektur, i Tilegnet Mogens Koch,
1968, p. 188ff.), men tanken om at gøre denne portbygning til et stærkt dominerende 
tårn er rimeligvis først opstået efter opgivelsen af ændringerne på 1. holm. Jfr. Steen
berg p. 27. 28 RA. Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. Rgsk. med bilag, 26. nov. 
Jfr. Steenberg: Kildesteder II, 129. 29 RA. Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. 
Rgsk. med bilag, 16. okt. 30 O. Degn: Livet i Ribe 1560—1700 i samtidiges optegnel
ser, Århus 1971, p. 78. 31 G. Krause ed.: Tagebuch Christians des Jüngeren, Fürst 
zu Anhalt, Leipzig 1858, p. 10lf. 32 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 179, 8°. Anton Petersen: 
Historiske samlinger, mest til købstædernes topografi. 33 Paulsen: Brandkatastrofen. 
34 Eller: Restaureringen. 35 Formålet med foreningen var at søge at ophjælpe dansk 
kunsthåndværk, dels gennem køb og dels ved økonomisk støtte (overskuddet fra bort
lodning af indkøbte arbejder) til de mangeartede restaureringsarbejder på Frederiks
borg, som krævede en særlig kunstnerisk og håndværksmæssig indsats. 36 KancBrevb. 
6. maj 1585. 37 Steenberg p. 115 og DK. Kbh. Amt p. 1506 og p. 1904. 38 DK. Kbh. 
By p. 6. 39 Rasbech p. 110f. 40 Beckett p. 229. 41 H. D. Schepelerns artikel i 
ÅrbFrborg. 1963, p. 21. 42 Frbg. Amts-Tidende og Adresseavis 24. dec. 1859. 43 Beckett 
p. 8f. og noter. 44 RA. Sundtoldrgsk. 1562—1618. 45 RA. Lensrgsk. 1597—1656. 
Div. kvittantiarumbilag. 46 En lignende afdækning har den lidt yngre Kristkirke i 
Tønder. Jfr. DK. SJyll. p. 945. 47 E. Unnerbäck: Welsche Giebel, Stockholm 1971 
(Antikvariskt arkiv, 42). 48 En hel gruppe lolland-falsterske kirker er fra 1200-tallets 
slutning og op gennem 1300-tallet bygget over denne plan. Jfr. DK. Maribo p. 1525ff. 
49 Som eksempel kan nævnes Præstø kirke fra o. 1450 og Gaunø slotskapel fra o. 1425 
(DK. Præstø p. 23ff., 771ff.) — sidstnævnte dog kun med indvendige støttepiller. Også 
Gilleleje kirke (p. 1155ff.) har femsidet afslutning, men her er der snarest tale om in
spiration fra Frederiksborg, da kirken efter 1578 ombyggedes ved kongens hjælp. 50 RA. 
DaKanc. 1558—1646. Rentemesterrgsk. 51 RA. Rtk. 1658—79. Skøder, inventarier 
og div. dok. 52 RA. Rtk. Rev. rgsk. Slotsrgsk. 1686—1793. Frederiksborg slots in
ventariergsk. 53 På grund af den nederlandske frihedskrig brugtes faktoren i Emden 
og ikke ham i Amsterdam. 54 V. Hermansen: Gamle Julebilleder i Roskilde Dom
kirke, i Julestjernen 1970. 54a Afbildet fig. 56—57 hos Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964. 
55 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 368 b, 2°. En samling af forskellige stykker til Danmarks 
topografi. 56 Se note 8, jfr. Bering Liisberg: Urmagere og Ure i Danmark, 1908, p. 155. 
57 Se note 45 og RA. Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. Rgsk. med bilag. 58 Kgl. 
Bibl. NyKgl. Saml. 647, 4°. En relation angående adskilligt om Frederiksborg slot; Kall- 
ske saml. 48, fol. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse; 
Lauritz de Thurah: Den danske Vitruvius II, 1749, p. 51—55 og Rasbech p. 102f. 
59 Uldall p. 257f. 60 Nikolai kirke i København (DK. Kbh. By p. 550), Skelskør og 
Vigersted (DK. Sorø p. 258 og 495). 61 Æbelholt har været nævnt (Kgl. Bibl. Kallske 
saml. 48, fol. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse; 
Friis: Samlinger, p. 251), men Slangerup cistercienserkloster er måske mere nærliggende, 
eftersom i hvert fald klostret her var viet S. Nikolai. 62 Sml. Roskilde domkirke, DK. 
Kbh. Amt p. 1750.

63 Brevet til Gotlands lensmand, Hermand Juel (jfr. KancBrevb.), anfører ikke for
målet med kongens stenbestilling, der foruden søjlerne omfatter to skibsladninger sand
sten (bloksten) samt nogle trappetrin. Men det store antal søjler, og ikke mindst de op
givne mål, godtgør, at bestillingen er led i materialeindsamlingen til slotskirken, en sam
menhæng, som først V. Wanscher har påpeget. Søjlerne er bestilt som kvadratiske pil
ler, der først i stenhuggerværkstedet drejes ud til søjleskafter i de rette mål. De 55 pil
ler skal alle være 9 tommer brede, men inddeles for længdens vedkommende i tre serier: 
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Fig. 152. Christian IV.s hovedslot. Detalje af kirkefløjens 
gavl (jfr. fig. 9) med karnaphættens sekundære spir 
(note 71).

H.J.1971

19 stk. af 6 ½ fod og 2x18 stk. af henholdsvis 6 og 5 fod. Omregnet fra sjællandsk alen 
vil det sige: ca. 24 cm brede og ca. 206, 190 og 158 cm høje. Slotskirkens galleri har tre 
rækker søjler, hvis forskellige diametre ikke overstiger ca. 21 cm, mens højderne an
drager ca. 165, 146 og 125 cm. — Det er dog ikke muligt at følge Wanscher (p. 51f.), 
når han desuden tager bestillingens antal af søjler til indtægt for eksistensen af en ældre 
plan om en kortere og anderledes opbygget kirke. For en del af galleriets søjler (idag 23 
stk.) er ikke af gotlandsk marmor, men af forskellige belgiske stensorter. Ydermere er 
der såvel mulighed for, at bestillingen har omfattet søjler til andre arbejder (f. eks. det 
1608 sammen med kirkerummet fortingede galleri) som for, at kongen har taget hensyn 
til allerede indsamlet materiale, der kunne anvendes i kirken. 64 Jfr. kongens kon
trakt med stenhugger Hans Barckmand af 4. dec. 1601 (KancBrevb.) om Koldinghus 
slotskirke, hvor der tales om »afridsning af skabelon«. Endvidere Wanscher p. 46, 178ff. 
65 Friis: Samlinger, p. 224. 66 Note 50, jfr. Steenberg: Kildesteder II, p. 128. 67 RA. 
Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. Rgsk. med bilag. Jfr. Steenberg: Kildesteder
II, p. 129. 68 RA. Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. Rgsk. med bilag. 69 Ifølge 
Beckett har der oprindelig været ubrudte mure mellem de tre fløje. Heroverfor antager 
Steenberg p. 71ff., at interne forbindelser mellem konge- og prinsessefløj har eksisteret 
fra begyndelsen. Bevises kan det ikke. Sikkert er derimod, at man fra tid til anden efter 
slottets fuldendelse har brudt åbninger gennem brandmurene mellem de tre fløje, i takt 
med det voksende behov for en mere bekvem kommunikation. 70 På herregården 
Katholm, der før 1588 planlagdes som et trefløjet anlæg med lukkemur på den fjerde 
side, har den mod nord liggende hovedfløj stadig de selvstændige gavle. 71 Gavlkar
napperne er ikke, som bl.a. hævdet af Steenberg (p. 40), sekundære. På kirkefløjens 
gavl (fig. 152) skærer den nedre, klokkeformede del af kobberhætten sig gennem en sand- 
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stensgesims, hvis profilled omhyggeligt er afsluttet mod hætten. På et senere tidspunkt 
forsynede man begge karnappers hætter med et afsluttende spir for at gøre højdefor
skellen mellem de to karnapper mindre iøjnefaldende. Ved opsætningen af dette sekun
dære spir på kirkegavlen huggedes den spærrende del af en gesims bort, og ydermere 
blev et liljeformet muranker delvis dækket. En tilsvarende undersøgelse af prinsesse
fløjens karnap er overflødig, da de ovre dele af såvel gavl som karnap styrtede ned under 
branden 1859. Højdeforholdene kendes dog fra ældre opmålinger. 72 Beckett p. 58. 
Pär Axel Olsson: Svenstorp, i A. Hahr: Skånska borgar, Stockholm 1922. 73 Bestem
melsen skyldes billedhugger Vitus Nielsen, Nationalmuseet. 74 Fornyelsen af topstyk
kets nedre dele er udført af billedhugger H. C. Petersen (1853—1919), jfr. Beckett p. 264. 
75 Sandstensleddene er langt fra alle oprindelige. Gavlens vinduer fornyedes sammen 
med det tilstødende murværk i 1850’erne (fig. 9), og efter branden 1859 måtte indfat
ning og sprosser i langsidernes nordligste vinduer udskiftes. Endelig må manglende 
nummerering af adskillige sprosser i langsidernes øvrige vinduer ses som resultat af re
parationsarbejder. På baggrund af det således ufuldstændigt bevarede materiale tegner 
der sig ikke noget helt klart billede af afmærkningens systematik. Dog viser nummere
ringen, at vestsidens vinduer er regnet fra nord, østsidens derimod fra syd. Samtidig ses 
det, at selv en nummerering ikke har kunnet forhindre sammenblandinger af forskellige 
vinduers sprossestykker: På en enkelt af sprosserne i østsidens første vindue findes et 
total, og på det tredje vindue ses lutter totaller samt et enkelt ettal. I indfatningens af
mærkninger er der en fast bestanddel i form af et »O«, mens kombinationens anden kom
ponent skifter. Dog ses et tilfælde, hvor forskellen kun beror på selve anordningen: 
N

O—N
O (vestsidens femte vindue fra nord) kontra ON — ON (østsidens tredje nordligste 

vindue). Samtlige mærker på vestsiden har den lodrette anordning, mens fire af østsidens 
fem mærkede vinduer har den vandrette. 76 Heroverfor antager Beckett (p. 143), at 
arbejdet på såvel kirkens som klokketårnets portaler indgik i 1608-kontrakten. Det fore
kommer ligeledes uberettiget (Beckett, kommentar til opmålingsbindets blad 56—57), 
at portalens søjler, bjælkeværk og hele kroning med figurer skulle være en senere til
føjelse. Uacceptable er Wanschers synspunkter (p. 96). 77 Jfr. J. V. Gertners maleri 
på Rosenborg, forestillende Christian VIII.s procession over slotsgården efter salvnin
gen 1840. Ifølge denne fremstilling manglede portalens kongestatuer da sceptre, et for
hold, som bekræftes af fotografi efter restaureringen 1860—64, gengivet i Neckelmann 
og Meldahl: Denkmäler der Renaissance in Dänemark, Berlin 1888. 78 F. eks. de ved 
Canale Grande i Venedig beliggende paladser Corner Spinelli og Vendramin fra 1400- 
tallets slutning. Variationer over dette traditionsbestemte stavværksvindue ses ofte i 
den nordeuropæiske renæssancearkitektur, bl.a. i kirken på slottet i Heidelberg (1601— 
07) og bearbejdedes endvidere i søjlebøger som Wendel Dietterlins »Architectura«, 
Nürnberg 1598 (tavle 56). Meget af det frederiksborgske dobbeltvindues særpræg beror 
på manglen af en samlende, overordnet bueform, enten repræsenteret af selve vindues- 
åbningen (stavværksvinduet) eller et forsænket spejl (det gotiske glamhul). Man finder 
i øvrigt dette træk i mange af den hjemlige gotiks blændingsgavle. 79 Beckett p. 75. 
80 G. Krause ed.: Tagebuch Christians des Jüngeren, p. 102f. H. Ilsøe: En rejse gen
nem Danmark på Christian IV.s tid. Johann von Hoverbecks besøg 1639, i ÅrbFrborg. 
1965, p. 10. 81 M. Clemmensen: Udvendig murbemaling i renæssancetiden, i Architekten 
XX, 1918, p. 428—32, 437—40. 82 Dette træk genfinder man i flere af Christian IV.s 
kirkebygninger. F.eks. har Trefoldighedskirken i Kristianstad 12 hovedpiller, og den 
forsvundne S. Annæ Rotunda var en tolvkant med tre kredse af henholdsvis 12, 12 og 
24 piller. 83 Dietterlin (W.Dietterlin: Architectura . . . ,  Nürnberg 1598) skriver, at 
navnet stammer fra kæmpen Tuscano, en forfader til tyskerne, og John Shute (J. Shute: 
The First & Chief Groundes of Architecture, London 1912. Facsimileudgave af første
udgaven fra 1563) sammenligner den med Atlas og kalder den derfor stærkere og mere 
egnet til at bære byrder end nogle af de øvrige ordner. 84 Dette borthuggede hjørne er 
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Fig. 153. Christian IV.s hovedslot. Ud
snit af vestsiden, hvor konge- og kirke- 
fløj modes (p. 1696).

H. J. 1973

i sig selv et meget talende bevis for ændringernes sekundære karakter. Sammenligner 
man med den del af frisen i langsidernes bjælkeværk, som forkrøpper sig over mellem
pillernes sojler, vil man se en lignende hjørneafskæring. Forskellen er blot, at i sidst
nævnte tilfælde følger ornamentikken nøje denne figur, hvorimod formen i det først
nævnte bryder det ornamentale mønster. Som bekendt hævder Beckett (p. 149f., 194f.) 
udtrykkeligt, at sydendens mellempille og skjoldbuemur har været opført, og først toges 
ned i forbindelse med indretningen af ridderkapellet o. 1694 (jfr. p. 1900); det kan ikke 
være rigtigt. Omstændighederne ved stafferingen af midtskibets seks hvælvfag og det 
»syvende« over søndre omgang (jfr. p. 1693) viser indirekte, at ændringerne og den der
med sammenhørende forlængelse af midtskibets hvælvinger må være sket under Chri
stian IV.; ydermere ses den karakteristiske kølbuede affasning af hjørnepillerne tydeligt 
på Mikael van Havens skitse (fig. 61) og maleri af salvningen 1671. Jan Steenberg (p. 40) 
formoder (uden argumentation), at midtpillen er blevet fjernet under opførelsen. — To 
jernøskner på midtpillens bagside mod øvre omgang har i øvrigt muliggjort opsætning 
af den alterbaldakin (jfr. p. 1816), hvortil Beckett savnede den forsvundne midtpille. 
85 Det er umuligt at sige, hvad der har bevæget kongen til at beordre denne ændring 
sat i værk. Men det er fristende at tænke sig, at en øget koncentration af lys omkring 
altret og en deraf følgende mere udtalt fornemmelse af bevægelse og kontrast mellem 
de to kortsider har spillet en hovedrolle. Kongen kunne som støtte for en sådan opfat
telse pege på forholdene i kirkerne på Kronborg (jfr. fig. p. 574) og Koldinghus, specielt 
den førstnævnte med de tre spidsbuede vinduer bag altret. 86 O. Norn: Serlio and 
Denmark. Analecta Romana Instituti Danici I, 1960, p. 105—121.

87 R. Wittkower: Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1962 
(3.udg.). Jfr. specielt p. 101ff., P. H. Scholfield: The Theory of Proportion in Architec-
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ture, Cambridge 1958. Wanscher (p. 55) er den første og eneste, som hidtil har berørt 
spørgsmålet om slotskirkens proportioner, nærmere betegnet dens højde- og bredde

forhold. Det er korrekt, at de øvre omganges gulvniveau halverer galleriets piller, lige 
som W. er inde på kvadratets betydning for kirkens tværsnit. I modsætning til nær

værende forfatter betegner W. proportionsmetoden som »geometrisk«. 88 Sådanne 
rækker af ideale figurer, baseret på kvadratet, møder man hos de fleste teoretikere, som 
anbefaler dem til udformning af bygningens forskellige afsnit. Hos Serlio er en tilsva

rende serie mønstret for fire af de fem søjleordners postamentfelter. 89 Jfr. R. Witt- 
kower: The Changing Concept of Proportion. Daedalus 1960, p. 199ff. Ibid.: Architec- 

tural Principles ... p. 109ff. De tre grundlæggende proportionstyper er den aritmetiske 
(1:2:3), den geometriske (1:2:4) og den harmoniske (6:8:12). 90 Ifølge Arennt Bernt- 
sen (Danmarckis oc Norgis Fructbar-Herlighed, 1656. 4. bogs 1. del, 6. kap., p. 542) 

svarer en sjællandsk alen til 6 palmer og 3 ½ tomme. Forfatteren udleder denne bestem
melse af oplysninger i Christian IV.s forordning af 2. sept. 1628: »Mandat om trelastis 
udføring oc told udi Norge.« 1 palme er da lig med 3 5/12 tomme — hos Berntsen noget 
ukorrekt angivet som 32/5. I sit værk »De gamle danske længdeenheder« (1944, p. 29f.) 
opgiver N. E. Nørlund 63,26 cm som middelværdien for en sjællandsk alen. En tomme 

er da 2,6358 cm og en palme 9,0004 cm. Længdeenheder, der refererer til menneskelige 
mål, var almindelige allerede i Grækenland og Rom. Håndsbredden (pahnus) inddeles 

f.eks. i fire fingerbredder (digitus), hvilket overført til slotskirken ville sige at plinterne 
på de tre sider springer to fmgerbredder frem foran pillekernen. Det fremgår ikke af de 

gængse opslagsværker, om der er skriftligt belæg for anvendelsen af palmemålet på hjem
lig grund før 1628. Til sammenligning kan nævnes, at det ad indirekte vej forlængst er 

sandsynliggjort, at såvel en græsk som en romersk fod er anvendt ved planlægningen af 
flere af vore middelalderlige kirker. Jfr. DK. Sorø p. 1202ff., DK. Maribo p. 1499ff. 

og DK. Århus p. 127ff. 91 Det falder uden for kirkeværkets rammer at undersøge, 
hvilke faktorer der kan have været bestemmende for fastlæggelsen af de to sidefløjes 
længder. Det kan dog nævnes, at det trefløjede anlæg lader sig indskrive i et kvadrat, 

hvis denne figurs nordside regnes som værende i flugt med krydshusets frontplan, mens 
de tre andre sider følger ydermurene. 92 Nordre omgang er den del af kirken, hvor 

divergenserne mellem udkastet og udførelsen af grundplanens principper er størst. 
Uoverensstemmelserne er ikke begrænset til sådanne, som udspringer af nødvendigheden 

af at forkorte længdedimensionernes palmemål. Hvad angår selve rummets bredde, der 
principielt skulle svare til kirkens, ses en gradvis mindskelse fra ca. 10,73 m til ca. 10,50 

m, der er fremkaldt af vindeltrappen i nordøsthjørnet, som har medført en øgning af 
østmurens tykkelse udadtil (jfr. p. 1696) som indadtil. Derimod er det snarere udtryk 

for byggesjusk, at akseafstanden mellem de to vestlige søjler er ca. 6 cm for stor. Nu er 
disse to søjler netop fornyet efter branden 1859, og derfor var det på forhånd ikke utæn

keligt, at unøjagtighederne var fremkommet i denne forbindelse. Men da søjlerne for 
længdeaksernes vedkommende er opstillet i nøje overensstemmelse med de piller, som 

ses i nordvæggens spidsbuede nicher (fig. 58), må fejlen være begået, da Jørgen Friborg 
udførte nordvæggen. 93 Jfr. Rivius: »Vitruvius Teutsch«, p. 188f., 195, ifølge 1614-ud- 

gaven (Basel). 94 Pomponius Gauricus: De Scultura, Firenze 1504. At domme efter 
udgivelsernes antal var Gauricus’ værk i 15- og 1600-tallet mere læst nord for Alperne 

end i Italien. Jfr. den tekstkritiske udgave v. A. Chastel og R. Klein, Genève-Paris
1969, p. 25. 95 Flere af Francesco di Giorgio’s (1439—1501/2) tegninger til de hånd
skrevne traktatudkast er sigende vidnesbyrd om en beslægtet tankegang hos en af 
Quattrocento-arkitekturens førende teoretikere. Der forekommer således blandt mar
ginalillustrationerne en række, hvor det menneskelige legeme er tegnet ind i kirkepla
ner og søjler. Jfr. den tekstkritiske udgave v. C. Maltese og L. M. Degrassi, Milano 
1967, bd. II, tavle 2 1 7 , 236 . 96 Grundlæggende for studiet af de nordiske søjlebøger er 
E. Forssman: Säule und Ornament, Stockholm 1956.
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Fig. 154. Christian IV.s kirke. Skematisk illustration af kirkesalshvælvets ribbenet med angivelse af 
samlemærker på originale ribbesten, jfr. fig. 51—53 (p. 1751 med note 111).

97 Kanneleringen af pilleforsiderne over brystværnet viser klart, at flere af de over 
hinanden stående kvadre ikke kan være hugget til at sidde sammen. 98 Ingen af disse 
elementer hører traditionelt sammen med den toskanske orden, de smykker, men der 
er tale om en praksis, tiden anså for helt legitim. Serlio fremhæver (4. bogs 9. kap.), at 
selv romerne praktiserede sådanne krydsninger, og den nordeuropæiske »forlægs- og 
søjlebogsindustri«s kunstnere søgte med flid at overgå antikken med hidtil uhørte kom
binationer og forvandlinger af det klassiske grundmateriale. 99 Der er en tydelig for
skel i hugningen af de to årstal: »1863« er spinklere og mere usikkert end »1609«. 
100 J. Shearman: Mannerism, Harmondsworth 1967. Specielt p. 140ff. 101 Om præ- 
dikestolspillens proportioner og eventuelle ændring i denne sammenhæng jfr. p. 1715. 
102 Indskriften er første linje af et dobbeltvers (distichon), som ledsager det stikforlæg, 
stenhuggeren benyttede under tilhugningen af relieffet, jfr. p. 1770. Det pågældende 
vers lyder i sin helhed: »En dominum cognosce tuum veramqve superni/ Excipito pro- 
lem principis atque Dei. / Expectandus erit Vates ter maximus, et cui / Nullus erit ter- 
ris vir pater, ergo Deus.« (Se, kend din herre og modtag den himmelske fyrstes og Guds 
sande afkom. Den trefold største profet skal ventes, og for ham vil ingen mand på jor
den, men Gud være fader). 103 Forvansket ved opmaling. Ifølge stikforlægget »Libyca«. 
Derimod er stenhuggerne selv ansvarlige for det inkonsekvente og i forhold til stikfor
lægget fejlagtige »Sibi(!)lla«. 104 Blæseinstrument med trompetlignende klang, jfr. 
»sinka« i KultHistLeks. 105 Jfr. Grotschillings salvningsbillede (1706) og det hos Beckett 
(p. 228) gengivne salvningsbillede af Sophus Schack, udført 1840—43. 106 De påpe
gede forskelle kan naturligvis tænkes at være en konsekvens af ulige lange citater, og 
indskrifternes længde er da gennemgående også større, hvor den spinkle, mere differen
tierede skrift er benyttet. De to afvigende typer fig. 50, af hvilke den korteste karakteri
stisk nok er den mest pladskrævende, er dog gode eksempler på, at den stilistiske ka
rakter er uafhængig af sådanne omstændigheder. Endelig viser den tekstkritiske gen
nemgang, at citaterne langtfra altid er ordrette, hvorfor den spinkle indskrifttypes større 
længde vel kan tænkes at hænge sammen med, at den i sig selv muliggør fyldigere ci
tater. 107 Der er ingen mærkbar forskel på indskriftens karakter i de fem fornyede tav
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ler, men i de fire tilfælde er citatangivelsens typer mindre. 108 Indskriften på tavlen 
vest for orglet (fornyet efter branden 1859): NONNE SCRIPTUM/ EST DOMUS MEA/ 
DOMUS ORATIONIS/ VOCABITUR OMNI/BVS GENTIB(US). MARC. 1. 17. Tavlen 
øst for orglet (oprindelig): SACRAMENTUM RE/GII ABSCONDERE/ BONUM: 
OPERA DE/I REVELARE HONO/RIFICUM. TOB. 12. 7. »REVELARE« på den op
rindelige tavle støtter formodningen om, at det fejlagtigt stavede RECVLARE på den 
fornyede tavle nr. 30, skyldes en fejlhugning fra restauratorernes side, jfr. note 110. 
109 Også vulgata har »kap. 6,35« og derfor må tavleindskriftens angivelse, »Ioh. 6,15«, 
skyldes en fejl hos Trellund eller i hans forlæg. 110 Eksempler: IMA for INFEROS i 
nr. 11, BENE for IN BONITATE i nr..l6, IUDICES for QUI IUDICATIS TERRAM 
i nr. 19. Ordet RECVLARE på den efter 1859 fornyede nr. 30 kan være en fejltydning 
af den ødelagte original; bibelteksten har her REVELARE. 111 Ud fra det bevarede 
materiale, som trods alt ikke er fuldstændig repræsentativt og heller ikke stammer fra 
ét, men flere forskellige hvælvfag, lader det sig ikkè afgøre, i hvor høj grad afmærkningen 
har været underlagt en streng systematik. Tegningen (fig. 154) viser, hvorledes ribbe
stykkerne fra en af stjernespidsernes grater er betegnet med romertallet syv, mens sam
menføjningerne mellem de enkelte led er afmærket med arabertal, gående ud fra veder- 
lagspillen. Endvidere er fugetallet på den højere siddende ribbesten suppleret med et 
’o’, jfr. afmærkningen af de spidsbuede kirkevinduer, p. 1697 med note 75. Kirkesalens 
seks hvælvfag tyder på, at romertallet næppe refererer til det enkelte fag, men snarere til 
en bestemt ribbe i fagets mønster. Andre sten viser, at fugerne også kan markeres af 
romertal (eller måske blot et forskelligt antal parallelle streger), hvilket sammen med 
versalerne på enkelte stykkers endeflader tyder på et mindre konsekvent system bag 
afmærkningerne. De dobbeltkryds, som ses på flere af gjordbueslutstenenes sider (fig. 
53), kan være bomærker eller muligvis (antydet af billedhugger Vitus Nielsen, National
museet) render til støbning af blylåse. 112 Stensamlingen rummer et ribbestykke, hvor 
stenhuggeren ved et fejlberegnet slag har kappet forbindelsen mellem ribbe og orna
ment. I stedet for at hugge et nyt led har han valgt at fæstne ornamentet med jern
anker. 113 Undtagelserne er prædikestolspillens sekundært indfældede konsoller (p. 
1736) samt enkelte i 1850’erne tilføjede eller fornyede. 114 De to vestlige søjler stammer 
fra genopbygningen 1860—64, og deres marmorbaser er vel, i modsætning til den øst
lige søjles malede sandstensbase, udtryk for en trang til at lade fornyelser og »forbed
ringer« gå sammen. Hvælvkonsollens lave placering på galleriets 1860—64 fornyede 
midtpille og den indfældede forhøjelses tilsvarende større udstrækning er et træk, som 
må tilskrives en misforståelse fra stenhugger Jahn og hans medhjælperes side. På Zwing- 
manns opmåling (fig. 66) forud for genopbygningen sidder konsollen i normal højde.
115 Sporene efter hvælvkonsoller savnes på østrækkens anden mellempille og vestræk
kens tredje, regnet fra nord. Er fejlen allerede korrigeret før opsætningen, eller er sporene 
forsvundet ved en restaurering af de pågældende kvadre? Nyere bemaling af kvadrene 
omkring det kritiske punkt kan måske tages til indtægt for den sidstnævnte antagelse.
116 I et brev? fra Meldahl 1863 (H. Stemann: F. Meldahl og hans venner III, 116) hed
der det, at » . . .  hvælvingen i sydenden ikke var opført af mursten og sandsten, men 
kun af stuk . . . « .  Det er dog næppe rigtigt, og i M.’s overslag, dateret 14. aug. 1861 
(note 179) hedder det da også, at hvælvet er af stukkatur for det meste. Stukimitatio
nen må have været ophængt i en muret eller tømret konstruktion. 117 Thurahs tvær
snit viser endvidere, at gjordbuerne i nord hviler på vægkonsoller, hvis profil svarer til 
sydendens. I dag er disse konsoller skjult. 118 Forskellen er særlig markant i de pro
filerede grater, som oprindelig er trukket på fri hånd med formske (jfr. fig. 56) og derfor 
mangler den hårde præcision, der kendetegner de ved hjælp af skabelon fornyede (jfr. 
fig. 58). 119 Beckett (p. 148) opfatter den i regnskaberne omtalte gang uden for dron
ningens kammer som værende østsidens øvre omgang; men det er mere sandsynligt, at 
der hentydes til nordendens korridor umiddelbart uden for kirkestuerne. Selv om Dress-
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lers navn ikke på arkivalsk grundlag kan knyttes til hovedparten af stukarbejderne, så 
viser de Hans Becker tilskrevne stukkaturer i slotskapellet i Schmalkalden (jfr. F. La
ske: Schloss Wilhelmsburg bei Schmalkalden, Berlin 1898) dog så væsentlige fællestræk 
med Frederiksborgarbejderne, at der er god grund til at fastholde tilskrivningen til stuk
katøren fra »Smallkall«. 120 Regnskaberne fra genopbygningen 1860—64 (RA. Land
brugsministeriet. Domænekontoret. 1863 B, 1864. Rgsk.sager vedr. Frederiksborg slots 
genopførelse, 12. juli 1863) nævner »fem gipsafstøbninger fra de gamle kirkehvælvinger« 
dog uden at specificere hverken stedet eller emnet (ribber eller kapper). 121 Berg (af
snit F. V.) ville næppe have brugt samme betegnelse — »Engelein« — for nichernes og 
hvælvenes englefigurer, hvis sidstnævnte havde svaret til de fuldmodne kvindeskikkel
ser, som nu boltrer sig på kapperne. 122 Tagebuch Christians des Jüngeren, p. 102f. 
(»an der Decke mit vielem Gold gezieret«). Mads Jensøn Middelfart: Encoenia sacra ... 
1633, p. 72 (»met Skøn Zierlig Staffering / end oc udi Guld«). Harald Ilsoe: En rejse 
gennem Danmark på Christian IV.s tid. Johann von Hoverbecks besøg 1639, i ÅrbFrborg. 
1965, p. 11 (»men væggene og orglet er også belagt med fint guld«). Endelig giver Berg 
en detaljeret opregning af hvilke led, guldet pryder. 123 Jfr. Wolf: Encomion Regni 
Daniæ, 1654, p. 492f. 124 Helt specielt for søndre omgang er flisemålet i de tre nord
ligste rækker: 31—35 x53—56 cm. 125 Berg (afsnit F. V., G. V.): » . . .  mit braunem 
und weissem Marmor Schachtweiss gepflastert« (underetagen — Berg benytter far
verne hvid og grå synonymt) » . . .  buntem polirtem Marmor . . . «  (øvre omgange). 
126 Sundtoldens udbetalinger til låsesmeden Gotthardt Rhann 1615/16 godtgør eksi
stensen af følgende døre: Kirkeportalen, fire døre i tilslutning til den søndre vindel
trappe, karnapdøren bag altret, to skillerumsdøre »om i gangen« (vel foroven i kirkens 
nordende) samt døren til vinkældertrappen. 127 Steenberg p. 72.

128 Beckett p. 54ff. T. Allgulin: Hans van Stenwinkel d.ä., Uppsala 1933, p. 20f. 
Steenberg p. 23ff. 129 Bergs udsagn (C. I.: »Wie dann Ihre Königl: Mayest: selbst die 
Ordnung des Hauses dem Bawmeister/ und dessen Mitarbeitern gegeben/ dasselbige 
darnach zuverfertigen/ und vollends ins Werck zu führen.«) kan tolkes som et udsagn 
om, at arkitekten i allerhøjeste grad har følt sig bundet af kongens direktiver på bygge
møderne. Ifølge Wanscher (p. 8) har kongen derimod også udført »skabelonerne«. 
130 F. eks. kongefløjens façader mod nord og syd. Det o. 1620 opsatte pragtgalleri bort
leder i nogen grad opmærksomheden fra sydsidens svagheder. På den anden side var 
det ikke muligt at bringe galleriets arkader i harmoni med de bagvedliggende vinduer, 
et forhold, som under Meldahl-restaureringen søgtes afhjulpet med en forskydning af 
hovedindgangen og de øvrige »utilpassede« åbninger. 131 Biskop Mads Jensøn Middel
farts omtale (Encoenia sacra . . . ,  1633, p. 77) af » . . .  slige Mestere/ som baade til Frede- 
richsborgis/ oc denne Kirckis Bygning ere brugte/ . . . « ,  behover ikke opfattes som hen
visning til fælles arkitekt og bygningshåndværkere, og er derfor snarere en understreg
ning af det høje kunstneriske niveau, som både på Frederiksborg og i Kristianstad gør 
sammenligningen med det gamle testamentes Bezaleel berettiget. 132 Der er i ti
dens slotsbyggeri flere eksempler på, at kapellet som en særlig opgave er blevet betroet 
en anden arkitekt end den ledende. Jfr. Erhard van der Meers rolle på Augustusburg 
ved siden af overbygmesteren Hieronymus Lotter (G. Wustmann: Der leipziger Bau- 
meister Hieronymus Lotter, Leipzig 1875, p. 51). 133 Christian IV.s faster Anna 
(1532—85) blev 1548 i Torgau viet til kurfyrst August af Sachsen, under hvem slots
kapellerne i Dresden, Freiberg og Augustusburg indviedes. Endvidere var kongens sø
ster, Hedevig (1581—1641), 1602 i Dresden blevet gift med kurfyrst Christian II. af 
Sachsen. 134 M. Lewy: Schloss Hartenfels bei Torgau, Berlin 1908. Som den vigtigste 
nyere litteratur om det protestantiske slotskapel i Tyskland, og her specielt i Sachsen, 
skal nævnes: W. Ohle: Die protestantischen Schlosskapellen der Renaissance in Deutsch- 
land, Stettin 1936 (Dissertation). H.-J. Krause: Die Schlosskapellen der Renaissance in 
Sachsen, Leipzig 1970. I øvrigt henvises til de respektive provinsers »Bau- und Kunst-
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denkmäler«. Der savnes dog i allerhøjeste grad en mere indgående behandling af emnet. 
135 F. eks. den »landgrevelige bedestue« på Wilhelmsburgkapellets øverste omgang, hvor 
galleriets kortside, modsat altervæggen, er afskærmet mod sidegangene med døre, mens 
arkaderne mod kirkesalen har haft ruder. Jfr. F. Laske: Schloss Wilhelmsburg bei 
Schmalkalden, Berlin 1895, p. 10, tavle 7—8. 136 Det er således påfaldende, at der 
har været kongestol, såvel på omgangen som forneden ved altret, i det betydelig kortere 
kapel på Koldinghus (P. Eliassen: Kolding, 1910, p. 24, 27). I kapellet på †Nykøbing 
slot har der tilsyneladende, foruden kongestol ved altret og herskabsstol på pulpituret, 
været et bedekammer, foroven, stødende op til kortsiden modsat altret (DK. Maribo 
p. 251f.). 137 Jfr. kapellerne i Torgau (M. Lewy: Schloss Hartenfels bei Torgau, Ber
lin 1910, p. 87) og Schmalkalden (F. Laske: Schloss Wilhelmsburg bei Schmalkalden, 
Berlin 1898, p. 10). I den 1575—77 opførte slotskirke i Stettin (H. Lemcke: Das könig- 
liche Schloss in Stettin. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, Stettin 1909, 
p. 67) skal fordelingen ifølge en rejsebeskrivelse fra 1600-tallets begyndelse have været 
følgende: Underetagen. Tjenere og folk fra byen. 1. pulpituretage. Fyrster, råder, jun
kere og pager. 2. pulpituretage. Fyrstinder, fruentimmere og piger. 138 I tiden 1633— 
42 stod Anna Cathrines kiste i hjørnetårnet, jfr. p. 1680. 1797 anmodede provst J. Jen
sen gennem overhofmarskal A. W. Hauch om tilladelse til at benytte tårnrummet til 
skriftestol (Bygningskontoret. 244.115—51. 1782—1826. Journalsager). 139 Eksempler 
på vægpillekonstruktion i slotskapeller uden for Sachsen er slotskirken i Stettin (1575— 
77) og kapellet i Friedrichsbau (1601—07) på Heidelberg slot. 140 I flere af de sen
gotiske hallekirker i Sachsen, som regnes blandt Torgau-kapellets forudsætninger, er 
vægpillernes pulpitur spændt op i en højde, der betinger den kontrast mellem høje og 
lave vinduer, som også er karakteristisk for Frederiksborgkirkens façader (jfr. Anna- 
berg, Freiberg, Schneeberg). 141 Tempelplanerne p. 206—07 i 1614-udgaven af Rivius’ 
Vitruvius Teutsch (1548) viser rektangulære bygninger med et centralrum, cellaen, som 
hegnes af søjler eller piller. Cellaens hvælvede storfag modsvares af det dobbelte antal 
hvælv i omgangene, jfr. den hvælvslagning efter det »bundne system«, som muligvis 
oprindelig var planlagt på Frederiksborg (p. 1752). En langt mere entydig antik-inspi
ration kommer til udtryk i huguenotternes gudshuse, f. eks. Charonton (1623). Jfr. 
P. G. Hamberg: Tempelbygge för protestanter, Stockholm 1955. G. Germann: Der pro- 
testantischen Kirchenbau in der Schweiz, Zürich 1963 (Dissertation). 142 Beckett p. 
145. Wanscher p. 51. Steenberg p. 39. Den øvre gallerietages tvillingarkader er utvivl
somt et mere specifikt fællestræk, som på Frederiksborg dog kun er benyttet i nord
enden. Hertil kan føjes præcis overensstemmelse i breddeinddelingen, idet kirkesalen i 
begge tilfælde indtager tre femtedele af grundplanens samlede bredde. Endvidere Kol- 
dinghus-kapellets hvælvslagning (kvadratiske storfag i kirkesalen, korresponderende 
med det dobbelte antal rektangulære fag i sidegangene) efter et system, som muligvis 
også har kendetegnet det oprindelige Frederiksborg-projekt (p. 1752). 143 Nedenstå
ende sammenstilling af dimensionerne i Frederiksborg slotskirke og de øvrige i tekst og 
noter omtalte kapeller giver et klart mål for det ambitiøse i kongens sigte. De omtrent
lige metermål refererer til råbygningens indre rektangel: Torgau (24x11) — Dresden 
(21,8 x 10,2) — Schwerin (18 x 10,5) — Augustusburg (23 x 13) — Stettin (36,5 x 12) — 
Kronborg (27x11,4) — Würzburg (45,2x16,4) — Schmalkalden (16,5x13) — Nykø
bing (19,5x8,8) — Heidelberg (23,2x11,1) — Kolding (21x10) — Frederiksborg 
(47,6 x 10,8). Kun den modreformatoriske bispefyrste, Julius Echter af Mespelsbrunns 
universitetskirke er af samme kaliber. 144 Mads Jensøn Middelfart: Encoenia sacra 
. . . ,  1633, p. 72. 145 Spidsbuede stavværksvinduer er ikke normen i de omtalte slots
kapeller, men kendes dog foruden på Kronborg tillige fra kapellet på det 1559—69 om
byggede, nu nedrevne, slot i Kiel (jfr. C.-H. Seebach: Das kieler Schloss, Neumünster 
1965, p. 31ff.) samt universitetskirken i Würzburg. Et talende vidnesbyrd om den mere 
direkte sammensmeltning af antik og gotik er det 1560 fuldførte orgelpulpitur i Prags 
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domkirke, S. Veit. Bygmesteren Bonifacius Wolmut skabte her en helhed, hvor kom
plicerede sengotiske ribbehvælv er smeltet sammen med en façade, tegnet efter Serlios 
illustration af Marcellusteatret. Kong Ferdinand karakteriserede projektet som værende 
»i alle måder kirkeligt«, og føjer til, at »de tyske håndværkere forstår sig bedre på kirke
bygning og -manér end italienerne«. (Jfr. O. Pollak: Studien zur Geschichte der Ar- 
chitektur Prags 1520—1600. Jahrb. Kunsthist. Samml. allerh. Kaiserhauses, XXIX, 
Wien 1910, p. 111f.). Se endvidere E. Kirschbaum: Deutsche Nachgotik, Augsburg 
1930. Fra Christian IV.s øvrige byggeri i kirkestil kan fremhæves gravkapellet i Roskilde 
(1613 ff.), hvor façadens spidsbuede stavværksvinduer krones af trekantfrontoner (DK. 
Roskilde p. 1509). 146 Kobberstukne gengivelser af interiøret i det forsvundne kapel 
på Dresden slot viser et kompliceret, sengotisk nethvælv med en hærskare af englefigu- 
rer, drager m.m. På brystværnet indskrifttavler med tyske bibelcitater, flankeret af 
figurfremstillinger i medaljoner. I Schmalkalden rummer hvælvets stukkaturer et myl
der af symbolske og allegoriske figurer, flettet ind mellem ornamentik, indskriftfelter 
m.m. Galleriets frisefelter har latinske bibelcitater, over øverste omgangs arkader ses 
liggende apostel- og evangelistfigurer, og i brystværnets felter har der været malerier. 
147 I kongens bestalling af 4. dec. 1601 (KancBrevb.) for stenhugger Hans Barckmand, 
vedrørende galleriet til kirken på Koldinghus nævnes det udtrykkeligt, at »kan han 
forbedre den med yderligere Forsiring, skal han gøre sig flid derfor«. 148 Andre, mere 
iøjnefaldende eksempler på programmatiske udsmykninger er Neptunfontænen på mel
lemste holm (jfr. Beckett p. 107ff.) og Hans van Steenwinckel d.y.s galleri foran konge- 
fløjen (jfr. Meir Stein: Marmorgalleriet og Møntporten på Frederiksborg Slot i ikonologisk 
belysning. Duplikeret foredrag 1970). 149 Såvel Erik barn som Knud den lille er tillige 
repræsenteret blandt frontonernes kongebuster, henholdsvis over første og tredje danse- 
salsvindue på østsiden, regnet fra nord. — Beckett (p. 143) har henledt opmærksomhe
den på det besynderlige i tilstedeværelsen af Knud den lille, hvis hedenskab også frem
hævedes i verset under Kronborgtapeternes kongefremstilling. Foruden fader-søn sym
bolikken ligger der måske tillige et moraliserende synspunkt bag valget af de to barne- 
konger: Den ene er hedensk, men kristnes, takket være Ansgar. Den anden er også tid
ligt faderlos, men vokser op under et formynderstyre, som forsommer den kristne lære. 
150 F. P. Jensen: Peder Vinstrups tale ved Christian 4.s kroning — et teokratisk ind
læg. HistTidskr. 12. rk., II, 1966—67, p. 375—94. K. Fabricius (Kongeloven, 1920, p. 
114) har henledt opmærksomheden på kongeidealskildringerne fra Christian IV.s ung
domstid. 151 Johannes Damgaard: Alithia . . . ,  1597. To håndskrevne eksemplarer 
findes på det Kongelige Bibliotek (Kgl. Thott 874 og 75, 4°) og et tredje i Karen Brahes 
bibliotek på Landsarkivet i Odense (E III, 9). Det fremgår af sidstnævnte, at kongen 
har læst bogen og drøftet indholdet med forfatteren. Om kongen som Guds stedfortræ
der, se Vinstrups tale (p. 6 verso), og Damgaards kongespejl (Kgl. Thott 875, p. 37 v.), 
hvor det i sidstnævnte om kongen siges, at ». . . hand kaldis en Gud paa Jordenn,/ thi 
hand staar i Guds sted, thill at straffe/ det som straff er werd, och forsvare det/ som Gud 
haffver kiært: Thi nest Gud/, da staar land och Riigers lÿcksalighed i / Kongens hierte.« 
152 Ikonografisk set (jfr. Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, V, stikordet »En
gel«. G. Berefelt: A Study on the winged Angel, Uppsala 1968) svarer sviklernes engle- 
figurer til de antikke triumfbuers sejrsgudinde, Victoria, og er således på én gang engel 
og allegorisk figur, visende hen til den, som har kæmpet den gode strid og derfor beløn
nes med retfærdighedens sejrskrans og ærens krone. Dette er uomtvisteligt meningen 
med de tilsvarende englefigurer på Christian IV.s kiste i kapellet i Roskilde (DK. Ros
kilde p. 1861f.). Derimod er det et spørgsmål, om ikke midterhvælvets englefigurer sna
rere må tænkes at kundgøre, at kongen har sin magt (rigernes våbener og regalierne) 
fra Gud, jfr. note 151. 153 R. Hedicke: Cornelis Floris und die Florisdekoration, Berlin 
1913, I, p. 165f. V. Thorlacius-Ussing i »Holland-Danmark«, II, 1945, p. 62—126. 
154 Beckett p. 144. H. Mielke: Hans Vredeman de Vries, Berlin 1967 (Dissertation), 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 1 2 1



1914 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

p. 43. 155 R. Hedicke: Cornelis Floris und die Florisdekoration, Berlin 1913, II, tavle 
X, fig. 13. Boegart har tillige benyttet dette stik som forlæg for den første af de hos 
Beckett, fig. 151, gengivne vandspyere. 156 M. Mackeprang og S. Flamand Christen
sen: Kronborgtapeterne, 1950, p. 61ff., 88 (nr. 60, 61). Mackeprang nævner dog kun 
kongebusterne over dansesalens vinduer. 157 De Gheyns øvrige apostelflgurer synes 
— bortset fra Peter — uden betydning. Derimod ligger serien til grund for en række 
af altertavlens sølvstik (fig. 92), der i overensstemmelse med teknikkens muligheder er 
nærmest slaviske kopier af forlægsbladene (jfr. p. 1813 med note 28). 158 På lignende 
vis er såvel den tyrkiske by (nr. 16) som renæssancebygningen (nr. 34) stenhuggernes 
egne tilføjelser, muligvis lånt fra andre stik. Derimod er indskriften i den delfiske sibyl
les bog (nr. 17) et uddrag af den versificerede underskrift, som ledsager alle ti stik (jfr. 
note 102). 159 Overalt, hvor nummerering af svikkelreliefferne er iagttaget, refererer 
afmærkningen til det enkelte tema (dyder, sibyller etc.), ikke til udsmykningen som 
helhed. På baggrund af f. eks. Clio-relieffets »Novem Mvsae« (nr. 53) eller den identiske 
nummerering af sibyllereliefferne og Galles serie, var det umiddelbart fristende at op
fatte baggrunds-indskrifterne som mere eller mindre tilfældigt overtagne elementer fra 
stikforlæg. Men afmærkningen af Hukommelsen (nr. 50) som en sjette sans og duble
ringen af Evterpe (nr. 24) — som sådan må »Der Zincken« (nr. 23) vel opfattes — be
tegner brud med den traditionelle ikonografi og kan næppe gå tilbage til forlægsserier. 
Nummereringen må derfor tolkes som værkstedets interne middel til sikring af et lige 
antal, korrekt vendte relieffer inden for den enkelte serie. Ulige tal angiver arkadens 
venstre svikkel, lige tal den højre. Tilbage bliver, at flertallet af navneindskrifterne, 
meningsfyldte eller ej i den givne sammenhæng (jfr. nr. 53), sandsynligvis er hentet fra 
stikforlægget. 160 Videre undersøgelser må godtgøre i hvor stort omfang, der ligger 
forlægsblade bag Boegart-værkstedets figurer og ornamentik. På forhånd må det tæn
kes at gælde flertallet af svikkelreliefferne samt den mere specielle ornamentik, f.eks. 
indskriftrammer, postamentfelter, halvfigurer etc. Som supplement til belysning af svik
kelrelieffernes stilling kan nævnes, at fremstillingen af sanserne tilsyneladende har ud
nyttet en 1581 af R. Sadeler stukket serie, baseret på forlæg af Marten de Vos.

161 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. 1661—1793. Jordebogsrgsk. med bilag. 162 Bec
kett p. 206, jfr. RA. Rtk. Rev. rgsk. Slotsrgsk. 1731—46. Frederiksborg slots material- 
rgsk. 163 RA. Rtk. Rev. rgsk. Slotsrgsk. 1731—46. Frederiksborg slots materialrgsk. 
164 Jfr. plan i Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger, formentlig fra Jørgen 
Hansen Kochs restaurering. 165 Friis: Samlinger p. 274. 166 Ifølge H. D. Schepelern 
(Hillerøds kirker gennem tiderne i KultFolkemi. 1963, p. 18) ses dobbeltvinduet endnu 
på tegninger fra begyndelsen af det 19. årh. Den nye dør er dog kommet til før 1840, 
jfr. stik af slotsgården, udg. 1821 i Edinburgh efter tegning af H. G. F. Holm (NM. 2. 
afd.). 167 Jfr. akvarel af F. C. Lund 1858 (Det Nationalhistoriske Museum på Frede
riksborg), gengivet i »Holland-Danmark« II, 1945, fig. 49. 168 RA. Kultusministeriet. 
1848—1916. Journalsager. 169 På Jørgen Roeds maleri, »Parti fra Karusselgaarden«, 
1835 (Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg) er situationen som den nuvæ
rende, men forskellig fra gengivelsen af vinduerne hos Grotschilling (1706). 170 RA. 
Overhofmarskallatet. Rgsk. med bilag i anl. af kroningen 1840. 171 Se H. D. Schepe
lern p. 20, jfr. note 166. 172 RA. Indenrigsministeriet. Bygnings- og Havesager. 
173 Døren ses endnu på Zeltners tegning (fig. 14), men et fotografi af H. Cohen 1859 
før branden (NM. 2. afd.s arkiv) viser tydeligvis en lapning. 174 Frederiksborg Amts
tidende og Adresseavis 20. dec. 1859. 175 Paulsen: Brandkatastrofen p. 77f. 176 På 
de tegninger, som ledsagede Meldahls restaureringsplan af 19. juli 1860 (jfr. note 195) 
er det med farvesignatur klart vist, at 1., 2. (nordligste fjerdedel), 3. og 6. hvælvfag i 
midtskibet, regnet fra nord, skulle genopbygges. Et supplerende materiale er tegnin
gerne efter hvælvkappernes stukkaturer (p. 1778), som godtgør, at kun midterpartiet 
af 3. fag var styrtet ned, mens ødelæggelserne omfattede næsten hele det 6. 177 Fre- 
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deriksborg Amtstidende 29. dec. 1859. 178 »Beretning 1887« p. 5. 179 RA. Private 
arkiver. Komiteen til Frederiksborg Slots Gjenopførelse. 180 Frederiksborg Amtsti
dende 10. jan. 1860. 181 »Beretning 1887«, bilag 1 (den trykte »indbydelse«, hvis andet 
og tredie punkt var istandsættelsen af henholdsvis ydre og indre af det øvrige hovedslot). 
182 »Beretning 1887« p. 7. 183 Frederiksborg Amtstidende 2. febr. 1860. 184 »Beret
ning 1887« p. 9 samt bilag 3 (motiverne til lovforslaget). 185 Ved en opgørelse 1. jan. 
1863 havde indsamlingen i alt indbragt 445.520 rdl. og måtte nu anses for at være af
sluttet (Berlingske Politiske og Avertissements Tidende 22. juli 1863). Endvidere ydede 
statskassen flere tilskud end bevillingen af 31. marts 1860, og endelig bidrog Kunstflids- 
lotteriet. Selv om udgifterne i det endelige regnskab (»Beretning 1887« p. 43ff.) ikke er 
posteret som i Stillings foreløbige overslag, er det tydeligt, at de øgede udgifter i første 
række skyldes uforudsete vanskeligheder inde i selve kirken, frem for alt restaureringen 
af hvælvingerne. Hvor Stilling for selve kirken kalkulerer med et beløb på ca. 45.000 
rdl., viser regnskabsopgørelsen en udgift på ca. 83.000. 186 I 1860 (jfr. Frederiksborg 
Amtstidende 9. okt.) regnede man med, at restaureringen ville være fuldendt til pinse 
1862. Officielt foreligger der ingen skæringsdato for kirkerestaureringens afslutning, men 
i Meldahls arbejdsberetning til komiteen 20. febr. 1861 (note 179) tales endnu om fuld
førelse af kirkens indre restaurering 1862. 187 Berlingske Tidende 29. aug. 1861 
188 H. Stemann: F. Meldahl og hans venner p. 83ff. 189 »Beretning 1887« p. 9. 
190 Jfr. A. Kleins håndskrevne beretning, dateret 3. febr. 1908 (Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg). 191 Jfr. H. Stemann: F. Meldahl og hans venner p. 112ff., 
127f. 192 Ibid. p. 114 og Frederiksborg Amtstidende 12. sept. 1863. 193 RA. Land
brugsministeriet. Domænekontoret. 1863 B, 1864. Rgsk.sager vedr. Frederiksborg slots 
genopbygning. 194 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomæne- 
journal og »Beretning 1887« p. 11. Tre af disse tegninger og to skitser til samme er på 
Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger. 195 Jfr. note 179. 12 tegninger (i 
det væsentlige vedrørende alternative forslag til loftsadskillelse) findes på Kunstakade
miets samling af arkitekturtegninger. 196 Eller: Restaureringen p. 120. 197 Frede
riksborg Amtstidende. 198 Berlingske Tidende og Frederiksborg Amtstidende 7. okt. 
199 Frederiksborg Amtstidende 8. nov. 200 Frederiksborg Amtstidende 5. sept. 201 Ber
lingske Tidende og Frederiksborg Amtstidende 8. febr. 202 Berlingske Tidende og 
Frederiksborg Amtstidende 15. juni, jfr. note 179. 203 Jfr. fotografi af H. Cohen, som 
viser den vestre hjørnepille uden den tilstødende opbygning i niveau med kongens be
dekammer (NM. 2. afd.). 204 Jfr. note 190. Endvidere Vilh. Kleins opmåling af midt
pille og orgelknop, dat. juni 1860 (Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger). 
205 Samtlige fornyede led opregnes i regnskaberne (note 193). 206 Iagttagelsen bekræf
tes indirekte af regnskaberne (note 193), som opregner 339 bogstaver og fire snirkler i 
sorte marmortavler. 207 Det er svært at sige, hvorfor denne fejl er indløbet. Muligvis 
har kirkestuernes toskanske søjler, som bestiltes i Belgien, ikke holdt de rette mål. Or
namentikken på den fornyede midtpille er dog disponeret i overensstemmelse med kon
sollernes lavere niveau. 208 Fejlplaceringen har som nævnt i note 114 tillige betydning 
for den sekundære konsolforhøjelse, der tilmed teknisk set behandles på en ny måde. 
209 I Meldahls overslag over marmor- og alabastarbejder (note 179), dateret 14. aug. 
1861, tales om sojleskafter af »noire de Dinant« samt baser og kapitæler af »Rouge de 
Royal«, hvorimod regningen fra G. F. Geill et Cie i Gent (note 172), dateret 30. marts 
1862, anfører søjleskafter af »noire de Basicles«. Jfr. i øvrigt note 114. 210 Tegninger 
i Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger. 211 Hos slotsforvalteren. Div. pa
pirer og breve. 1806—66. 212 Øvre omgangs vinduer nærmest kongefløjen krævede 
betydelige reparationer, og de to spidsbuevinduer samt stenkorsvinduet ud for kirke- 
stueafsnittet er i hvert fald helt nyhugget, jfr. note 75. 213 E. Marquard: Kongelige 
kammerregnskaber fra Frederik III.s og Christian V.s tid, 1918, p. 387, 402, 440, 442, 
445 og 452. Om Magnus Berg se i øvrigt Danske Magazin 1745, p. 226ff.: Den berømte 
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Kunstners, Magnus Bergs Levnets Løb, ved Naaman Henrik Prehn samt Lorentz Die- 
trichson: Magnus Berg, Kristiania og Kjøbenhavn 1912. 214 Engelsk jernbaneentre
prenør og politiker, der 1852 på Frederik VII.s bestilling anlagde jernbaner i Slesvig 
(hvorfor han tildeltes kommandørkorset på kongens fødselsdag 1854) og senere, 1859— 
67, stod han for anlægget af de første nørrejyske baner. 215 RA. Landbrugsministe
riet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 216 DK. Kbh. Amt p. 1508 med fig. 
167 samt noterne 15—16 smst.

I N V E N T A R  .  K I R K E S T U E R  .  R I D D E R K A P E L  
Noter til p. 1788—1901.

1 10. marts 1864 fik stenhugger Olsen betaling for enkelte nye stykker, samt for at 
slibe og polere det hele. 2 Christian IV.s breve I, 210. 3 Berg. 4 A. Petersen: Fre
deriksborg Slots Inventarium 1650, i DaSaml. II, 118 ff. (jfr. note 35). 5 RA. Rtk. 
214.31. 1661. Kommissionen til i Sjællands stift at besigtige kongens slotte, klostre etc. 
6 RA. Rtk. 214.28. 1658—79. Skøder, inventarier og div. dok. 7 Jfr. note 8. Alter
klædet er ikke kendt under Nødebo kirke p. 1076. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Slotsrgsk. 
1686—1793. Frederiksborg slots inventariergsk. 9 RA. Rtk. 2243.241. 1693—1741. 
Inventarier for de kgl. slotte. 10 Overhofmarskallatet. 1789—1840. Frederiksborg slots 
inventarium. 11 LA. Hillerød-Herløv sognekaldsarkiv. 1850—62. Konceptbøger. 
12 Ifølge seddel i skuffe i altret. 13 Stadsarkivet. 14 Reparationen udførtes af snedker 
Johan Arentzen, jfr. note 98. 15 Udført af snedkermester Carl Willumsen, Hillerød, 
jfr. note 45. 16 Under bunden af den næstøverste skuffe i vest blyantskrevet, gotisk 
skrift: »disse Skuffer haver jeg som Snedker Dreng lavet Aaret 1850 den 14 Mai Julius 
Septius Jansen af Skovlyst ved Frederiksborg«, og under bunden af øverste skuffe i 
samme side: »Julius Septius Jansen hos Willumsen som Dreng lavet dem i Companij 
med Krogh som Snedkersvend«. Under bunden af næstnederste skuffe i øst: »Snedker
elev Julius Jansen 1854«. 17 Den grundlæggende publicering af altertavlen og prædike
stolen er foretaget af Bernhard Olsen: De hamburgske Guldsmede Jacob Mores d. Æl
dres og d. Yngres Arbejder for de danske Konger Frederik II. og Christian IV., Ham
burg 1903, med litteraturhenvisninger. — Her sættes for første gang sølvinventaret på 
Frederiksborg slot i forbindelse med Mores-familien. Om vejningen af altersølvet se p. 14.
18 Bernhard Olsen har i sin afhandling om altertavlen godtgjort, at disse oplysninger 
virkelig drejer sig om Frederiksborgs tavle, idet det ved en vejning af altersølvet i 1815 
kunne konstateres, at vægten svarede til købesummen ifølge lavets vurdering. 19 Kanc
Brevb. 20 Laurens Pietersz Sweys, som blandt andet havde arbejdet på kongefløjens 
galleri på Frederiksborg. 21 Tagebuch Christians des Jüngeren, Fürst zu Anhalt, Leip- 
zig 1858 (ed. G. Krause) p. 101 f. 22 Om nyere forskningsresultater vedrørende nordtysk 
guldsmedekunst med udførlige litteraturhenvisninger, se Wolfgang Scheffler: Gold- 
schmiede Niedersachsens I—II, Berlin 1965. — Om Jacob Mores den ældre se I, 403—11. 
23 Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg. 24 Kunstbibliothek, Berlin. 25 H. C. 
Bering Liisberg: Christian den Fjerde og Guldsmedene, 1929, p. 158—160. 26 M. Ro- 
senberg: Der Goldschmiede Merkzeichen I—IV, 3. udg., Frankfurt am Main 1923, 
II, 134f.; W. Scheffler: Goldschmiede Niedersachsens I—II, Berlin 1965, I, 420. 
27 W. Scheffler: Goldschmiede Niedersachsens I, 413—15; K. Hüseler: Der Silberaltar 
von Frederiksborg (Zur Frage der Meister), i Deutsche Goldschmiede-Zeitung nr. 3, 1958, 
p. 129—132. På Schefflers liste over arbejder stemplet med Hinrich Lambrechts mærke 
findes ikke opført sølvlysekronen i Helligåndskirken i København, hvis enkelte dele 
alle bærer dette stempel, jfr. DK. Kbh. By 1. bd., p. 693 og Harald Langberg i Højeste
ret 1661—1961, I, 134. 28 Blandt eksemplerne på stik, der har tjent som forlæg for 
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Fig. 155. S. Sebastians martyrium. Stik af Jan 
Muller, har tjent som forlæg for altertavlens 
relief (fig. 80).

tavlens sølvstik, kan nævnes apostelserien af Jacob de Gheyn efter Karel van Man
der (jfr. p. 1770 med note 157), dog er Peter stukket efter forlæg af Hendrik Goltzius 
ligesom Paulus og David. Den sidstnævnte indgår i en serie på 5 plancher: De berøm
teste profeter fra det gamle testamente, som er stukket af Jacob Matham. Fremstillin
gen af Jonas, der udspyes af hvalen, og englene med marterredskaber i topstykkets 
midtfelt skyldes Johann Sadeler den ældre. Omskærelsen, der er indsat i lågen i posta- 
mentet, er af E. Sadeler. — Endelig skal nævnes, hvad allerede Bernhard Olsen anfører, 
at figurerne i det store stik, der fremstiller flugten til Ægypten, er hentet fra Albrecht 
Dürers tilsvarende stik i Marienleben. Landskabet er ændret, så det korresponderer med 
det samtidige nederlandske landskabsmaleri. — Alle de ovennævnte stik findes i Den 
kgl. Kobberstiksamling. 29 Mens det volder vanskeligheder at indpasse relieffet med 
den romerske helgen S. Sebastians martyrium i tavlens program (fig. 86) kan til gengæld 
fremstillingens kunstneriske proveniens oplyses. Som forlæg har tjent et stik af Jan 
Muller (Den kgl. Kobberstiksamling, mappe 7 (stor), blad nr. 67, 67 a og 67 b), der gengi
ver et maleri fra 1588 af den nederlandske maler Hans van Achen i S. Michaels Hof- 
kirche i München. Stikket og relieffet holder samme mål (52 x 34 cm). Maleriet findes 
afbildet i Eliska Fucikovå: Über die Tätigkeit Hans von Achens in Bayern. Münchener 
Jahrbuch der bildenden Kunst, 3 Folge, Band XXI, 1970, p. 132, fig. 4. — Et andet af 
tavlens relieffer, hyrdernes tilbedelse (fig. 84) har relation til en hel række relieffer og 
plaketter med større eller mindre variationer, der synes at have deres udspring i en teg
ning af Johan Rottenhammer fra tidligst 1596. Die Museum für Kunst und Gewerbe, 
Hamburg, Erwerbungen 1950—1959, i Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, 
Bd. 5, 1960, p. 180—82. 30 En replik findes på Statens Museum for Kunst. Erik Zahle: 
Italienske statuetter i danske samlinger, i Kunstmuseets Årsskrift 1929—31, p. 91f. 
31 K. Hüseler: Der Silberaltar von Frederiksborg p. 130. 32 De mange skuffer er som
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oftest blevet udlagt som et katolsk træk, idet de tænkes anvendt som relikviegemmer. 
Vilhelm Slomann fremførte (Guld og Ædelstene i middelalderlig Kunst. Særtryk af 
Nationalmusei Årsbok, Stockholm 1944, p. 68f.) den tanke, at altret måtte være udført 
i det katolske Augsburg og blot forhandlet af Mores. Da det nu har vist sig, at det ikke 
blot er »nogle få og mindre fremtrædende Relieffer og nogle mindre fint graverede Tav
ler«, der er mærkede med Hamborgs bystempel og en hamborgsk guldsmeds mester
mærke, synes det indtil videre rimeligst at antage, at altret virkelig er udført i Ham
borg. — Fortolkningen af skufferne står tilbage. Fremfor at betragte dem som katolsk 
afsmitning, når der ikke kan påvises virkelige paralleller blandt katolske tavler, synes 
det naturligere at forklare dem ved at henvise til opbygningen af samtidige kabinetter 
og kunstskabe, jfr. Erik Lassen: Dansk sølv, 1965, p. 86. 33 Der findes bevaret flere 
store ibenholtstavler med delvis forgyldte sølvrelieffer og frifigurer fra 1600-årene, men 
ingen svarer i udformningen til Frederiksborgaltret. Som eksempler kan nævnes en i 
1606 påbegyndt tavle, bestilt af den pommerske hertug Philipp II. (se Hellmuth Bethe: 
Die Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge, Berlin 1937, p. 72—77). — Fra Husum 
slot stammer en tavle dateret 1620 (nu i NM.), og i kapellet på Gottorp slot står endnu 
dets alter fra 1666 udført af en hamborgsk guldsmed, Hans Lambrecht III, en broder
søn til Hinrich Lambrecht (se bl.a. kataloget fra udstillingen: Gottorfer Kultur im Jahr- 
hundert der Universitätsgründung, udgivet af Ernst Schlee 1965, heri Sigurd Schoubye: 
Goldschmiedekunst, p. 393 f.). Endelig kan nævnes sølvaltret i Storkyrkan i Stockholm, 
skænket kirken 1652—54, og ligeledes udført af en hamborgsk guldsmed, se Sveriges 
Kyrkor, Stockholms Kyrkor I, hefte 3, p. 367ff. 34 I anledning af Frederik VI.s salv
ning foretoges store forandringer i kirken, idet alter og prædikestol flyttedes til den nor
dre ende, hvor de forblev lige til 1833 (jfr. Kønigsfeldt p. 226 og note 73). 35 RA. Lens- 
rgsk. 1597—1656. Div. kvittantiarumbilag. 36 Det fremgår ikke af arkivalierne, hvor
når eller hvorledes denne himmel har været anvendt, og der haves slet ingen oplysninger 
om dens udseende. 37 Samson bærende Gazas porte er et gammeltestamentligt sym
bol på Jesu opstandelse, Jesus opbrød dødsrigets porte. 38 Den hollandske menighed 
havde siden 1686 holdt gudstjeneste i Holmens kirke (DK. Kbh. By 2. bd. p. 4); 1688 
fik den anvist en byggegrund på Kongens Nytorv, og det har vel været til brug i den 
planlagte kirkebygning, at alterkalken blev skænket. Bygningen blev imidlertid aldrig 
opført, og menigheden forblev i Holmens kirke til 1703, da gudstjenesten henlagdes til 
S. Petri kirke. 39 Giverens broder, Oluf Erichsøn Torm, var præst ved Frederiksborg 
fra o. 1670 til 1690, og hans søster Karen var gift med Peder Villumsen Lange, som 
også var præst der på stedet fra 1696 til 1711, men kalken kom som nævnt først til Fre
deriksborg 1720 fra Torup, og her har ingen af de to præster resideret, hvorfor det næppe 
kan være via familien Torm, hvis forhold til den hollandsk-lutherske menighed i øvrigt 
ikke er nærmere belyst, at kalken er nået slotskirken. Kun ved man, at faderen, Erik 
Olufsen Torm, der også var præst, havde studeret ved universitetet i Leiden (PersHistT. 
II, 121). 40 RA. Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582—1661. Rgsk. 41 1677 (note 6), 
1705 og 1721 (note 8) hvor det siges, at den kalk, der hørte Frederiksborg slotskirke til, 
er forblevet der. 42 Hans navn findes første gang 1585, da kongen forærede ham en 
okse til hans bryllup (KancBrevb. 5. marts). 43 Dette år henstillede slotsinventar- 
kommissionen, at den gamle sølvkande, der hidtil havde været brugt i kirken som alter
kande, overførtes til sølvkammeret, jfr. note 45. 44 M. Rosenberg: Der Goldschmiede 
Merkzeichen I, 1921, nr. 173 kommer nærmest; det dækker ganske vist først tiden 
1677—85, som næppe stemmer med tidspunktet for kandens frembringelse. 45 RA. 
Indenrigsministeriet. Bygnings- og havesager. 46 Hos slotsforvalteren. Frederiksborg 
slots inventarium 1841—56. 47 LA. Kirkeinspektionens arkiv. 1678—1737. Rgsk.bog 
for Hillerød kirke. 48 Den ene krone blev stjålet 27. sept. 1724, jfr. note 8, året 1705. 
49 Sidste gang 1677 (note 6); jfr. note 21. 50 I det kongelige sølvkammer findes et 
teservice sammensat af dele fra forskellig tid og udført af forskellige mestre (Erik Las
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sen, i Udstillingskatalog 1948, har det som nr. 5). Det ligeknækkede skema dominerer 
indtil 1750, i købstæderne noget længere. 51 Messehaglen omtales i Nødebo kirke 1697 
og brændte 1766 (jfr. p. 1086). 52 Note 8, året 1720. 53 Den oprindelige alterskranke 
kan være fremstillet af Gotthardt Rhann, der udførte en stor del af smedejernsarbejderne 
til slottet. 54 Jfr. RA. Rtk. Rev. rgsk. Slotsrgsk. 1731—46. Frederiksborg slots ma- 
terialrgsk.; på Thurahs snit (Den danske Vitruvius II, 1749) tab. 13 ses, at der udenom 
var en lavere forhøjning, som nåede til midten af pillen ved prædikestolen og strakte sig 
bag altret lige til skranken foran disciplenes stol. 55 RA. Overhofmarskallatet. Rgsk. 
med bilag i anl. af kroningen i Frederiksborg slotskirke 1840. 56 Figurer og dekora
tioner er modellerede og cisellerede af billedhugger og møntmedaljør Andr. F. V. Hansen. 
57 1705 (note 8). 58 Sml. H. D. Schepelern: Bemærkninger og tilføjelser til Rosenborg
bogen, i Våbenhistoriske Aarbøger X, 1959—61, p. 135ff. 59 Siden Frederik IV. fandt 
de kongelige dåbshandlinger sted i København, og der anvendtes en dengang anskaffet 
font med fad af sølv, nu på Rosenborg. 60 Rasbech beskriver kirken p. 108—42. 
61 F. R. Friis: Frederiksborg Slot i det 17de Aarhundrede, 1877, p. 13. 61a En sølv
font i kirken nævnes blandt de ting, slotsforvalter J. A. Berg afleverede til indsmeltning 
20. juli 1645 (jfr. Becketts noter til p. 176). At Berg alligevel omtaler fonten i sin bog, 
der udkom 1646, men er skrevet 1642, opfattes af Rasbech (note 60) som et håb fra 
Bergs side om at få fonten igen, da der ikke foreligger ordre til fontens indsmeltning, 
sådan som det er tilfældet med nogle af de andre kostbare sølvgenstande. Det, at den 
ikke nævnes i inventaret 1650 (note 4), tages som tegn på, at den virkelig var borte på 
dette tidspunkt. Hertil er at sige, at den heller ikke er nævnt i tidligere inventarier.
62 Die Handzeichnungen des Hamburger Goldschmiedes Jakob Mores in der Ornament- 
stichsammlung des königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin, i Jahrbuch der Kö- 
niglichen Preussischen Kunstsammlungen XI, Berlin 1890. Det formodes, at fonten er 
udført 1572 eller 1573, men sikkerhed derfor har man ikke, da bladet med tegningen til 
fonten ikke som et par andre har påskrift, at den er skænket Frederik II. 63 1597, 
1612, 1627 og 1641 (note 35), 1705 (note 8) og 1738 (note 9). 64 Note 8 (1705) og note 9 
(1738). 65 Jfr. note 17, M. Rosenberg: Der Goldschmiede Merkzeichen, bd. II, 1923, 
p. 134 samt W. Scheffler: Goldschmiede Niedersachsens, bd. I, p. 415. 66 Note 21, 
p. 101. 67 Beckett p. 158. 68 Addi Holmquist: Trefaldighetskyrkans predikestol, i 
Foreningen Gamla Christianstads Årsbok 1966, følger Beckett, men var uden kendskab 
til dateringen af prædikestolspillens gennembrydning. — Emnet vil blive uddybet i en 
artikel af Marie-Louise Jørgensen. 69 F.eks. note 6 (1677) og note 8 (1686 og 1741). 
70 Istandsættelsen udførtes bl.a. af Ghr. Neergaard, Hillerød. Billedskærer I. C. Olsen 
udførte 10 nye og restaurerede 22 gamle ibentræsornamenter (jfr. note 72). 71 Konge
lige Kammerregnskaber fra Frederik III.s og Christian V.s Tid, ed. E. Marquard, 1918, 
p. 6. 72 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. 1863 B, 1864. Rgsk.sager vedr. 
Frederiksborg slots genopførelse. 73 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 868 b. Anton Petersen: 
Samlinger til Danmarks topografi. — Et timeglas kan også blot være et af de fire glas. 
74 RA. Sundtoldsrgsk. 1615—40. Bilag. 75 RA. Lensrgsk. Frederiksborg len. 1582— 
1661. Bilag. 76 F.eks. 1747 da Frederik V. salvedes (RA. Overhofmarskallatet. 1731— 
1831. Sager vedr. Chr. VI.s og Fr. V.s kroning). 77 De profdlister, der findes over gav
lenes postamenter og under deres topstykker, går om på siden og er således i vejen for 
en låge, men denne detalje indicerer for så vidt intet, da listerne meget vel kan være 
fornyede. 78 Spor efter dens fastgørelse i pillen kan stadig ses. 79 KancBrevb. 26. dec. 
80 Jfr. Hans Mielke: Hans Vredeman de Vries, Berlin 1967 (Dissertation). En del af 
bladene fmdes i Kunstindustrimuseet (kasse N 48), resten har Beckett haft lejlighed til 
at se i Berlin, jfr. hans bog om Frederiksborg slot p.152ff. 81 Efter forlæg af Egidius 
Sadeler (i Kobberstiksamlingen, mappe 416a). 82 Som note 81, figuren dog spejlvendt 
i forhold til forlægget. 83 Efter forlæg af Hendrik Goltzius, hvis stik også har været 
anvendt som forlæg for nogle af altertavlens solvstik, jfr. note 28. 84 Kgl. Bibl. Ny 
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KglSaml. 179. Anton Petersen: Historiske Samlinger. 85 Nærmere om restaureringen 
og problemerne deromkring, se Sigurd Schultz: C. A. Jensen, 1932, p. 104ff. 86 Seba
stian er den eneste helgen, der er fremstillet på altertavlen, jfr. p. 1810 og note 29. 
87 I Køge kirke (DK. Kbh. Amt p. 210) findes på prædikestolens gesims nærmest væg
gen et hoved, som muligvis er en afbildning af stolens mester, Hans Holst. 88 RA. Rtk. 
Rev. rgsk. Slotsrgsk. 1731—46. Frederiksborg slots materialrgsk. 89 Laurids Jacob
sen Hindsholms dagbog, ed. Fr. Wilh. Wivet, 1779, p. 7f. 90 Jfr. bl.a. eksisterende 
arbejdstegning (i Frederiksborgmuseet) dertil, og note 45. 91 En fuldstændig liste over 
disse fornyelser haves i regnskaberne, se note 72. 92 Jfr. Arne Sundbo: Frederikssund 
og Købstaden Slangerups Historie, 1931, p. 67 og Friis: Samlinger p. 243, note 1: 26. 
juni 1615 udbetaltes 19 dl. 2 sk. i rejsepenge til seks snedkersvende, som kongen havde 
ladet antage i Hamborg til at arbejde på Frederiksborg. 93 RA. DaKanc. 1558—1646. 
Rentemesterrgsk. 94 Nærmere herom vil fremkomme i en artikel af Marie-Louise Jør
gensen. 95 Hos slotsforvalteren. Div. papirer og breve 1806—66. 96 Inv. nr. 77, 78 
og 79, katalog nr. 815, 816 og 3003. Meddelt af Peter Bondesen. 97 Desuden står der 
i Audienssalen på Frederiksborg ni stole (katalog nr. 804), på Rosenborg fire (inv. nr. 
10—11, 32, 44, 65), en af dem gengivet i Roar Hauglids bog: Akantus, 1950, I, 124, 
på Fredensborg fire, på Vallø en, på GI. Estrup en, på Kunstindustrimuseet to og på 
Christiansborg syv. 98 RA. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Jordebogsrgsk. 99 Samstemmende 
hermed beretter Rasbech 1832, at kongestolen »i senere tider« blev benyttet af stedets 
øvrighed og honoratiores. 100 På Fredensborg slot findes adskillige stole af den slags, 
og Frederiksborgmuseet har fem (katalog nr. 4040—44). 101 Jfr. note 8 (1705), note 
10 (1789) og note 9 (1738). 102 3. maj 1863 fik Willumsen betaling for at have forfær- 
diget 12 kirkebænke med ryg og fodtrin hver til tre voksne eller fire halvvoksne per
soner. Bænkene blev malet som egetræ jfr. note 72. 103 RA. Rtk. 244.115—51. Bygnings
kontoret. Journalsager. 104 Beckett p. 134. 105 Jfr. note 8 (1686 og 1705), note 10 (1789) 
og Rasbech p. 114. 106 Jfr. note 74, hvori det siges: En stor fyrredør, hvilket nok må 
bero på en fejltagelse. Døren er af eg, og det kan næppe dreje sig om andre døre. 107 Sned
ker Langballe fik betaling 1864 (jfr. note 72). 108 Jfr. note 45. De to døre i nord og syd er 
i dag beklædt med grøn filt. 109 Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein. Die 
Kunstdenkmäler des Kreises Husum, Berlin, 1939, p. 109. 110 RA. Private institutioner. 
Komiteen til Frederiksborg slots genopførelse. 1860ff. Den afløste en »antik« dør, som tid
ligere havde været i kirken, og som 1858 var blevet anbragt på dette sted; det fremgår, 
at denne dør, som brændte 1859, var smykket med billedskærer- og dekupørarbejde. Da 
den var for lav, udfyldtes hullet over den med et panel ligeledes med dekupørarbejde, 
hvortil så vidt muligt benyttedes gammelt materiale (jfr. note 45). 111 Illustreret Ti
dende 1861 nr. 109. 112 RA. Frederiksborg Len 1625—48. Lyseregistre. 113 Af litt 
specielt om dette orgel anføres: S. Levysohn: Et gammelt Orgel paa Frederiksborg, i 
Museum, 1891, II, 364—75 med gengivelse af C. M. Philberts artikler i Le Monde Mu
sical, Paris 1891, nr. 57—59. Angul Hammerich: Et historisk Orgel paa Frederiksborg 
Slot, i Tidsskrift for Kunstindustri 2. rk. III, 1897, p. 1—20. Louis Bobé: Det histori
ske Orgel paa Frederiksborg Slot, i Fra Arkiv og Museum II, 1903—05, p. 380ff. og 513. 
Emilius Bangert: Compenius-Orgelet paa Frederiksborg Slot, 1938. Jens Laumann: 
Compeniusorgelet i Frederiksborg Slotskirke, Hillerød 1955. 114 Thekla Schneider: 
Die Orgelbauerfamilie Compenius i Archiv für Musikforschung 1937, p. 33 note 1, frem
sætter formodning om, at J. H. har udført en del af skabets billedskærerarbejde, hvilket 
ikke forekommer sandsynligt. Han omtales, også i forbindelse med sangværket p. 1875 
med note 180, som orgelmager af Nordhusen, og var 1620 musicus og slotsorganist på 
Gottorp. 115 1622 omtales det i hvert fald her, jfr. p. 1694, og note 40. 116 1694 
(note 71), 1698 (note 98), 1707 (RA. Rtk. Breve vedr. particulære personer, 17. aug.). 
117 I forbindelse med Frederiksberg slotskirkes omdannelse til militær gymnastiksal, jfr. 
DK. Kbh. By bd. 3, p. 390, og note 103. 118 1829 var orglet blevet repareret af J. Mar-
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cussen og A. Reuter, og 1864 »restitueredes« instru
mentet af orgelbygger Knud Olsen samtidig med at 
det ydre, der var ret ormstukket, restaureredes og 
konserveredes af billedskærer C. G. Wille (note 45).
119 V. H. Busch overtog det videre tilsyn med orglet, 
og o. 1935 underkastedes det en justering og rensning.
Under den anden verdenskrig gjordes instrumentet til 
genstand for en detaljeret opmåling, ligesom der ud- 
færdigedes tegninger og beskrivelser af det (nu i Musik
historisk Museum). 120 Høyen og Worsaae bedømte 
tegningerne til det nye orgel, efter at Heinrich Hansen 
havde bedt sig fritaget, mens professorerne Gade og 
Hartmann udtalte sig om dets musikalske kvalitet 
(jfr. note 159 og 110). 121 Utallige skriverier gik 
forud for beslutningen, jfr. note 110. 122 RA. Over- 
hofmarskallatet. Sager vedr. kroningen 1815. 123 RA. 
Overhofmarskallatet. Rgsk. med bilag i anl. af kronin
gen 1840. 124 Jfr. altertavlen i S. Petri kirke i 
Malmø. Se Lauritz Weibull: Billedhuggare och trä- 
snidare i Lund och Malmö under renässance, i Histo
risk Tidskrift för Skåneland, Lund 1903. 125 Berg ta
ler om doriske søjler. 126 Jfr. Beckett p. 159. En af
skrift fra 18. årh. af Gerners beskrivelse (fra før 1700) 
siger, at der midt i kirken stod et tredie orgel af sølv.
127 Udtog af Dagbog over Kurfyrstinden og Kurprindsen 
af Sachsens Reise til Danmark i 1663, i Samlinger til 
Danmarks Historie under Kong Frederik den Tredies Regiering af udenlandske Archi- 
ver. Udgivne af P. W. Becker 1857, II, 448. 128 Bernhard Olsens oplysning i Tidsskrift 
for Kunstindustri 1896 p. 79, at sølvorglet anføres i inventariet 1677, må bero på et 
fejlnotat. 129 Note 8 (året 1705). 130 Note 4, 5 (1661) og 6 (1677). 1650 og 1661 var 
der 14 gardiner, fra 1677 12 og fra 1738 (note 9) kun 11, fordi den sydligste gardinstang 
var taget ned efter ridderkapellets indretning. 131 Note 10. Allerede 1748 var de ni 
på møbelkammeret og to for vinduerne i kongens stol (note 8). 132 Den danske Vitru- 
vius, 1749, II. 133 Ed. 1871 i Skrifter p. 161—229. Om kirken p. 197—207. 134 Høyen 
ser (Skrifter p. 204) en sammenhæng mellem anskaffelsen af Peder Andersens tre male
rier og bortflytningen af to af kirkens orgler. Sølvorglet fjernedes imidlertid formentlig 
allerede o. 1660. Compenius-orglet flyttedes på grund af indretningen af ridderkapellet 
1694. Det kan ikke afgøres, om der er en sammenhæng mellem bestillingen af malerier 
til kirken hos P. A. og udsmykningen af konseilsalen i Audienshuset, som foregik 1681ff. 
under Lambert van Havens ledelse med loftsmalerier af P. A. 135 Skrifter p. 229—60, 
Malerierne på Frederiksborg 1860. Om kirkens malerier p. 231—34. 136 1816—1900, 
uddannet til restaurator under J. P. Møller, 1855—87 konservator ved kgl. malerisam
ling. 137 Efter meddelelse fra Statens Museum for Kunst. Ifølge M. J. Friedländer: 
From van Eyck to Breughel, London 1956, blev Cleve mester i Antwerpen 1511 og 
døde 1540. Billedet betragtedes tidligere som en gentagelse af van Orleys maleri i Dres- 
den med samme motiv, jfr. Beckett p. 240. 138 Friedländer skriver, at de tiltrækkende 
billeder af madonna og den hellige familie var en stor succes og findes i et stort antal. 
139 Jfr. Katalog Niederländische Malerei 15. und 16. Jahrhundert, Dresden nr. 810 afb. 
22, der i kataloget betegnes som et sent arbejde, måske fra kort før 1540. 87 x88,5 cm. 
140 Dette billede er noget større end de to andre. Det måler 109,5 x 82,5 cm, jfr. John 
& Mable Ringling Museum, cat. 1949 nr. 201. En ikke særlig tydelig gengivelse findes i 
den ikonografiske registrant på Kunstakademiets bibliotek. 141 Jfr. Oscar Fischel: 
 

Fig. 156. Mathias. Stik af Egidius 
Sadeler, har tjent som forlæg for 
figuren på stolegavl nr. 13 i øst

rækken (fig. 119).
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Ein Teppichentwurf des Thomas Vincidor, i Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlung 
Bd. 55, 1934. 142 Beskrivelsen af slotskirken i Katalog over de udstillede Genstande 
på Frederiksborg, 1943, og i Weilbachs Kunstnerleksikon, 1949. 143 Høyen skriver 
1831 om *maleri nr. 2, af Saul og David, at det udgives for et arbejde af S. André, »men 
kan ikke dømme derom«. I ÅrbFrborg. 1961 p. 74 anfører Engelstoft Caravaggio som 
mester. 144 P. 193. 145 Denne kunstner har foruden portrættet af Ludvig XIV. og 
dobbeltportrættet af Marie-Theresia og Anna af Østrig, især malet nature morte-bille- 
der, sujetter, der umuliggør sammenligning med nærværende maleri. Se også Povl Eller: 
Kongelige portrætmalere i Danmark 1630—82,1971, p. 138 med note 21. 146 Denne gang 
som nævnt af konservator Petersen, der i brev til Meldahl 1863 skriver, at farven er 
»løsnet fra lærredet og bugtet og fortjener fra kunstens side en omhyggelig restaurering« 
(note 45). Ved synet 1860 var der ikke noget særligt i vejen med det. 147 Enhver, der 
så på kobberslangen, når en slange havde bidt ham, beholdt livet. 148 I Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, Band XXXIII, Heft 
5, p. 293—365. 149 Indberetning i Kunstmuseet. 150 P. 192 med noter p. 268. I ka
taloget 1943 p. 29 sætter Otto Andrup ikke Peder Andersens navn i forbindelse med bil
ledet af Jacobs kamp med englen. 151 I Weilbach: KunstLeks. 152 Note 149 og 133.
153 Kun eet taler herimod nemlig Otto Andrups artikel om Peder Andersen i Weilbach: 
KunstLeks., hvor han nævner kongernes tilbedelse, Kristi fødsel (forsvundet) og hyr
dernes tilbedelse (opsat 1687, 1691 og 1693) alle i slotskirken. Desuden omtales et bil
lede af korsfæstelsen som forsvundet og uden stedsangivelse. En undersøgelse af kilde
materialet lader formode, at oplysningen om de tre billeder i slotskirken beror på en 
misforståelse. 154 Høyen nævner 1831 (note 149) hverken Kristi fødsel eller hyrdernes 
tilbedelse, og Rasbech omtaler Kristi fødsel, men ikke kunstneren. 155 Note 110. Han 
skriver i øvrigt, at maleriet let kunne konserveres, men at det ikke var tilrådeligt at 
anbringe det i kirken. 156 I fortegnelsen fra 1861 (note 45). 157 P. 193, hvor han som 
argument også anfører, at billedet 1705 endnu kun var i blindramme, hvilket tages som 
tegn på, at det dengang var nyt i kirken, og derfor næppe malet af Peder Andersen, 
som døde 1694. 158 Jfr. også Katalog over Frederiksborgmuseet p. 29. Ligeledes Weil
bach (bogen om Frederiksborg) anså Magnus Berg for mesteren. I Danmarks Maler
kunst, 3. udg. 1947, nævner Chr. Elling bebudelsen som et muligt arbejde af M. B. 
159 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 160 Jfr. 
note 132, p. 27: ... malerier, på denne side ved opgangen ser man fire stykker; det før
ste næst ved døren forestiller Maria besøgelse. 161 Jfr. Katalog over ældre Malerier. 
Statens Museum for Kunst, 1946, og Harald Olsen: Italian Paintings & Sculpture in 
Denmark, 1961, begge med litt.-henvisninger. 162 Harald Olsen: Italian Paintings & 
Sculpture in Denmark, 1961, p. 58 og pl. XLIXa. 163 Ferris maleri er meget afhængigt 
af læremesteren, Pietro da Cortonas David-fresker i Villa del Pigneto, som han malede 
fire replikker af i olie, jfr. Harald Olsen. 164 I udenlandske kapeller, f. eks. Dresden, 
kendes tilsvarende forhold med malerier på væggene, jfr. bygning note 146. 165 En
gelstoft skriver i beretningen om besøget på Frederiksborg (ÅrbFrborg. 1961, p. 80), at 
et billede med dette emne, malet af Ciro Ferri (af hvem der fandtes et andet billede i 
kirken, nr. 2 p. 1868) dengang, 1797, hang i riddersalen. Eller oplyser (p. 133), at det 
med nogenlunde sikkerhed kan identificeres, men antagelig er brændt 1859. 166 Har 
muligvis hørt sammen med maleri nr. 3, Moses som ophøjer slangen i ørknen, og en kors- 
fæstelsesfremstilling, der kan være blevet erstattet af Peder Andersens (†nr. 14). I så 
fald ville der være tale om en parallel til f. eks. Kronborg slotskirkes altertavle (især p. 
580 og 592). 167 Også konservator Møller konstaterede (1852), at den ubekendte kunst
ner havde studeret i italienske museer, men han havde ikke udmærket sig ved »særdeles 
kunstnerisk værd«! 168 RA. Rtk. 216.274. Afregninger XII, 16b ifølge meddelelse fra 
Povl Eller, og ikke som Beckett opgiver slotsforvalter Carl Reuters rgsk. over rep. 
1661—62. 169 Beckett p. 272. 170 Jfr. note 72. Under C. R. Langballes ledelse ar
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bejdede F. C. Olsen og J. P. Petersen hermed. 171 I. P. F. Kønigsfeldt: Frederiksborg 
Slot, i Historisk Calender, 1865, p. 34f. 172 Beckett mener også (p. 268, i note til p. 
192—93), at denne ramme er helt fra Frederik III.s tid. 173 Oversættelsen af den 
latinske tekst skyldes H. D. Schepelern. 174 Helga Stemann: F. Meldahl og hans Ven
ner, 5. bd., 1931, p. 23, og note 72. 175 Arbejdstegninger i Bertram Larsens samling, 
Erhvervsarkivet, Århus. 176 Beckett p. 163. 177 Jfr. note 75. 1646 beordres klokke
stilleren til om natten at slå timerne på slagklokken, da sejerværket står (jfr. note 112). 
178 V. Holck: Beretning om det nye Sangværks Anbringelse på Frederiksborg Slot, Hille- 
rød 1915. Heri gives en grundig redegørelse for klokkespillets forhistorie, dets tilblivelse 
og for de mange vanskeligheder, der måtte overstås, inden spillet i en noget anden form 
end oprindelig tænkt kunne tages endelig i brug 1911. 179 Udaterede arbejdstegninger i 
Bertram Larsens samling, Erhvervsarkivet, Århus. 180C. Nyrop: Om Danmarks Kirke
klokker og deres Støbere, 1882, p. 299, Friis: Samlinger p. 251—52, NytHistT. IV, 237 
og note 93. 181 Note 40, jfr. Bering Liisberg: Urmagere og Ure i Danmark, 1908, p. 160. 
182 Christian IV.s Breve III, 3. marts 1633. Jfr. Bering Liisberg p. 160f. 183 Nyrop p. 
268, Friis: Samlinger p. 252. 184 HistMeddKbh. VII, 425, 429, 432 og 437. 185 Note 
10 (1789), note 6 (1677), note 8 (1705 og 1706). Reparationer af sangværket foretaget af 
Josias Schytte, Kbh., Christian IV.s Breve 17. okt. 1640 (måske også 6. april 1643). Jfr. 
Bering Liisberg p. 162. Fra 1626 haves en liste over, hvad klokkestiller Jost Petersen har 
fået til pasning af begge sejerværkerne og sangværket (note 40). 186 Note 93. Urski
verne omtales som solskiver. 1733 blev skiverne forgyldt af Marcus Bardes (note 88). 
187 Indskrifterne er gengivet af E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 71—72. 188 Regningen 
for omstøbningen lød på 2230 kr. og udstedtes 30. marts 1897, jfr. note 45. 189 RA. 
Meldahls arkiv. Sager vedr. Frborg. Slot. 190 Kgl. Bibl. Kallske samling: Jessens saml., 
Kgl. Bibl. NyKglSaml. 647. En relation angaaendis adskilligt om Fridrichsborg Slott 
[o. 1735—50?], samt noterne 132 og 60. 191 Kgl. Bibl. Thottske samling: 1625. En 
Krønike om hvad der er skeet i Danmark 1613—27. 192 1641 gøres en skabelon til den 
store klokke, 1643 tales der om, at den nye klokke var ophængt, og 1647 omtales den 
store, nye klokke. Den sidste oplysning passer med, at klokken skulle være støbt 1647, 
medens de to andre oplysninger stemmer dårligt hermed, idet ellers intet vides om 
nogen ny klokke fra 1641—43. Eftersom der tales om en stor klokke, kan det kun være 
denne klokke nr. 5 (note 75, årene 1640, 1643 og 1647). 193 Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks 
Kirkeklokker og deres Støbere, p. 113—16. 194 Som Beckett p. 162f. 195 C. Nyrop 
foreslår p. 115, at Claus van Dam skulle have været med i 1614, men hans argumen
tation er lidet overbevisende. Muligvis kan Borchart Gelgiesser Quellichmeyer have været 
mesteren. 196 Jfr. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 70. 197 Ifølge Rasbech p. 102 skete 
støbningen til ære for dronning Anna Cathrine, der var død 1612. 198 Christian IV.s 
skrivekalender, ed. Molbech, i HistT. 2. rk. IV, 235. 199 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 647: 
En relation og noterne 132, 60 og 196. 200 Ved bestemmelsen er benyttet H. 
Hede: Danmarks og Norges mønter. 1541—1814. 1963, 1964 og G. Galster: Danske og 
norske Medailler og Jetons ca. 1533—ca. 1788, 1936. 1—2) Medaille over Kalmars erob
ring 1611, Galster nr. 43, for- og bagside. 3—4) Medaille over Elfsborgs erobring 1612, 
Galster nr. 61, for- og bagside. 5—6) Medaille over Guldbergs erobring 1612, Galster nr. 
62, for- og bagside. 7) Våben med tre løver, hvorover Christian IV.s latinske kongetitel, 
ikke identificeret. 8) Var udvisket af ælde, forestillede måske et våben, måske også 
Christian IV.s navn, ikke identificeret. 9) 2 mark, 1604, Hede nr. 76, for- eller bagside. 
10) Muligvis den sammes forside. 11) 4 skilling, 1604, Hede nr. 78, bagside. 12) 1 mark, 
1605(?), Hede nr. 77; der kendes dog kun eksemplarer 1602, 1604 og 1606. 13—14) 
8 solidi, 1603, Hede nr. 74, bag- og forside. 15—16) Contrafej, Christian IV., Galster nr. 
36, for- og bagside. 17) Portugaløser, Hede nr. 9, forside. 18) Formodentlig medaille, 
Galster nr. 32—33, bagside, 1595 eller 1596. 19) Som nr. 15. 20) Måske som nr. 16. 21) 
Sovereign, Hede nr. 19, forside. 22) Måske bagsiden af samme, eller som nr. 16. 23) Som 
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nr. 15. 24) Måske som nr. 16. 25) Medaille, ca. 1609, Galster nr. 42, bagside. 26) Sikkert 
guldmønt, Hede nr. 20, 21 eller 22. 27—28) Medaille slået til Christian IV.s kroning 
(og bryllup), Galster nr. 34, for- og bagside; det hos Galster afbildede eksemplar er fra 
1596, men de fleste kendte stykker er, som »specieklokkens«, fra 1598. 29) Formodentlig 
forside af medaille, ca. 1609, Galster nr. 42. 30) Medaille i anledning af prins Christians 
hyldning 1610, Galster nr. 540, bagside.

201 Frederiksborg Amtstidende 29. december 1859. — F. C. Lund udførte 1858 en 
(meget tidstypisk) akvarel efter maleriet (på Frederiksborg); den gengiver signaturen 
Peter Lastman og årstallet 1619 (afbildet hos Beckett fig. 191). De bevarede kobber
plader synes i øvrigt at have været så medtagne, at der ikke kunne males på dem igen 
(jfr. note 215). 202 Dr. Laurids Jacobsen Hindsholms fordum Biscop udi Fyhns Stift 
hans holden Dag-Bog p. 11. Jfr. Steenberg p. 174. 203 Sml. Agnes Branting: En resande 
svensks anteckningar från Danmark 1659, i Ord och Bild 1908, p. 111. 204 Oprindelig 
kan loftsinddelingen være inspireret af de loftsmønstre, Serlio gengiver i sin 4. bog (jfr. 
i øvrigt p. 1723). 205 Da loftets sølvudsmykning antagelig forsvandt i forbindelse med 
svenskekrigene, kan man ikke fæste lid til den oplysning, at Christian IV. selv skulle have 
drejet elfenbensknapperne (jfr. Friis: Samlinger, p. 240). 206 RA. Partikulærkammeret. 
Bygningsrgsk. 1721—1789 (jfr. note 10) var der kun 67 roser, idet een var afgået 1745 (jfr. 
note 8). 207 Beckett gengiver p. 260 den fulde ordlyd af »Licent-Pass auff Peter Isaack«, 
udstedt 18. april 1618, samt andre oplysninger om maleriindkøbet. Maleren, der 1617 
overtog faderens stilling som generalstaternes agent i Danmark, var forinden blevet 
kongens kunstneriske rådgiver og betroede indkøber, men denne tillid hindrede ikke den 
»tro undersåt« i samtidig at tjene svenskerne som spion på årsløn (Danmarks Malerkunst, 
4. udg., p. 48). 208 Christian IV.s skrivekalendere. NytHistT. IV, 236f. 209 Anskaffel
sen af altertavlen og dens placering i rummet kunne tænkes at have været bestemmende 
for det endelige antal malerier i leverancen. 210 Høyen: Skrifter p. 205 og 233. — Uanset 
hvilken kunstner, der har malet billedet i den oprindelige skikkelse og/eller foretaget æn
dringen, var situationen skildret helt anderledes end på andre gengivelser af kongens syn 
(sml. Holger Rasmussen: Christian IV.s syn, i Fynske Minder 1957, p. 64f.). 211 Beckett 
(p. 260) giver fyldige oplysninger om de nederlandske kunstnere, sml. endvidere samme 
forfatter: Kristian IV og Malerkunsten, 1937, p. 72f. 212 Friis: Samlinger, p. 371, som 
gengiver tre breve om leveringen, der formentlig også effektueredes af Peter Isacksen 
(hos Weilbach: Pieter Isaacsz) ved hjælp af en agent Adrian Stricken. Sml. Engelstoft: 
Vandringer, ed. Povl Eller i ÅrbFrborg. 1961, der oplyser, at vinduerne havde årstallene 
1620—21. 213 Helga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, 1929, bd. III rummer ad
skillige oplysninger vedrørende genopbygningen og er sammen med den i note 214 
nævnte beretning en væsentlig kilde til vor viden om de udførte arbejder. 214 På Inden
rigsministeriets foranledning blev der 1887 udgivet en »Beretning om Frederiksborg 
Slots Gjenopførelse og Restaurering efter Branden d. 17. December 1859«. Her findes 
oplysningerne om genopbygningskomiteens og kunstflidslotteriets indsats (sml. også den 
under note 110 nævnte kilde). 215 I Carlsbergs museum findes en del breve fra Carl 
Bloch til brygger Jacobsen, hvoriblandt ét fra 10. august 1865 fortæller, at de gamle 
plader var så medtagne, at man hellere måtte købe nye i Paris — i hvert fald til det 
første billede (bebudelsen). Både dette og det følgende (besøgeisen) udlåntes til Pariser
udstillingen 1878 (jfr. note 45). 216 Rikard Magnussen: Carl Bloch, 1834—1890, 1931. 
Sml. samme forfatter hos Weilbach: KunstLeks. 217 M. Rosenberg: Der Goldschmiede 
Merkzeichen, Frankfurt am Main 1922, I, 64—67. — Sml. Wolfgang I. Müller: Matthäus 
Wallbaum (1554—1632), ein Kieler Goldschmied in Augsburg, i Kunst in Schleswig- 
Holstein 1959. 218 Inv. nr. D. 73 [CA d. 1]. 219 Det Nationalhistoriske Museum på Fre
deriksborg 1928—53, p. 92—95. — Korrespondance 1815/16 vedr. altrets aflevering og 
skrivelser 1906f. angående dets eventuelle tilbagelevering findes i Nationalmuseet (2. 
afd.s arkiv). 220 Inv. nr. 1—104 og 1—103. 221 Ifølge Emil Madsen: Leverancer og 
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Leverandører til det danske Hof i det 16. Aarh., i Fra Arkiv og Museum III, synes Hans 
Raadt at have været den eneste guldsmed, der i Frederik II.s tid leverede kontrafejer. 
Udbetalinger til H. R. fandt (jfr. KancBrevb.) bl. a. sted 10. april 1582, 8. marts, 10., 
23. og 30. juni 1583, 16. maj og 22. nov. 1585, 3. juni 1586, 30. juni 1587 og 4. dec. 1588. 
222 Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533 — ca. 1788, 1936, og 
artiklen om H. R. i Weilbach: KunstLeks. Beckett: Renaissancen og Kunstens Historie, 
1897. Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964, p. 88, mener, at den kan være udført i Danmark 
»men snarere virker som et klenodie fra en tysk renæssance-skat«. I Schatzkammern Eu
ropas, ed. Erich Steingräber, München 1968, antager Gudmund Boesen, at kalken er ud
ført i Frederik II.s tid af en dansk guldsmed. 223 Der kendes flere borde, som er udført 
i samme teknik; indlægningen fremtræder hvid eller i flere farver og nuancer afstemt efter 
motivet (blomster, dyr etc.); disse borde har en overfladisk lighed med dem, der er 
udført i intaglio-teknik (sml. bord nr. 2). — Gudmund Boesen formoder, at indlæg
ningerne er udført med farvet gips (ikke bemalet, jfr. Kunstkammerbeskrivelsen af 
†bord nr. 1). 224 Meddelt af Gudmund Boesen; kun een af scagliola-arbejderne kan 
tidsfæstes sikkert, Francesco Bruno fra Neapel; han var beskæftiget på Rosenborg i 
hvert fald 1667—70. 225 Meddelt af Gudmund Boesen, der henviser til Erwin Neumann: 
Florentiner Mosaik aus Prag. Jahrbuch der Kunstgeschichtlichen Sammlungen zu Wien. 
Bd. 57. Wien 1957. — H. Kreisel: Die Kunst des deutschen Möbels I. München 1968. 
Vedrørende teknik, se Ferdinando Rossi: Mosaics. London 1968, der især behandler 
arbejder, udgået fra værkstedet »Officio delle Pietre Dure« i Firenze. 226 Bordet er 1797 
omtalt af Engelstoft (Vandringer, jfr. note 212), der beretter en tvivlsom historie om, at 
zar Peter skal have slået hul i det 1716 (sml. Rasbech 1832). 227 Inventariet meddeler 
ikke, hvilket kongeligt herskab, der er tale om. Møbler af sølv var allerede indkøbt til 
Christian V.s audiensgemakker, men først i Frederik IV.s tid kom sølvet til at dominere, 
jfr. Niels Jessen: Sølvmøbler fra Christian VI.s tid, i Arv og Eje 1960, p. 65—84. 228 
Beckett (p. 135,159 f. med noter) nævner, at kongen allerede 1608 købte en lysekrone med 
sejerværk for 450 rdl., og at en krog, som november 1619 blev gjort til en lysekrone i 
kirken, må have været bestemt for bedekammerkronen (og tidspunktet passer udmær
ket med rummets fremadskridende montering). 229 Forsøgene på at identificere 
Helligåndskronen (skænket af en borger i København til kirken 1750) med kronen fra 
Højesteretsalen på Københavns slot—›Rosenborg —› Frederiksborg sølvkammer er sket 
på baggrund af beskrivelserne i de forskellige slottes inventarier (Frederiksborg 1677, 
Københavns slot 1679 og Rosenborg 1696, jfr. i øvrigt DK.Kbh. By, 1 bd. p. 694f.). 
Hvordan det end måtte forholde sig med kædens yngste led, så er der arkivalske oplys
ninger, som synes at tale imod, at Rosenborgkronen skulle være identisk med sølv- 
kammerkronen. — Det nævnte inventarium fra Kobenhavns slot har en anmærkning om, 
at kronen i Højesteretsalen var lånt fra Rosenborg, og at det samme var tilfældet, da det 
første inventarium (1666) blev forfattet (jfr. Højesteret 1661—1961, I, 134). Heraf følger 
med nogenlunde sikkerhed, at Højesteretskronen ikke kan være identisk med kronen i 
sølvkammeret på Frederiksborg, der endnu 1677 var på sin plads. Ud fra beskrivel
serne er det i øvrigt heller ikke indlysende, at sølvkammerkronen skulle være identisk 
med den krone, der 1696 havde plads i forstuen til kongens gemak på Rosenborg. Gud
mund Boesen har oplyst, at sidstnævnte krone skal være afleveret til Københavns slot 
1707, og at han finder det sandsynligt om end ikke sikkert, at den herfra kan være 
kommet til Helligåndskirken. Man må konkludere, at inventariernes oplysninger skal 
være overordentlig detaillerede for at sikre identifikationer. Ydermere kompliceres for
holdene i dette tilfælde af, at der på Københavns slot 1731 kasseredes en lysekrone med 
urværk (jfr. Højesteret I, 134). — Urkuglen herfra kan dog ikke være den samme som 
den, der nu hænger i Nationalmuseet, eftersom denne kan følges tilbage til før 1690 i 
Kunstkammeret. 230 Engelstoft: Vandringer (jfr. note 212). 231 En blyantstegning 
(dengang på Rosenborg, senere overgået til Frederiksborgmuseet) efter dette skærm- 
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brædtsbillede på Frederiksborg er gengivet hos Beckett (p. 192, fig. 225). 232 Illustreret 
Tidende nr. 859, p. 235. 233 Om det af Christian I. og dronning Dorothea stiftede bro
derskab, der skal være oprindelsen til Elefantridderordenen, se DK. Kbh. Amt p. 1469 
og J. O. Ahrnung: De hellige tre Kongers Kapel, 1965, p. 204f. 234 Thurah (II, 28) 
giver 1749 en beskrivelse af det rigt udstyrede kapel, og de kongelige kammerregnskaber 
(ed. Marquard 1918) for 1693—95 viser mange udgifter til riddervæsenet, ikke mindst til 
possementmagerarbejde. I bilag til inventarieregnskaber 1773 (Overhofmarskallatet. 
1831—42. Bilag til inventariergsk. for Frederiksborg slot og div. 1773 og 1824) omtales 
nyanskaffelser af talrige tekstiler, og bl. a. inventariet 1789—93 (jfr. note 10) har en ind
gående beskrivelse af det istandsatte kapel.



K I R K E G Å R D E * O G  K I R K E G Å R D S K A P E L L E R

Hillerøds kirkegårde er knyttet til henholdsvis by- og slotssognet1; Frederiksborg 
slotskirke er fælles for de to menigheder (sml. p. 637), men dog således, at begravelses
ceremonier afholdes i kapeller på kirkegårdene. Fra 1600’rne er der tradition for et begra
velseskapel på Hillerøds ældste †kirkegård (p. 641), der blev anlagt 1621. For slots- 
menighedens kirkegård indviedes i Nyhuse 1809, hørte denne menighed i begravelses- 
mæssig henseende under Nr. Herlev kirke, og det er muligt, at det ældste begravelses
kapel i Nyhuse forst opførtes efter 1841 (sml. nedenfor). Kirkegårdskapellerne i Hillerød 
spiller således en større rolle i menighedslivet end de fleste andre steder, og det har givet 
sig udslag i de nuværende bygninger, der både i deres ydre og hele indretning ikke skiller 
sig væsentligt ud fra kirker. I tidens løb er der da også givet menighederne adgang til i 
visse tilfælde at benytte kapellerne til blandt andet aftengudstjenester, som vanskeligt 
lod sig gennemføre i slotskirken på grund af manglende belysning2.

H I L L E R Ø D  K I R K E G Å R D

Kirkegården på Vibekevang3. 1799 opgav man at udvide byens ældste kirke
gård, og o. 1830 veg den pladsen for rådhuset. År 1800 indhegnedes en ny med 
stengærde4, og den må senest være taget i brug 1804, da begravelserne på den 
gamle ophørte; pladsen er ukendt, men det er muligt, at den lå på byens vang 
og således skal søges inden for den nuværende kirkegårds grænser. Dennes 
ældste del anses ganske vist for at være en del af byfogedembedets jord5 samt 
den »11. vognmandslod«, som byrådet 1828 vedtog at købe3, og som ifølge 
kirkebogen indviedes 20. febr. 1830. April samme år overflyttedes 67 kister fra 
den nedlagte kirkegård »på torvet« og senere på sommeren endnu een (sml. 
kirkegårdsmonument nr. 1 med note 8).

Den siden da mange gange udvidede kirkegård, der ligger et stykke øst for 
byens torv, har indkørsel fra Østergade (tidligere Mørkegade). Hovedind
gangens køreport og låger har jerngitterfløje mellem murede og pudsede piller 
fra ny tid. Herfra stiger terrænet nogenlunde kraftigt op mod et ret jævnt 
plateau, der rummer kirkegårdens ældre afdelinger. Fra denne højtliggende del 
af kirkegården er der et mere eller mindre stejlt fald mod nord, vest og syd, 
hvor de yngre afdelinger er anlagt6. Den rigt bevoksede kirkegård hegnes for
trinsvis af levende hegn.

Kirkegårdskapellet ligger til venstre for hovedindgangen, på kirkegårdens 
sydøstre del. 1893 indgav slotspræsten til byrådet en skrivelse vedrørende 
ombygning af ligkapellet (fra 1874), og samme år rejstes den nuværende byg
nings ældste del (arkitekt V. Holck). Den er senere udvidet, sidst 1933—34 
med et tårn (arkitekt N. P. Nielsen fra Nyhuse). Den heri ophængte klokke

* Afsnittene om gravminder er redigeret af Astrid Tønnesen.
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er skænket af borgmester Carl Zahlmann, støbt i Brønderslev og forsynet med 
indskrift i versaler: »Deum laudo vivos voco mortuos ploro« (»Jeg priser Gud, 
kalder de levende, begræder de døde«). Selve indretningen af kirkerummet og 
dets inventar er stort set uændret fra opførelsen.

De beskrevne gravminder7 ligger alle på kirkegårdens høje plateau, og be
liggenheden er angivet i forhold til dets hjørner og gange.

1) O. 1830. C. Bechgaard, født 8. sept. 1750, †23. juli 1830, A. C. Bechgaard 
født Harild8, født 8. sept. 1783, †ll. sept. 18[2]39. Liggende, rødlig sandsten, 
110x145,5 cm. Indskrift med fordybet kursiv i to ophævede ovaler samt i et 
smalt, vandret løbende, ophævet felt herover. Rosetter i hjørnerne i cirkel
formede fordybninger; indrammet af hulstav. I det sydøstlige hjørne.

2) O. 1830. Benedict (Bendt) Bendtsen10, professor, ridder af Dannebrog, 
rektor ved Frederiksborg skole i 40 år, født 3. febr. 1763, †16. dec. 1830. Minde
sten rejst af elever. Rødlig sandstensstele i empire, 160x57 cm, på fundament 
af samme materiale. Indskrift på latin, med opmalede, fordybede, gyldne ver
saler. Over indskriften en rundstav. Stelen afsluttes foroven af en trekantgavl 
med hjørnespir og krones af en urne. Ved sydligste langgang.

3) O. 1833. Jens Vilhelm Dahlerup, løjtnant i søetaten, født 21. april 1810, 
†8. aug. 1833. Gravvers: Psalm. 103, v. 15, 16. Hvid, skråtstillet marmorplade, 
63x41,5 cm, med fordybet, sortmalet versalindskrift; over indskriften et ud
hugget anker i cirkelfelt. Sammen med sten nr. 4 og 6. Den sydvestlige del.

4) O. 1838. Hans Dahlerup, vejfiskal i Frederiksborg amt, hospitalsforstan- 
der og postmester i Hillerød, født 21. april 1758, †30. jan. 1838, efterlod sig en 
hustru og 13 børn af 20, to ægteskabers frugt (jfr. nr. 6). Gravskriften priser 
hans egenskaber som mand og fader, embedsmand og borger. Hvid, skråtstillet 
marmorplade, 84x57,5 cm, med fordybet, sortmalet versalindskrift. Ved nr. 3.

5) O. 1839. P(eter) Sølling, slotspræst til Frederiksborg, sognepræst til Hille
rød og Herløv menigheder, født 7. sept. 1766, †26. marts 1839, og hustru Io- 
hanne Wilhelmine Sølling født Starinsky, født 8. sept. 1771, †22. juni 1849. 
Skråtliggende marmorsten af form som en skriftrulle, 70,5x60 cm. Forvitret 
indskrift med fordybede versaler. Oprindelig på gravstedet i kirkegårdens højt
liggende, sydvestlige del11. Nu hensat i det sydvestlige hjørne.

6) O. 1850. Vilhelmine Marie Dahlerup født Birch, født 7. juni 1776, †10. juni 
1850, i 373/4 år Hans Dahlerups hustru (jfr. nr. 4), moder for 5 stedbørn og 9 
egne børn. Som nr. 4. Plads som nr. 3.

7) O. 1852. Otto Peter Kinch, cancelliråd, byskriver, født 30. jan. 1785, 
†4. nov. 1852, og hustru Cathrine Christiane Frederikke Kinch født Brøgger, 
født 16. febr. 1787, †12. marts 1861. Hvid marmorplade, 55x41 cm; fordybet 
indskrift med versaler og fraktur. Skråt lænet mod et naturstensarrangement, 
som krones af et hvidt marmorkors, 67 x40 cm. Plads som nr. 3.



HILLERØD KIRKEGÅRD 1929

A. Tønnesen 1966

Fig. 1. Hillerød kirkegård. Del af gravminde nr. 9, over tre håndværkere, Jørgen Madsen, Lars Olsen 
og Ole Jacobsen, † 1859, ved Frederiksborg slots brand 17. dec. (p. 1929).

8) O. 1854. Carl Johan Hanson, født 11. juni 1853, †21. sept. 1854. Grå 
granitstele, 89x42 cm, på fundament af samme materiale. Indskrift med for
dybede, forgyldte versaler på stenens polerede forside; over indskriften et 
latinsk kors, ligeledes fordybet og forgyldt. Stumpvinklet afslutning. Grav
stedet, som i alt rummer fire gravsten, omgives af et smedejernsgitter, på hvis 
låge er anført med reliefversaler: Chr. Hansons familiebegravelse. Ved nr. 3.

Blandt de lidt yngre findes et par særprægede gravminder:
9) O. 1859 (fig. 1). Jørgen Madsen, tømmersvend, 27 år gammel, Lars Olsen, 

mursvend, 31 år gammel, Ole Jacobsen, mursvend, 32 år gammel. Tre »ned
brydere« af Hillerøds brandkorps, som ved Frederiksborg slotsbrand 17. dec. 
1859 opofrede livet i slotskirken. Grå kampesten; indskrift med fordybede ver
saler på en i stenen indføjet hvid marmorplade. Kronet af et støbejernskors, 
foran hvilket er anbragt en murske af samme materiale. På hver side af stenen 
er der redskaber af støbejern, til venstre fukssvans, vinkel samt stemmejern 
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fastgjort på en jernstang med løvehoved; til højre vagebræt, murske og vinkel. 
I gravstedets bageste hjørner to store, grå kampestensblokke, den venstre kro
net af et støbejernskors. På den nordøstlige del.

10) O. 1864. Carl Otto Louis Baudissin, greve, officersaspirant ved 3. regi
ment, født 7. febr. 1845, død på Satrup lazaret i Sønderjylland 19. juli 1864, 
såret på Als 29. juni 1864. Mindevers på fundamentet. Rødlig sandstensstele, 
143x66,5 — 59 cm, på fundament af samme materiale. Indskrift med for
dybede versaler. Udsmykningen, som er udhugget og sortmalet, består over 
indskriften af en bladkrans med sløjfe i toppunktet, hvorover en stjerne, under 
indskriften et latinsk kors. Fundamentet afsluttes foroven af hulkantprofil 
over karnisprofil, stelen afsluttes øverst af en stump vinkel. Foran stenen er 
opsat en diminutiv flagstang med det danske flag, der fornyes hvert år på 
Dybbøldagen (18. april). Ved nordligste langgang.

11) O. 1873............................ 1873. (Fabriksdrengen Ludvig Vilhelm)...................
Petersen, ...................  (bagerlærling) Poul Christensen, Hjørlunde, (sadelmager
lærling) Niels Wilhelmsen, ..................... , (bagersvend) Gustav Deppe, Horsens, 
(sadelmagersvend) Rasmus Jørgensen, Horsens, (sadelmagersvend) Julius 
Jensen, .............. ... (sadelmagersvend) Christian Juul, Kjøbenhavn, (bagersvend 
August).............Gerlach, Grenaa. Hvid marmorplade, 77x61 cm; indskrift med 
fordybede versaler, stærkt udslidt. Ovennævnte personer blev dræbt ved hør
fabrikkens eksplosion 1873 og begravet i en fællesgrav på kirkegårdens høje 
del, mod sydvest11, hvorfra marmorpladen antagelig stammer; nu hensat i det 
sydøstlige hjørne.

Gravkammer: O. 1875. Underjordisk, muret, med hvælving samt to jerndøre 
mod vest. Købt af sognepræst Galskjøt 9. febr. 1875. I det sydøstlige hjørne. 
Over jorden er anbragt en skråtliggende, hvid marmorplade med indskrift i 
versaler: Herunder hviler i et muret gravkapel støvet af slotspræst, sogne
præst for Hillerød og Herløv menigheder Johannes Galskjøt, født 5. maj 1804, 
†28. dec. 1880, og dennes hustru Amalie Elisabeth Antoinette født de Kløcker, 
født 20. marts 1813, † 1. april 1875, samt sønnen, birkedommer Peter Thorolf 
Martinus Galskjøt, født 22. juni 1837, † 23. dec. 1899, og dennes hustru Doro- 
thea Julie Galskjøt født de Kløcker, født 21. aug. 1839, † 17. jan. 1912, og 
deres søn, kgl. fuldmægtig Thomas Galskjøt, født 14. okt. 1868, † 1. juni 1906.

†Kirkegårdsmonumenter. Fr. Algreen Ussing afskrev i årene 1856f. i alt 26 
gravsten på Hillerød kirkegård9, hvoraf kun 5 er bevaret. Da Algreen Ussing 
har lagt hovedvægten på en fuldstændig gengivelse af stenenes indskrift, hvor
imod han går let hen over en beskrivelse af dem, har hans arbejde overvejende 
personalhistorisk betydning. Af de 21 †gravsten, han har afskrevet, er den 
ældste fra 1831, den yngste fra 185612.
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Kirkegården i Nyhuse. Frederiksborg slotssogn, der fik sin endelige udform
ning 1841, hørte forinden — ligesom Hillerød købstad — officielt under Nr. 
Herlev og Tjæreby. Fra o. 1700 var der omtrent på landsbyen Ølskøbs tid
ligere plads syd for Frederiksværkvej (sml. p. 637) vokset en bebyggelse op, 
Nyhuse kaldet, fortrinsvis for slottets håndværkere og embedsmænd. Menig
heden søgte slotskirken, men begravelser fandt sted ved Nr. Herlev. 1802 
skænkede kongen en jordlod til begravelsesplads for beboerne, den såkaldte 
Frederiksborg slotsmenighed, og 1804 approberede Danske Kancelli biskop
pens forslag til indhegning, takster og indvielsesceremoni, men kirkegården 
skal først være taget i brug 1809 (jfr. †kirkegårdsmonumenter p. 1934).

Kirkegården, der anlagdes ved Nyhuse skole, er udvidet flere gange og dæk
ker nu et stort areal syd for Frederiksværkvej og opdelt i to afdelinger af 
Frej asvej. De ældste begravelser findes på den østre afdeling13, og kirkegårds- 
kapellet har plads i nordvesthjørnet af den vestre. Begge afsnit hegnes for
trinsvis af kampestensdiger med levende hegn ovenpå. Kun mod syd på den 
østre afdeling findes der stykker af en hegnsmur i røde sten, bevaret som skel 
mod den i note 13 nævnte udvidelse. Porte og låger har fløje af jerntremmer.

Kirkegårdskapellet går i sin nuværende form og møblering tilbage til om
kring århundredskiftet (jfr. dog p. 649) ligesom Hillerød kirkegårdskapel (p. 
1927), men tårnpartiet er tilføjet 1924 (arkitekt M. P. Madsen) og forsynet med 
en klokke fra Frederiksborg slots klokkespil, støbt i Belgien af Severin van 
Aerschodt; den bærer en af Christian Richardt forfattet indskrift: »Jeg sjun- 
ger om Havet, som Helte har avet. Gave til Frederiksborg 1886«.

Kirkegårdsmonumenter14. 1) O. 1817. Frederik Poul Christian Arctander, 
født 29. maj 1790, † 5. nov. 1817. Lav, rødlig sandsten, 63 cm lang, med for
dybet versalindskrift. Tagformet med en vase udhugget i relief i de to gavl
felter. Navn og data på den østlige tagside, mindeord på den vestlige. Mod vest 
(jfr. nr. 4).

2) O. 1824. Niels Wilhelm Lund, discipel i Friderichsborg lærde skole, † 4. 
febr. 1824, fandt en hæderfuld død i sit 14. år ved at frelse en ven15. Liggende, 
rødlig kalksten, 128,5x83,5 cm, med fordybet kursivindskrift. Mod vest.

3) O. 1824. Clementine Marie Kynde, født 18. aug. 1821, † 25. okt. 1824. 
Liggende, svagt hvælvet sandsten, 112x68 cm, med fordybet skriveskrift. 
Randprofileret med rosetter i hjørnerne og ovalt, ophævet skriftfelt. I det nord
østlige hjørne. Gravstedet for slægten Kynde rummer ni sten, alle af lignende 
form og udsmykning (jfr. nr. 5, 7, 9, 12, 14, alle fra før 1850).

4) O. 1826. Gerhard Peter Arctander, født 7. maj 1796, † 7. marts 1826. 
Rødlig sandsten, 60,5 cm lang, med fordybet versalindskrift. Tagformet med 
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udhuggede cirkelornamenter i gavlfelterne. Navn og data på den vestre tagside, 
mindeord på den østre. Omtrent som nr. 1 og anbragt ved siden af denne.

5) O. 1827. Salome Cecilia Nielsen født Lange, født 20. juni 1756, † 22. juni 
1827. 125 x66 cm. I øvrigt ganske svarende til nr. 3.

6) 1830. O. C. Morgenstierne, konferensraad, med hustru født E. Flindt. 
Mindesten. Skråtliggende sandsten, 117 x 65,5 cm. Forvitret indskrift med for
dybede versaler på en i sandstenen indføjet marmorplade. Under indskriften 
en bikube i relief. Marmorpladen er revnet adskillige steder på øvre halvdel 
og sandstenen beskadiget. Henlagt ved søndre gangstis vestende.

7) O. 1830. Jomfru Clementine Maria Kynde, født 26. nov. 1768, † 28. marts 
1830. 148 X 86 cm. Indskrift med fordybede versaler. I øvrigt svarende til nr. 3.

8) O. 1830. Iohan Frideric v. Schmidten, født 4. aug. 1762, † 18. april 1830. 
Liggende, svagt hvælvet sandsten, 156,5 x 86 cm; indskrift med fordybet 
skriveskrift. Randprofileret med hjørnerosetter og ovalt, ophævet skriftfelt. 
Ved sydmuren. Gravstedet, som tillige rummer nr. 17, er omgivet af et nygotisk 
støbejernsgitter.

9) O. 1834. Jomfru Anthennette Margarete Kynde, født 25. juni 1751, 
† 1. nov. 1834. 148 X 80 cm. I øvrigt svarende til nr. 3.

10) O. 1837. Hans Nicolai Arctander, konferensraad, tidl. amtmand over 
Frederiksborg amt, født 18. febr. 1757, † 21. okt. 1837. Herunder mindeord. 
Skråtstillet sandsten, 91,5 x 62 cm. Forvitret indskrift med fordybede versaler 
på en i stenen indføjet marmorplade. Pladens nederste, venstre hjørne er rev
net. Lænet mod støbejernskorset over afdødes hustru, nr. 16. Mod vest.

11) O. 1839. Mogens Petersen, borger og brygger i Hillerød, født 12. febr. 
1778, † 12. okt. 1839. Sandsten, 96,5 x 65,5 cm. Forvitret indskrift med for
dybede versaler på en i stenen indføjet marmorplade. Ved sydmuren om kirke
gårdens gamle del (jfr. nr. 13).

12) O. 1839. Otto Christian Kynde, etatsraad og amtsforvalter, født 5. juli 
1766, † 28. okt. 1839. 155 x 82 cm. I øvrigt svarende til nr. 3.

13) O. 1840. Dorthe Maria Petersen født Berg, enke efter borger og brygger 
i Hillerød Mogens Petersen, født 1. jan. 1781, † 13. juli 1840. Plads som nr. 11.

14) O. 1844. Broder Brorson Kynde, Candidatus Theologiæ, født 5. dec. 
1758, † 10. jan. 1844. 150 x 80 cm. I øvrigt svarende til nr. 3.

15) O. 1845. Mindesten over Paulina Hübner født Schertner, † 7. marts 
1845, hendes forudgangne fader, søn og dattersøn; sat af den efterlevende 
mand H. Ch. Hübner. Liggende, rødlig sandsten, 125x72 cm, med fordybet 
versalindskrift. Mod vest.

16) O. 1845. Konferensraadinde Arctander, født 20. juli 1767, † 29. marts 
1845. Kløverbladsformet støbejernskors, 97,5 x 67 cm, på sandstensfundament. 
Indskrift med reliefversaler. I korsarmene reliefstjerner. Mod vest (jfr. nr. 10). 
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17) O. 1847. Christiane Elisabeth von Schmidten født Harboe, født 11. nov. 
1761, † 20. sept. 1847. 158 x 78 cm. Indskrift med fordybede versaler. I øvrigt 
som nr. 8.

18) O. 1848. Christian Madsen, kammerraad, ridder af Dannebrog, født 18. 
marts 1791, død på Trollesminde 28. aug. 1848. Hvid marmorplade, 60 x 44 
cm, med fordybet versalindskrift. Skråt lænet mod sandsten, som krones af 
hvidt, kløverbladsformet marmorkors, 94,5 x 57 cm. Vest for midtergangen. 
Gravstedet, som rummer fire ensartede monumenter, hvoraf det ældste er 
medtaget, er omgivet af et nygotisk støbejernsgitter16.

19) O. 1848. Mette Christence Benthien født Boemann, født 10. marts 1783, 
† 27. dec. 1848. Rødlig sandsten, 83 x 46 cm, med fordybet versalindskrift. 
Over indskriften er indhugget et latinsk kors, belagt med hvidt marmor. Ved 
sydmuren.

20) O. 1849. Chr. Vosbein (skibskaptajn)17, født 1768, † 1823, Elisabeth Kri
stine Vosbein født Mørk, født 1778, † 1849. Kalksten, 76 x 51 cm, med fordybet 
versalindskrift. Mellem de to navne er udhugget et stort, forsænket felt med et 
skråtliggende anker i relief. Nedlagt i græsrabatten ved den sydlige gangsti.

21) O. 1849. I(ohan) L(udvig) Camradt, blomstermaler, medlem af Kunst
akademiet, født 20. sept. 1779, † 4. dec. 1849. Minde sat af hans enke. Oprejst, 
rødlig sandsten, 68 x 47 cm, med indsat marmorplade, hvorpå indskriften 
med fordybede versaler. I det nordøstlige hjørne.

22) O. 1850. H. Arntz, oberstløjtnant, født 21. sept. 1759, † 6. okt. 1838, og 
hustru Gunild født Faith, født 7. nov. 1776, † 29. jan. 1850. Sandsten, 77 x 48 
cm, med indføjet marmorplade, hvorpå indskriften med fordybede, sort- 
malede versaler. Stenen står skråt lænet mod et naturstensarrangement, som 
krones af et lille, hvidt marmorkors, 58 x 30 cm. Vest for midtergangen.

Gravkammer. O. 1861. [Hans Schack greve Knuth, født 31. marts 1787, 
† 5. nov. 1861; amtmand over Frederiksborg amt 1836—55, tildelt grevelig 
titel og rang (Conradsborg) 1812. Hustru Frederikke Sophie Elisabeth de 
Løvenørn, født 1804, † 188918]. Muret kammer19, hvorover efeubevokset grav
høj med hvidt marmorkors, 157 x 83 cm. Højen omgivet af et nygotisk støbe
jernsgitter; på lågen grevekrone over våbner for slægterne Knuth og Løvenørn.

Gravkapel i nyklassicisme med to hvide trækister i samme stil. Opført 1920 
for hotelejer, proprietær A. C. Nissen, født 1840, † 1919 og hustru Mathilde 
Nissen født Wittrock, født 1860, † 192120.

†Kirkegårdsmonumenter. Fr. Algreen Ussing afskrev 1856f. i alt 61 gravsten 
på Nyhuse kirkegård, den ældste heraf fra 181721; af disse er 23 (deriblandt den 
ældste) bevaret. Fr. Algreen Ussing gengiver indskrifterne fuldt ud, hvorimod 
en beskrivelse af stenene mangler. I nogle tilfælde angiver han kort gravmin
dets materiale. — 1924 foretog I. Blomberg en vandring på kirkegården16, hvor
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under han opregner navnene på de begravede, uden gengivelse af indskrifter 
eller beskrivelse af stenene. Ejendommelig nok anfører han en grav med en 
stentavle over amtmand, konferensråd Munthe von Morgenstjerne, † 1809, 
som den ældste på kirkegården; denne sten har Algreen Ussing ikke, som 
venteligt var, afskrevet 1856f. — For begge forfatteres vedkommende gælder 
det, at de har lagt hovedvægten på personalhistorien.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Nationalmuseet. Indberetning af Astrid Tønnesen 1966 om de to kirkegårdes grav
minder. Heri findes beskrivelser af et langt større antal end de foran medtagne, der stort 
set alle er ældre end 1800’rnes midte.

1 Der henvises generelt til H. D. Schepelern: Hillerøds kirker gennem tiderne, i Kult- 
Folkemi. XV, 1963, p. 38ff. og til de i note 5 og 8 nævnte artikler. 2 Efter indvielsen af 
Præstevang kirke (p. 637) er forholdet dog ændret. 3 Byens vang var af Christian V. 
1670 blevet overladt kroejer Christoffer Spydstrup. Efter hans død 1675 fortsatte hans 
hustru Vibeke virksomheden, og efter hende blev byens vang ofte kaldt Vibekevang. 
Ved resolution af 20. juni 1732 blev det gamle kroprivilegium ophævet, og vangen udlagt 
dels til byfogedembedet og dels til vognmandslauget, som delte sin andel i ti store og een 
mindre lod, hvoraf den sidste erhvervedes til kirkegård 1828, sml. Anders Uhrskov: 
Hillerødbogen p. 285, 347 og 510, note 44. 4 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Hillerød 
kirkebog 1678—1817. 5 Jfr. kirkegårdsgartner I. Blomberg og lektor A. Boisen: Kirke
gården i Hillerød 1830—1930, i Vore Kirkegaarde VI, 1929, p. 89ff. Her oplyses også, at 
kirkegården blev anlagt af konstitueret slotsgartner på Frederiksborg, dir. Frederik 
Teisner. 6 Anders Uhrskov: Hillerødbogen (jfr. note 3) har en række byplaner p. 
447—55, som viser udvidelserne. 7 Hvor intet andet er anført, er opløsning af for
kortelser foretaget på grundlag af Dansk Biografisk Leksikon I—XXVII, 1933—44 og 
V. Richter: 100 Aars Dødsfald, 1791—1890, I—III, 1901—05. 8 I. Blomberg: Hillerød 
gamle Kirkegaard, i Frederiksborg Amts Avis 8. sept. og 11. marts 1924, anfører: »I 
købmand F. Høyers grav (d.v.s. på den nordlige del, omtrent ved midten) nedsatte skræ- 
dermester Beckgaard sin kones kiste, hentet fra torvet i 1830; over graven var en stor 
stentavle, den er nu flyttet hen langs muren ved kapellet«. 9 Rekonstrueret efter Fr. 
Algreen Ussing: Gravskrifter og andre monumentale optegnelser I, p. 5—7 (Kgl. Bibl. 
NyKglSaml. 2246, 4°). 10 Se »Bendt Bendtsen. En Levnedsskildring af P. W. Becker«, 
i DaSaml. V, 1869—70, p. 1—48. 11 De i parentes anførte personalhistoriske oplys
ninger er taget fra I. Blombergs artikel (jfr. note 8). 12 Fr. Algreen Ussing (note 9) har 
afskrevet en sten med følgende indskrift: »Herunder hviler Støvet af afdøde O.(?) C. v. 
Flindt, forhen Oberst ved Cavalleriet, død d. 10. November 1831. Denne ædle Mand var 
min Welgiører i 41 Aar. Hans Minde ei blot her Men i mit Hjerte staaer. Det Minde evigt 
er. Ei Troens Haand det naar. B. Kisler«. Ved hustruens død er denne sten tilsyneladende 
blevet erstattet af en ny over begge ægtefællerne. 13 En stor udvidelse mod syd af 
denne afdeling er endnu ikke taget i brug sommeren 1972. 14 Alle de beskrevne grav
minder findes på den afdeling af kirkegården, som ligger nærmest Hillerød by. 15 An
ders Uhrskov: Tre Mindesten, i KultFolkemi. IV, 1952, p. 32f. 16 I. Blomberg: Nyhuse 
gamle Kirkegaard, i Frederiksborg Amts Avis 31. jan. og 1. febr. 1924, anfører: »Kæmpe
højen over fru Hinrichsen fra Trollesminde«. 17 Ifølge I. Blomberg, op. cit. 18 Dan
marks Adels Aarbog 1966, p. 57—58 og 1914, p. 310. 19 Ifølge I. Blomberg, op. cit.
20 Meddelt af grosserer C. W. Nissen, Gilleleje. 21 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 2246, 4°. Fr. 
Algreen Ussing: Gravskrifter og andre monumentale optegnelser. 1—2. 1856—64.



Fig. 1. Nørre Herlev. Ydre, set fra sydøst.

N Ø R R E  H E R L E V  K I R K E
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Kirken havde 1460 egen sognepræst1. 1555 henlagdes det tidligere selvstændige sogn 
Freerslev (p. 1961) under Nørre Herlev, og 1567 var der 44 tiendeydere i sognet2. Siden 

1655, 4. nov., har kaldet været anneks til Frederiksborg slotskirke. Kirken, som kronen 
1. januar 1875 afhændede til et interessentskab af gårdejere i Freerslev og Hammersholt, 
ejes nu af kommunen3.

Kirken ligger ret højt i byen på et terræn, der fra kirkegårdens sydvest
hjørne falder mod nord og øst. I disse retninger er kirkegården udvidet, een 
gang mod øst og formentlig to gange mod nord, først antagelig 18664 og sidst 
i begyndelsen af 1900’rne; herved forsvandt den såkaldte degnegård5 (sml. 
matrikelkortet fig. 18). Om den ældste del i vest og syd er der hvidtede, tegl
hængte kampestensmure ligesom 16196. Udvidelserne hegnes dels af kamp- og 
teglstensmur, dels af trådvæv og beplantning.

E.M. 1961
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Fig. 2 a—h. Nørre Herlev. Detaljer, a. Vindue i det oprindelige skib (p. 1938). b. Vindue i vestfor
længelsen (p. 1938). c. Glamhul i tårnets østmur (p. 1939). d. Kragbånd på skibets hvælvpiller (p. 
1940). e—f. Ribbeprofil og kragbånd fra østforlængelsens hvælv 1616 (p. 1941). g. Vestforlængelsens

sokkel (p. 1938). h. Tårnpillens sokkel (p. 1939). a—c, 1:50. d—h, 1:5. Tegnet af ELM. 1973.

Indgange. I vestdiget, nær sydhjørnet, er der i tilslutning til en udvendig 
trappe en fodgængeråbning med hvidmalet tremmelåge mellem hvidtede, tegl
hængte piller, der kan rumme en ret gammel kerne; en vestre låge er nævnt 
første gang 16967. På tilsvarende plads i øst fmdes en nyere køreport med fod
gængeråbninger mellem røde teglstenspiller og med jerngitterfløje. En låge i 
nord til degnegården ønskedes tilmuret 18618.

†Kirkeriste er nævnt i forbindelse med vestre og østre låge, henholdsvis 
16967 og 17769.

Et †halsjern omtales endnu 1806, men havde længe været ude af brug10.
Et hvidtet, teglhængt ligkapel, helt mod nord, er opført 1905.
Et kalkhus er nævnt 166211, og i forbindelse med en fornyelse 17087.
Kirken er et langhus med to tilbygninger: Et senmiddelalderligt våbenhus i 

syd og et noget yngre trappehus i nord. Langhusets midterste og ældste del er 
skibet af en kirke fra 1100’rne; vestenden er en forlængelse fra o. 1200, hvis vest
ligste del danner underbygning for et noget yngre, bredt vesttårn, og østenden 
er fra renaissancetiden og formentlig opført som følge af Freerslev sogns ned
læggelse 1555. Orienteringen har stor afvigelse til nord.

Det ældste bygningsafsnit, skibet, er af rå kamp med tildannede hjørne- 
kvadre; kun østhjørnerne er bevaret, men pladsen for den oprindelige vestgavl 
såvel som for de to døre lader sig bestemme. Vinduer og døre er af fråd- og 
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Fig. 3—5. Nørre Herlev. 3. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret af El. M. 1973. 4—5. 
Langsnit, set mod syd, og nordfaçade. 1:300. Målt af H. J. Klemmensen 1926 (Kunstakademiet).
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kalksten. Overvæggene har bredt udtværede fuger, dækket af et 0,5—1 cm 
tykt, ret groft pudslag, og et lignende lag findes (bag våbenhuset) på murens 
yderside; der ses ikke spor af kvaderridsning. Den romanske murhøjde er ca. 
fire meter, målt over terræn i syd.

Døre og vinduer. De få rester af dørenes lodrette karme viser samme alder- 
dommelige teknik som Asminderøds (p. 760), det angelsachsisk prægede »short- 
and-long work« (vekslende lave og høje karmstensskifter). Dørstederne sidder 
forholdsvis langt fra den forsvundne vestgavl. Også det eneste fuldt bevarede 
vindue samt østkarmen af et andet, begge i nord, antyder gennem form og tek
nik en høj alder på bygningsafsnittet; ganske tynde frådstensflager danner de 
lodrette, kun svagt smigede karme (fig. 2 a), mens stikket er sat af tre sten, 
hvoraf den midterste er af granit. De udvendige mål er 92 x 45—48 cm, af
standen til murkrone ca. 55 cm og den indvendige bredde 46 cm. Lysningen 
sidder 43 cm fra ydre murflugt og er 32 cm bred. Ved udhugningen 1938 fandtes 
rester af en 5—6 cm tyk, rundbuet vinduesramme af eg, sammensat af fire 
planker og med spor efter en lodret og vandret 2—3 cm bred sprosse og ud
vendig glasfals.

Indre. Enkelte bjælkehuller og -ender (10 cm brede og 14 høje) fra den 
ældste overdækning er bevaret i nord og vidner sammen med pudskanter om, 
at brædderne har været sømmet på bjælkernes underside.

Tilføjelser og ændringer. Formentlig o. 1200 føjedes der en vestforlængelse til 
skibet, opført af relativt små, røde munkesten i uregelmæssigt munkeforbandt, 
med mange mørkbrændte bindere. En profileret sokkel (fig. 2g), hvoraf der 1938 
kun fandtes rester i nord, er rekonstrueret i vest men ikke i syd, hvor det flere 
gange forskallede murværk står med et lille, retkantet sokkelfremspring. Tre 
af langmurenes to + to vinduer er helt eller delvis bevaret12. Formen er usæd
vanlig, idet de smige karme både ud- og indvendig danner et knæk, så den 
sidste halve sten står vinkelret på murflugten (fig. 2b). Det østre nordvindue 
står som udvendig blænding; de ydre mål er 120x88 cm, og lysningskanten 
er sat af rejste løbere. Forlængelsen har en samtidig vestdør (fig. 6) med ud
vendig dobbeltfals skilt med afrundet led, omløbende, hulkantet kragbånd og 
firedobbelt, rundbuet stik; rulskifter af røde og sorte sten veksler med flad
skifter af krumme løbere ligesom f. eks. tårndøren i Torup (p. 1639). Døren til- 
muredes i forbindelse med hvælvslagningen i 1400’rnes 1. halvdel. Trods denne 
vestdør, er det sandsynligt, at kirken beholdt både nord- og syddør, men ikke 
på oprindelig plads; forholdene taler for, at indgangene rykkedes et stykke mod 
vest, hvor man nu finder kirkens syddør, der er i brug, og en tilmuret norddør, 
som begge er brudt gennem kampestensmurene.

Forlængelsen fik fladt loft som det oprindelige skib; også her er der huller i 
nordmuren; de viser en bjælkestørrelse på 17 x 18 cm.
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Fig. 6. Nørre Herlev. Vestforlængelsens dørstik i vest (p. 1938),

Det brede vesttårn, der rejser sig over forlængelsen, er en tilføjelse13. Mate
rialet er (udvendig i nord) gule og røde munkesten i munkeskifte. Talrige om
fattende istandsættelser har udslettet eller ændret detaljer, som kunne tjene 
til datering; tårnet og især de to øvre stokværk er helt præget af restaureringen 
1938, der også omfattede en fornyelse af de ikke oprindelige gavle.

Kun østmurens nedre del, der er uden forbandt med skibets langmure, synes 
uændret; dens to høje, rundbuede arkader og den svære mellempilles høje, 
profilerede sokkel (fig. 2h) taler for, at tårnet kan være opført på et eller andet 
tidspunkt i 1200’rnes midte, hvorimod den eneste bevarede detalje foroven i 
tårnet, det østre glamhul, snarest antyder en noget senere opførelsestid; det 
eneste man med sikkerhed kan fastslå: Tårnet er rejst, før kirken hvælvedes i 
1400’rnes første halvdel. — Over tårnrummet, der således udskiltes af det for
længede skibs indre, bibeholdtes forlængelsens flade loft, og gennem det må 
der have været adgang til de øvre stokværk, inden trappehuset rejstes (p. 1942). 
Mellemstokværket har een rundbuet åbning i nord-syd og to i øst-vest; alle 
blev egaliseret 1938, ved hvilken lejlighed man ikke fandt spor efter oprindelige 
åbninger. Klokkestokværket, der udvendig mod nord og øst markeres af et 
blændingsfelt, har til alle fire sider et fladbuet, falset glamhul, der tvillingdeles 
af en granitsøjle. Før 1938 var kun det østre intakt (fig. 2c). Søjlen, som kan

L.L.1972
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være genanvendt, er på usædvanlig vis hugget i ét med en kloagtig base, der 
ligesom selve søjleskaftet mærkværdigvis er udstyret med hjørneknopper. 
Som kapitæl tjener en forneden afrundet teglplade, som danner vederlag for de 
flade tvillingbuer, der er hugget ud i teglsten. Over det uregelmæssigt fladbuede 
stik, som dækker glamhullet, blev der 1938 fundet af huggede konsoller hørende 
til blændingens afsluttende frise; ud fra en enkelt buesten i syd rekonstru
eredes frisen med rundbuer14, mens blændingen i nord beholdt den vandrette 
afslutning. De kamtakkede gavles enkeltblændinger genspejler forholdene før 
restaureringen 1938.

Hvælv i skib og tårnrum. I 1400’rnes 1. halvdel indbyggedes tre krydshvælv 
i det forlængede skib og to i tårnfaget. Skibets hviler på falsede vægpiller med 
et tre skifter højt, lavtsiddende kragbånd (fig. 2d) undtagen i øst, hvor pillerne 
kun har et afrundet led, anbragt 1,9 m oppe, antagelig for at give plads til side
altre. Tårnrummet har hvælvpiller i øst, men de er ubenyttede, fordi kappernes 
vederlag er hugget ind i væggene. Alle ribber er kvartsten brede forneden, 
halvstens foroven; i næsten alle kappesvikler ses tilmurede spygat (til afled
ning af regnvand fra utætte tage). Ved hvælvslagningen lukkedes vestdøren, 
og i tilmuringen udsparedes en niche. I tilmuringen fandtes en sten, hvori der 
før brændingen er indridset et korset kors (NM. Nr. D 12875). Tårnets indven
dige stige afløstes muligvis af en fritrappe i nord, hvor trappehuset senere op
førtes. Gennembrydningen af døren til mellemstokværket medførte en kraftig 
beskadigelse af tårnets nordligste hvælvkappe, som underfangedes med en 
murklods, der hviler på en fladbuet arkade spændt over tårnets nordvæg.

For skibets vedkommende medførte hvælvslagningen, at murene forhøjedes 
lidt, og det er sandsynligt, at tagrejsningen samtidig øgedes, så tagryggen 
hævede sig 50 cm over den nuværende, således som et spor på tårnets østmur 
viste før 1938.

Våbenhuset i syd er af munkesten, og dets flankemure har savskifte og trap
pefrise under falsgesims. Bygningen er sikkert senmiddelalderlig, selv om der 
ikke ses meget gammelt murværk. Siden den 166211 omtales første gang i for
bindelse med gavlens istandsættelse, er denne ommuret to gange, 172215 og 
183116; sidst blev også den ene flankemur samt bjælker og loft fornyet. Den 
nuværende gavl med spidsbuet dør og rundbuet gavlblænding under syv kam
takker er antagelig fra 1800’rnes sene del. Fra en af istandsættelserne stammer 
en højst mærkelig behandling af vestmuren; talrige sten har huggede, mørtel- 
fyldte riller på tværs, således at man får indtryk af en mur med langt flere bin
dere, end den virkelig rummer. — Indvendig har hver flankemur to fladbuede 
sparenicher; bjælkeloftet er gråmalet.

Langhuskorets opførelse øgede kirkerummets areal til det dobbelte, og der er 
næppe nogen tvivl om, at arbejdet er udført kort efter 1555, da Freerslev kirke 
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Fig. 7. Nørre Herlev. Indre, set mod øst.

nedlagdes, og sognefolket henvistes til Nørre Herlev, »hvis kirke skulle hjælpes 
til bygnings behov« (sml. p. 1961). Fra Freerslev stammer da muligvis en del af 
de mange granitkvadre og kampesten, der udgør hovedbyggematerialet i lang- 
huskorets syd- og østmur; i nord findes desuden bælter af teglsten i krydsskifte. 
Tegl er endvidere benyttet til taggavlen, der med sine ni høj blændinger flan
keret af cirkelblændinger er af senmiddelalderlig type, og til vinduerne, som 
alle er tilmurede. Helt mod vest nær skibets hjørner ses i syd og nord vestkar
men af et ret stort, fladrundbuet vindue og i gavlen et lille fladbuet, hvis høje 
anbringelse formentlig skyldes hensynet til altertavlen. — Det indre stod indtil 
1616 hvidtet og med fladt loft.

Langhuskorets hvælv. 1616 fik murmesteren fra Frederiksborg slot, Jørgen 
Friborg i Slangerup, betaling for kirken, »han huellede og udhuidet indeni« samt 
for tre ankerbjælker indlagt over hvælvingerne. De to fag har falsede piller med 
affasede hjørner, kvartrundt kragbånd og ribber med karnisformede sider og 
bred platteryg (fig. 2e—f); kapperne er langt stærkere buklede end skibets. 

E.M. 1961
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Hvælvslagningen, der blev indledningen til en stor og omfattende fornyelse af 
inventaret, medførte store ændringer af vinduerne og omstøbning af blytaget. 
Endvidere er det muligt, at den gamle triumfmur først blev nedtaget 1614 
som indledning til hvælvbyggeriet6.

Trappehuset på tårnets nordside kan have afløst en fritrappe på samme 
plads. Det er nævnt første gang 166211 i forbindelse med en tagreparation. Ved 
den sidste istandsættelse 1938 viste bygningen sig at være meget sammenflikket, 
forneden af røde sten i krydsskifte, foroven af gule sten, der muligvis stammede 
fra 186117. Den fladbuede underdør sidder i øst, og trappen, der er af træ, fører 
til en retkantet, træindfattet overdør, brudt gennem tårnmuren.

To støttepiller ved skibets nordmur er fornyet 1938, ved hvilken lejlighed det 
iagttoges, at begge piller var muret op omkring en træafstivning. 166211 nævnes 
pillen i nord og 176515 nedbrydning af en unyttig murpille.

Reparationer. Foruden den ret omfattende istandsættelse i forbindelse med 
langhuskorets overhvælvning (p. 1941), giver kilderne oplysning om mur
mester Laurs Erichsens indkøb af 14.000 sten fra Karlebo teglværk 172215, 
der formentlig anvendtes til tårnreparation og nye gulve. 1821—2718 var der 
mindre reparationer overalt, og 1828 tales der om indsættelse af syv jern
vinduer. Endnu 186217 omtales hvidtning af alle bygningsafsnit, men ved en 
istandsættelse, der formentlig fandt sted i slutningen af århundredet, hug- 
gedes puds og hvidtelag ned på våbenhus og langhus, mens tårn og trappehus 
kun har stået i blank mur siden 1938, da tårnet fik en omfattende istandsæt
telse i forbindelse med rekonstruktion af visse detaljer (arkitekt Charles Chri
stensen).

Hele bygningen står i blank mur, med rundbuede jernvinduer i indfatning af 
røde sten; tårnets sydvindue fra 1938 har dog blyindfattede ruder. Alle tage er 
tækket med bly. Det indre er hvidkalket, med kalkmalerier på det oprindelige 
skibs tre hvælv. Gulvene er af gule mursten, i midtgangen muligvis fra 1722, 
kantstillede og uden bindemiddel. En restaurering af kirken er under for
beredelse 1973.

K A L K M A L E R I E R

Nogle 1922 opdagede kalkmalerier i det romanske skibs tre hvælvfag blev 
1923 afdækket af E. Rothe, der samme år pudsreparerede alle hvælv og re
staurerede det østligste. På grund af vanskeligheder med et nyt varmeanlæg 
indstilledes arbejdet indtil 1926, da de to resterende hvælv samt en figur på 
tårnpillen istandsattes af maler Rich. Rasmussen under Rothes tilsyn19.
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Fig. 8. Nørre Herlev. Indre, set mod sydvest.

O. 1460—80 udførte »Isefjordsværkstedet« en tilsyneladende fuldstændig 
udmaling af vægge og hvælv. Af væggenes udsmykning har man kun kendskab 
til den store S. Christoffer med Jesusbarnet (sml. fig. 8) og nogle ranker på 
smigen af et tilmuret nordvindue. Hvælvmalerierne fandtes ved afdækning 
nogenlunde intakte omend beskadiget ved indbygning af to skorstene. Over en 
skillelinie omtrent i højde med hvælvbuernes issepunkt findes en rigdom af 
figurscener, undertiden een, men ofte to-tre i hver kappe. Nogle scener frem
træder på en stjernestrøet bund, andre med udfyldning af tæt rankeslyng og 
på baggrund af bygninger. Siksakornamenter og rankeslyng pryder alle 
hvælvbuer samt kapperne under den nævnte skillelinie, og her findes der tillige 
i hver svikkel en hellig person eller anden afbildning. Flere skriftbånd med 
minuskler, hist og her iblandet majuskler, rummer adskillige fejl. Farverne er 
røde, blå eller blågrønne, gule og gråsorte.

Østligste hvælvfag har en usædvanlig rig illustration af S. Nicolaus’ legende20, 
begyndende i nordkappen med barndomstiden. Første motiv: Nicolaus faster 
som barn optager mest plads. I midten står sengen med den nyfødte, som har 
glorie, og mod vest en seng med moderen, der siddende modtager et brød (en

L.L.1972
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strut) og en skål mad fra en stående kvinde. Østligt i kappen ses Nicolaus’ 
bispekåring som barn; to bisper står på hver side af en stol med den siddende 
glorificerede Nicolaus, der har en bog i højre hånd; med den venstre griber han 
om en bispestav, som den ene bisp rækker frem, mens den anden sætter bispe
huen på barnets hoved (fig. 9). I sviklen herunder står Paulus, med bog og 
sværd, mens den vestre er tom.

Østkappens scene forestiller Nicolaus, der redder de tre piger, som faderen vil 
sælge til prostitution; bispen kaster mønter ned på sengen, hvori de tre piger 
ligger; endnu anes tre puder i sengens hovedende. I sviklerne to narrefigurer, 
den nordre med tromme(?), den søndre blæsende på sækkepibe.

Sydkappen har to scener, hvoraf den østre forestiller bispehelgenen, der 
hæver højre hånd og opvækker tre unge lærde, som en krovært havde myrdet; 
to er afbildet liggende og een siddende. I kappens vestre side findes en ret 
usædvanlig scene: S. Nicolaus uddeler almisser. Med højre hånd rækker bispen 
en strut frem mod en tilsyneladende knælende person; bag ham skimtes rester 
af i hvert fald én figur, iført rød dragt, og derunder en ganske lille hest (æsel?). 
I østre svikkel Peter med nøgle, den vestre tom.

Vestkappen: S. Nicolaus redder de skibbrudne. Bispen står på land, hvilket 
er karakteriseret ved et par træer, og hæver venstre hånd mod en kogge med 
fire personer; den ene hænger søsyg over rælingen, mens de andre har hænderne 
strakt bedende opad. Under skibet tre små fisk og ved dets agterstavn en 
havfrue. Søndre svikkel har en fremstilling af Johannes med kalken; tidligere 
sås heri rester af en slange, og den ødelagte figur i nordre svikkel bestemtes som 
Judas Thadæus.

Midterste hvælvfag har skildringer af Jesu lidelseshistorie, begyndende i syd
kappen, hvor der findes to scener (fig. 10). Mod øst ses bønnen i Gethsemane; 
Jesus knæler foran et bjerg, hvorpå en kalk og over denne Guds hånd. Jesu 
fødder bryder rammelinien, og bag ham ses gruppen med de tre sovende apostle; 
over figurerne et skriftbånd: »P(ate)r mei, si possibile est tulleat a me calix 
iste« (»Fader, hvis det er muligt, tag denne kalk fra mig«). Vestligt i kappen og 
skilt fra foregående med et porttårn skildres Judaskysset med krigerne og 
Malkus; Peter, i færd med at stikke sværdet i skeden, står ved tårnets side, 
mens Malkus, der foruden lygten bærer en stor kølle, får sit øre sat på. I svik
lerne ses mod øst Filip med patriarkalkors og mod vest Thomas med spyd.

Vestkappen har to scener: Jesus for Pilatus og hudstrygningen. I sviklerne 
to figurer med salvekrukker, formentlig lægehelgenerne Cosmas og Damianus.

I nordkappen er fremstillet tornekroningen, kombineret med bespottelsen 
og korsegangen. To bødler trykker tornekronen på med stave, og en vrængende 
mandsling knæler med det ene ben på rammelinien, mens det andet gennem
bryder linien. Umiddelbart bag ham, men hørende til korsbæringen, står 
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Fig. 9. Nørre Herlev, Østligste hvælvfag, nordre kappe. Nicolaus’ bispekåring som barn. Foroven 
til venstre ses lidt af seenen: Nicolaus faster som barn (p. 1943).

Veronica med svededugen, og Simon af Cyrene hjælper at bære korset. I svik
lerne to apostle, hvoraf den østre er Andreas.

Østkappens eneste billede forestiller Golgatha med Jesus på korset mellem 
de to røvere; på hans højre side de tre Maria’er samt Longinus, der stikker spyd
det i Jesu bryst, og på hans venstre side Stephaton med eddikesvampen, og 
Johannes. På skriftbåndet over Jesu kors en indskrift, der mod sædvane står 
på hovedet: »Ihs NAzA(renus) Rex Ivd(eorum)« (»Jesus af Nazareth, Jødernes 
konge«). I nordre svikkel Matthias med økse, i søndre Jacob den yngre med 
fakbue(?).

Vestligste hvælvfag har på østkappen en fremstilling af S. Laurentii marty
rium, mens motiverne på de tre øvrige kapper koncentrerer sig om dommedag. 
Laurentius ligger på risten, ved hvis ene ende kejseren står, mens tre personer 
manøvrerer med forke og blæsebælg. I sviklerne gammeltestamentelige per
soner, den nordre navngivet »Olee zoo«(!) og med et skriftbånd, hvorpå læses 
»In valle josophat [congre]gabo o(mn)es ge(n)tes et ibi disputabo cu(m) eis« 
(»i Josofats dal vil jeg samle alle folkeslag og der vil jeg samtale med dem«)21. 
I syd står »Salomo(n)« over et skriftbånd: »deum [tim]ete et mandata eius 
observate« (»frygter Gud og holder hans bud«).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 123
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Sydkappen: De salige (konge, bisp, munk med pilgrimspalmegren m.fl.) 
modtages af S. Peter foran himmerigsborgen; og i kappens vestre del ses S. 
Michael med korsstav og vægt22. I den østre svikkel en løve, der besejrer en 
drage, og i den vestre en formentlig nymalet kopi af englen med skriftbånd i 
vestkappens nordsvikkel.

Vestkappen: Dommedag. Kristus sidder på regnbuen, flankeret af den kro
nede Maria og Johannes, iført kamelhårskofte, bag hvilke engle med lidelses- 
redskaber. På skriftbåndet mod Maria læses: »Venite benedicti [patris] reg- 
nu(m)« (»kommer I velsignede i min faders rige«), og på det mod de ondes side: 
»Ite maledicti in ... ignem eternam« (»gå bort I forbandede til den evige ild«)23. 
I sviklerne basunblæsende engle med skriftbånd, hvoraf antagelig kun den 
nordre er oprindelig. På denne engels skriftbånd læses: »Surgite mortui venite 
ad iniudic(ium) dei . . . « ( » s t å  op I døde og kom til Guds dom . . . « ) .

I nordkappen modtages de fordømte i helvede, et ildsprudende Leviathangab 
med tre dømte sjæle og en djævel, som træder ud over en foranliggende, kron- 
raget munk og rækker krogen frem mod en nøgen kvinde (med koneklæde) 
på en trillebør. Den køres frem af en djævel, besat med ansigter, og bag ham 
kommer endnu en djævel slæbende (fra vest) med en flok nøgne fordømte i et 
reb, karakteriserede ved bl.a. krone, bispehue m. m. og som den eneste på
klædte, en munk. I vestre svikkel en basunblæsende engel med skriftbånd 
(som i vestkappen) over små døde, der rejser sig af gravene. I østre svikkel er 
der en illustration til en af Æsops fabler: Ræven, der gæster storken. — For
neden i dette hjørne har restaurator på gjordbuen malet årstallet 1926.

Årstallet 1652, malet med sort farve på vestsiden af langhuskorets vestligste 
gjordbue, der er lidt lavere end skibets østligste, hentyder antagelig til en i øv
rigt ukendt istandsættelse af det indre.

†Malerier. 16166, i forbindelse med langhuskorets overhvælvning, købtes 
farve til anstrygning af buerne, muligvis i det nye kor. — 1714 stod kirken hvid- 
tet indvendig, og i forbindelse med nyhvidtning blev listerne (dvs. hvælvbu
erne) anstrøget med grå farve.

I N V E N T A R
Det eneste kendte førreformatoriske inventarstykke er den 1923 omstøbte klokke fra 

1490 (Johannes Pauli). I alle tilfælde gav Jørgen Friborgs overhvælvning 1616 af det for
længede kor anledning til gennemgribende fornyelser af kirkens inventar i de nærmest 
følgende år. Den gamle altertavle kunne nøjes med en opstaffering; men altertilbehør 
som alterklæde, messehagel og alterstager krævede nyanskaffelser. Hertil kom en ny 
døbefont, nye stolestader (med degnestol) og et skab til kirkens klæder, alt formentlig 
skåret af Laurids snedker, Slangerup. Afslutningen på nyindretningen er den fornemme 
prædikestol fra 1629. Af det senere inventar skal nævnes Magnus Bergs altertavle fra 
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Fig. 10. Nørre Herlev. Midterste hvælvfag, søndre kappe. Bønnen i Gethsemane med de sovende
apostle og Judaskysset (p. 1944).

1702, som 1747 nystafferedes af Hans Nielsen, Ganløse, tillige med Hans Jacobsens nu 
forsvundne degne- og skriftestol fra 1702. Blandt gravminderne udmærker sig en sten
tavle fra o. 1759 over admiral Ulrich Kaas og søn. I dag er helhedsindtrykket, bortset fra 
altertavle og prædikestol, bestemt af det egetræsmalede stoleværk fra 1894.

Alterbord. Nyere træpanel, 191 x 90 cm og 123 cm højt, 96 cm fra korets 
østmur.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med latinsk kors. †Alter klæder. 1618 anskaffe- 
des et blåt caff-fløjls (mønstret fløjl) alterklæde gennem renteskriver Anders 
Olsen, København6. 1691 forærede afdøde amtmand Bylows frue et rødt 
fløjls klæde7. 1769 anskaffedes et af karmoisinrødt plys, hvorpå det kgl. navn 
med krone og årstal var broderet15. 1801 købtes rødt fløjlsalterklæde med sølv
galoner, Christian VII.s kronede monogram og årstal24.
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Altertavle, fra 170225, af fyr og blødt træ, skåret og malet(?) af billedskære
ren og maleren Magnus Berg (1666—1739)26. Storstykket flankeres af korin- 
tiske pilastre og har sidevinger (fig. 11 a—b), som prydes af storbladet akantus 
med volutslyng og englehoved foroven. Glat postament med fremspring under 
pilastrene og akantusslyng under sidevingerne. Over storstykket symmetrisk 
akantus med volutter og festons. Opbygningen afsluttes af overdimensioneret 
strålekrans med skyformationer.

Tavlen er senest restaureret 195827, hvorved bl.a. stafferingen fornyedes: 
Postament og rammeværk er gråmarmoreret, pilastrene rødmarmoreret. Stor
feltets maleriramme, pilastrenes baser og kapitæler samt strålekransen er for
gyldte, mens akantusværket er holdt i hvidt og guld. Strålekransen udgår fra 
mørkeblåt felt, hvorpå »Jahve« med forgyldte, hebraiske bogstaver. På posta- 
mentet med forgyldt fraktur: »Mit k j ø d . . . « ,  Joh. 6,55. Under nuværende staf
fering er konstateret ældre lag, muligvis to28. Det ældste havde rød zinnober 
og grønt på rammeværk, pilastre og postament. Samme farver sås tillige spo
radisk på snitværket, som hovedsageligt var holdt i guld, sølv og grøn lasur. 
Englehovederne havde lys karnation. Tolinjet indskrift under postamentets 
nuværende étlinjede.

1747 fornyede Hans Nielsen, Ganløse, stafferingen og forgyldte en række led: 
Gloriestråler, kapitæler, postamentlister, billedramme og løvværk. Desuden 
maledes postamentindskrift i guld15.

Storfeltets maleri, olie på lærred, 145 x 118 cm, viser den korsfæstede Kri
stus, flankeret af Maria og Johannes. Ved korsets fod Maria Magdalene, i bag
grunden Jerusalem. Farveholdningen er domineret af blålige nuancer med 
enkelte rosa, grønne og lysere toner.

176715 leverede Lars Høyberg, Esbønderup, et nyt †maleri på lærred, fore
stillende »Kristi måltid hos farisæeren«. Intet taler imod, at det nuværende 
altertavlemaleri er det oprindelige. 1827 omtales nogle gamle på væggen 
hængende alterbilleder18.

†Altertavle. 1617 fik Jørgen maler, Hillerød, betaling for »altertavlen at re
novere og opstafere på ny«. Heinrich snedker, samme sted, stod for opsæt
ningen6. 1698 omtales den som »skrøbelig« og 1702 som »brøstfældig«7.

Altersølv. Kalk, 1864, 22,5 cm høj. Graveret på det glatte bæger latinsk kors 
med trepas-afslutninger og på fodens kant med skriveskrift: »Herløv Kirke — 
Frederiksborg amt«. På bægeret og under bunden mestermærke for Conrad 
Christian Frederik Schrøder (Bøje 965), guardeinmærke for Simon Groth og 
Københavns byvåben 1864.

Samtidig disk med indskrift og stempler som kalkens. Oblatskål med låg og 
vinkande, leveret 1836(?) af S. Irgens10, af messing.

Ske, 1904, af sølv, med mestermærke AP for A. Petersen, Københavns by- 
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Fig. 11 a—b. Nørre Herlev. Altertavle 1702, af Magnus Berg. Detaljer af søndre storvinge (p. 1948).

mærke 1904 og guardeinmærke for Simon Groth. Skål, af porcelæn (»Royal 
Copenhagen«), sort med forgyldt kors; anskaffet 1904. Begge på altret.

†Altersølv. Kalk, 1560, forgyldt, med indskrift: »Thesse 4re mænd lode giøre 
Nør: Herløv kirckes kalk bestilt 1560 — Hr. Kristof. Jespers. — Rasmus Pers. 
— Jens Pers. — Per Mand«29. Kalken nævnes 16206 sammen med disk. 186217 
ytredes ønske om større kalk.

Sygesæt. Fuldstændigt berette!sessæt (Sterlingsølv) i etui, anskaffet 1966. 
†Sygesæt. 16186 købtes blåt lærred til en pose til »at tage kalk og disk udi til 
syge«, desuden anskaffedes en tinflaske. 174515 omgjorde Christian Joensen 
kalken og fik den gamle samt vinflasken i bytte. Inventariet 180410 nævner et 
komplet sæt: Kalk, disk, oblatæske og vinflaske med skrue, alt af sølv.

Alterstager, 1621, 59,5 cm høje. Stor fodskål, skaft med enkelt balusterled, 
herover kugle, omgivet af flade skaftringe. Stor, flad lyseskål. På fodskålen 
indridsede versaler: »Disse 2 livse stager ere kiøbte til Nör Herløw kircke aar 
1621 slotz herre e(rlig) oc wel b(yrdig) Christoffer Rasst«. På den anden stage: 
»Samme tid sogneprest her Svenning lensen Morsing oc kierche verge Iørgen 
Olsen i Fredersløw.« †Alterstager. 16206 nævnes 2 mindre, af kobber, solgt 176615. 

†Røgelsekar. Nævnes 16206, er 16967 »til at hente ild i«, solgt 180710. 
†Messehagler. 16206 nævnes en rød af damask, to blå af henholdsvis damask 

og »caff-fløjl«, sidstnævnte anskaffet 16186, jfr. alterklæder. Ifølge inventarium 
16967 købtes 1641 en rød af fløjl. 17217 modtoges en gul af gyldenstykke fra 
Frederiksborg slotskirke (jfr. p. 1820), der 176430 var i »mådelig stand«. 176715 
anskaffedes en rød af karmoisinrødt fløjl med kors og sølvgaloner. Herefter 
nævnes kun røde af fløjl.
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ring og genopstilling i kirken i forbindelse med den påtænkte restaurering. 
2) (Fig. 12), anskaffet 186831, støbt i kunstsandsten. Identisk med den 1863 
eller 1865 til Lynge kirke (Lynge-Frederiksborg hrd.) anskaffede font; ud
kastet skyldes formentlig F. Meldahl32. Kummens tværmål 74 cm. I korets 
nordvestre hjørne.

Dåbsfad, 1829, af krontin, udført af A. C. Dahlgreen. I den hvælvede bund 
er graveret Frederik VI.s kronede monogram og på kanten med skriveskrift: 
»Herløv kirke 1829« samt stempel: »A. C. Dahlgreen 1824«. Tvm.: 57 cm. Sva
rende til Annisse (p. 1378), Torup (p. 1657) m.fl.

†Dåbsfad. 1617 købtes »nyt tinbækken udi fonten«6. Siges allerede 17087 at 
»ville omstøbes« sammen med to tinflasker og tinkanden; men blev det vistnok 
først 182910.

Dåbskande, 1830, af tin, af slangehankstypen, leveret af enken efter E. B. 
Reisz (†1827), kandestøber i København16. På korpus graveret Frederik VI.s 
kronede monogram og på låget med skriveskrift: »Herløv kirke 1830«. Utyde
ligt stempel i bunden. Kanden danner sæt med fadet, jfr. Esbønderup (p. 1028), 
Tibirke (p. 1329), Annisse (p. 1378).

Fig. 12. Nørre Herlev. Døbefont, anskaffet 1868 
(p. 1950).

E. M. 1961

Alterskammel, muligvis fra 1830— 
3110. Nybetrukket, svarende til alter
bordet. †Alterskammel. 180124 leverede 
V. Ewald en knæskammel med rødt 
betræk og smal tresse, jfr. alterklæder.

Alterskranke med syv-sidet smede- 
jernsrækværk, muligvis fra 1739, da 
smeden gjorde et »jernrækværk om 
alterfoden« med forgyldte knapper15. 
Nyere håndliste af træ.

*Døbefont. 1) (Fig. 13), o. 1617 (jfr. 
†dåbsfad), af træ, muligvis skåret af 
den Laurids snedker fra Slangerup, som 
1619 betaltes for det tilhørende fonte
låg6. Fontens fødder er i tidens løb 
blevet stærkt nedslidte. Såvel font som 
låg har lys, blålig marmorering; her
under vistnok tre ældre lag. 186217 øn
skede man en ny font af træ eller mes
sing, i stedet for den »meget skrøbelige« 
træfont. Indkommet 1964 til National
museet fra magasinerne på Frederiks
borg slot. 1973 overvejes en restaure-
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†Vievandskar. Inventariet 1620 
nævner en »stænke kedel af messing, 
vejer 9 bismer mark« (ca. 3 kg)6.

Prædikestol (fig. 14—15), 1629, i op
bygningen svarende til en mindre 
gruppe i amtet, jfr. Strø (p. 1498). 
Den polygonale stol er på fire fag 
(samt et lille kvart nærmest vinduet) 
og et opgangsfag. — Storfelterne har 
gruppens karakteristiske arkade med 
hammerfelt og splitgavl. På hjørnerne 
apostle, udformet som hermer og hol
dende navneskjold med reliefversaler 
(regnet fra opgangsfaget): »S. Simon, 
S. Petrvs, S. Pavlvs, S. Iohannes, S. 
Andreas«. Gesimsens kronliste har 
tandsnit og æggestav, på hjørnerne 
bøjler med englehoveder. Postamen- 
tet har i de enkelte felter en varieret, 
af buskbarokken præget bladorna
mentik, symmetrisk omkring forskel
lige, fantasifulde masker; hjørnerne 
markeres af bladprydede konsoller.

Overgangen til underbaldakinen, som skjules bag sekundær panelværkskasse, 
betones af karnisfremspring med maskeprydede krumknægte i hjørnerne.

Den samtidige himmel er en uregelmæssig syvkant med gesims, svarende til 
stolen. På de fem sider nedhæng med englehoveder; tre topstykker, hvoraf det 
midterste med Christian IV.s kronede monogram, de to flankerende henholds
vis kvinde- og englehoved. Indvendig svarer gesimsen til ydersiden, dog med 
triglyffer i frisen. Herover yderligere et arkitektonisk led med slyngbåndsfelter 
på undersiden, og en liste, hvis profil er fri variant af æggestaven.

Såvel selve stolens placering (den sekundære plint, beskæringer af kvart
faget) som opgangen bærer præg af senere ændringer og føjer sig i øvrigt ikke 
harmonisk sammen. Af opgangens to paneler, der indbyrdes er varieret, har 
det vestre tandsnit-æggestav-liste, identisk med stolens og himlens.

Mod gangen markeres opgangen af to gavle med mands- og kvindeherme 
(fig. 15). Den nuværende opstilling er ikke oprindelig, og formentlig stammer 
selve plankerne såvel som hele degnestolsarrangementet fra 1890’erne lige
som kirkens nuværende stoleværk. Det er vanskeligt at afgøre, om hermerne 
virkelig hidrører fra en prædikestolsopgang eller muligvis snarere fra en (her

Fig. 13. Nørre Herlev. *Dobefont (p. 1950).
Verner Thomsen 1964



1952 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

skabs)stol, østligst i skibet. I modsætning til selve prædikestolen er brusk
barokken endnu ikke slået igennem, og hvad angår såvel skema som selve 
skæringen er der slægtskab med hermefigurer i Frederiksborg slotskirke (jfr. 
p. 1838, fig. 122).

For stolens vedkommende er værkstedssammenhængen med Strø fra 1630 
særlig udtalt, mens himlens ind- og udvendige profilering (gen)findes helt til
svarende i Dråby (Horns hrd.). Forfald og forskelligt flikkeri sætter dog et 
tydeligt præg på både stol og himmel, hvorfor man savner en række for grup
pen karakteristiske led, således evangeliststatuetterne i storfelternes portaler 
og figurerne mellem himlens topstykker (tap og taphul efter tre sådanne ses). 
I opgangsfaget mangler hermen nærmest opgangen, og gavlen over portalens 
hammerudvidelse er senere flikkeri; endelig stammer fagets to gesimsbøjler 
fra himlen, som nu ikke har en eneste bøjle i behold. 1722 hævedes stolen ved 
dunkraft, og nye stikbjælker blev indskudt15.

Stol og himmel har partiel staffering med guld og lasur på listerne, orna
menterne og apostelhermerne, hvis navneskjolde er med blå bund og forgyldte 
versaler. Storfelternes småhermer og himlens masker har lys karnation, klæde
bon i lyseblåt, lysegrønt, lilla og gult. Kongemonogrammet forgyldt på rød 
bund, og midtfeltet i himlens underside blåt.

Storfelternes arkader står sortmalede med moderne indskrifter i guld (ci
tater fra Joh. 11,6, Pet. 1,3, Rom. 1,16, Joh. 4,19 og Matt. 11,28). Gesimsfrisen 
på såvel stol som himmel står blå med versalindskrift i guld (citater fra Luk. 
11,28 og Matt. 24,35). Samtlige indskrifter er fra 1894 (synsprotokol), ved hvil
ken lejlighed frisernes endnu delvis synlige latinske bibelsteder (versaler) over- 
maledes. På himlens indvendige frise ses følgende versalindskrift under okker
gul overmaling: »Anno 1629 d(ome)n(i)c(a) a IX a trinit in nomine d(omi)n(i) 
[J(esu)] C(hristi) habita est prima concio evangelica e svggestv hoc novo pa- 
store loci h(ui)vs [S(venningius) I(ensenii) M(orsenius)]« (»år 1629, og på 9. søn
dag efter Trinitatis i den herre Jesu Christi navn er den første evangeliske præ
diken holdt fra denne nye prædikestol — stedets præst Svenning Jensen Mor- 
sing«). På et †rygskjold læstes ifølge Hofmann indskrifter for lensmanden på 
Kronborg, Frederik Urne, og hustruen, Karen Arenfeldt.

En forundersøgelse til påtænkt restaurering har godtgjort eksistensen af to 
ældre stafferinger, af hvilke den yngste har blålig marmorering i storfelternes 
arkader.

†Timeglas. 171533 købtes i København et firefaget glas. Smeden gjorde en 
jernplade til ophængning ved prædikestolen. 186117 var sanduret på prædike
stolen defekt og ønskedes borttaget eller repareret.

Stolestader, fra 1894 (synsprotokol). Stolene vest for indgangen er dog sam
menstykket af genanvendte materialer: Indgangspanelet fremhæves af en 
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Fig. 14—15. Nørre Herlev. 14. Prædikestol, storfelt. 15. Hermer fra opgangen (p. 1951).

tandsnitsgesims, og rygpanelet i de to nordlige stole svarer til ældre panelværk, 
som nu er opsat langs skibets vægge.

†Stolestader. 1619 fik Laurids snedker betaling for 40 nye stole6. 1667 indgik 
kirken kontrakt på »stemplet papir«11 med snedker Johan Arentsen, Hillerød, 
om levering af 17 mandsstole foruden reparation på ældre stole under tårnet 
og på pulpituret. 1702 gjorde Hans Jacobsen, Hillerød, en række nye stole, 
hovedsagelig 25 kvindestole7.

†Pulpiturer og lukkede stole. 1) 1668 nævnes et pulpitur på piller11; nedtaget 
176615. 2) Anskaffet sammen med †orgel 183410; opstillet i kirkens vestende, 
hvorfra det fjernedes 1923 i forbindelse med afdækning af kalkmalerier. Det 
hvilede på fire jernsøjler og havde rækværk med udsavede balustre. — 1619 
færdiggjorde Laurids snedker en degnestol6. Foruden stoleværk leverede Hans 
Jacobsen 17027 såvel en ny degnestol som en skriftestol; 174715 stafferede Hans 
Nielsen (jfr. altertavle) de to lukkede stole: Lakgrønne med zinnoberrøde lister, 
endvidere brune og røde farver. 1805 anskaffedes atter en ny skriftestol10.
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†Skabe og kister. Et skab til forvaring af kirkens klæder gjordes 16196 af 
Laurids snedker. Det kasseredes 1708 til fordel for en kiste7, udført af Hans Ja
cobsen. 1662 nævnes et geværskab11, som 1764 stod i tårnrummet, ude af brug30.

Orgel. 1963, bygget af Troels Krohn, Hillerød, med seks stemmer, manual 
og pedal. På gulvet i tårnrummet. Det afløste et orgel fra 1894 (4 stemmer, 
bygget af Knud Olsen, København), der atter afløste et fra 1834 (sml. †pulpi- 
tur)10, som allerede 186017 nævnes som ubrugeligt og 18644 gennem Meldahl 
afhændedes til murermester Wienberg.

Pengebøsser, nyere, af messing, flankerer skibets dør mod våbenhuset.
†Pengeblokke og -tavler. Et inventarium 180410 nævner »en kirkeblok, to træ

tavler til gavers indsamling og en kirketavle med *sølvklokke og plade«. Sidst
nævnte var en gave 174815 fra en københavnsk sadelmager (»remmesnider«) 
og havde på sølvpladen gengivelser af henholdsvis Kristus på korset og kob
berslangen i ørkenen. På sølvklokken, som 1865 blev afgivet til National
museet (nr. 22157), står indprikket et citat fra Davids salme 107, vers 22: »Jeg 
vil ofre Gud t a k . . . «  Herover »P.H.B.« under »C.R.D.« — »C.L.V.D. 1747«.

Tre salmenummertavler, nu med løse metalnumre. Rammen egetræsmalet.
Kirkestævnetavle, sort, med hvidmalede bogstaver.
Tre lysekroner, 1951, leveret af kunstsmed Ejby, Odense.
Kirkeskib. Nyere model af fregatten »Jylland«, ophængt i tårnrummets 

søndre hvælvfag.
†Ligbårer. 16967 nævnes tre ligbøre, alle brøstfældige.
Sejerværk. Uret (eller rettere »solskiven«) er nævnt første gang 166111, og 

det bevarede værk, af smedejern, stammer formentlig i sin oprindelige skikkelse 
fra samme århundrede. Døgnværk med timeslagværk, anbragt i »hinandens for
længelse« i ramme samlet med kiler (højde 102 cm, længde 113 cm og bredde 
78 cm). Hjørnestiverne og midterstiveren på hver langside danner udadbøjede 
ben, dog er hjørnestiverne i vestsiden lige helt til gulvet. Begge værker har 
valser af træ med hesteskoformede spærhager og optræksudveksling i vinkel. 
Kun slagskivedrevet er massivt; de øvrige er stokkedrev. Gangværket har 
stiftgang som erstatning for en tidligere hagegang og ca. 160 cm langt jern
pendul med viserakselslynge; linsen mangler. De øvre vandrette stivere for 
hver ende af gangværket er opadbuede ud for taphulstiverne. Viserværk til 
»stiv« viser, 1:6, uden på værkrammen. Slagværksudløsning for hver halve 
valsehjulsomdrejning. Tosidig udløsningsmekanisme. Seks hammerløftestifter 
med blindfælg. Stor hjulformet hjerteskive med fire egre. Slagskiven er sam
menstykket af en større, hvortil egrene er fæstnet, og en mindre med tandkran
sen. Hammerløftearmen har en kortere kontraarm (til †urklokke inde i kirken). 
Et jernbundet stenlod ligger på tårnhvælvet. Om urhammeren minder kun en 
bevaret prellefjeder ved den store klokke.
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Af regnskaberne fremgår, at uret har gennemgået mange ombygninger34, 
og det bærer vidnesbyrd om, at disse var mere end almindeligt gennemgribende, 
således at værkets udviklingshistorie nu kun i ringe grad kan følges gennem be
varede spor.

Uret står ude af brug i et kun delvis bevaret urhus ud for øvre glamhul i 
tårnets nordside.

En zinkurskive (160 cm i diameter), nedtaget 1938, står i tårnet35.
Klokker. 1) 1698, støbt af Steffan Scherrenbein7, da Christian V. regerede, og 

Peder Lange var slotsprædikant ved Fridrichsborg og sognepræst til Hillerød 
og Nørre Herløf menigheder. Om halsen indskrift på dansk med reliefversaler 
i fire linjer mellem rammestreger. Over og under indskriften bladbort, den 
nedre med englehoveder. Svarende til klokkerne af samme mester i Mårum, 
Valby og Ramløse (p. 1210*, 1254, 1358). Tvm. 96 cm. Ophængning ved August 
Nielsen, Roslev 1934.

2) 1923, omstøbt af de Smithske støberier i Ålborg. Indskrift på latin med 
minuskler efter den gamle klokkes: »Anno domini MCDLXXXX post visitatio
nem Marie fuit completa« (»i det herrens år 1490 efter Mariæ besøgelse blev 
denne klokke fuldført«). Tvm. 93 cm.

†Klokker. 1) (Fig. 17) 1490, støbt af Johannes Pauli, indskrift om halsen mel
lem dobbelte rammestreger og ordlyd som klokke nr. 2. Ifølge Uldall p. 209 slut
tede indskriften med et h, der opfattes som støberens fornavn, Hans, hvilket 
igen vil sige Johannes Pauli (Hans Paulsen), der sammen med Oluf Kegge 
støbte klokken til Vejby 1489 (jfr. p. 1309).

2) Ved klokkeskatten 1602 afgaves en klokke på 2 skippd. 5 lispd.36.
Ifølge indberetning til Hofmann midt i 1700-tallet havde kirken da to klok

ker, den ene med munkeskrift, den anden 1659.
Klokkestol, af fyr, antagelig fra 186117.

G R A V M I N D E R

Epitafier. 1) O. 1619. Margarita Torlovia (Torlofsdatter) [født 1587] gift 
[1. okt. 1617] med hofprædikant, magister Mathias Ioannis Medelfard (Mads 
Jensen Middelfart), og deres eneste søn Christianus Mathiæ (Christian Mad
sen) født på Kristi fødselsdag 1618 efter 18 ugers feberrystelser og heftige be
sværligheder. Hun levede 31 år som jomfru, et enkelt, 2 md., 3 uger og lige så 
mange dage som frugtsommelig hustru. Efter at have opbrugt kræfter og blod 
og have sendt sin 3 dage gamle søn i forvejen udåndede hun sin sjæl under de 
hedeste bønner til frelseren i den femte uge efter fødslen 26. jan. 1619. Gudelig 
indskrift 1. Tim. 2. v. 15. Opsat af den ulykkelige ægtemand og fader. Ind
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skrift på latin med fordybede, forgyldte versaler på rektangulær, sort marmor
tavle, 37 x 59 cm, over Bylows epitafium på korets sydvæg.

2) O. 1689. Iochum Christopher Bylow, båren herre til Rosenlund i Skåne, 
amtmand over Friderichsborg, Croneborg oc Iegers priis, »i Estats oc Krigs 
Sager vel erfaren«, død på Friderichsborg slot 25. aug. 1689 i hans alders 53. år. 
Sort marmortavle, 125,5x90,5 cm, med fordybede, næsten udslidte, forgyldte 
versaler; på øverste fjerdedel af tavlen er en laurbærbladindrammet, liggende 
oval af hvid marmor, ophængt i sløjfer. Herpå Bülows og hustruen Anne Ca
thrine Valkendorfs våben og initialer. På korets sydvæg.

3) O. 1759 (fig. 16). Ulrich og Friderich Kaas. Ulrich Kaas, admiral og stift
befalingsmand over Bergen stift, født på Harstrup i Iÿlland 4. okt. 1677, tjent 
55 år, død på sin gård ved Friderichsborg 28. dec. 1746. I første ægteskab fem 
sønner og tre døtre, hvoraf tre sønner og to døtre forhen hensovede; i sidste 
ægteskab efterlod han enken, tre sønner og en datter. Yngste søn, Friderich 
Kaas, kaptajnløjtnant til søs og adjudant ved Holmen, gik efter befaling i 
fransk tjeneste 2. april 1757, døde i en batalje i Indien 10. sept. 1759, 29 år, 
1 måned og 25 dage gammel. Sort marmortavle, 93 x 65,5 cm, hvorpå grav
skriften med fordybet, forgyldt antikva, navnene med versaler og kursiv, i 
ramme af lysegrå sandsten, som forneden smykkes med løbende hund; derunder 
hængestykke dannet af faner og krigstrofæer med to ovale skjolde, hvori fæd
rene og mødrene våben: Kaas og Sehested. Foroven trekantgavl hvilende 
på to lave triglyffer; i feltet relief med krigsskibe, formentlig bataljen i Indien. 
På korets nordvæg.

4) O. 1777. Albrecht Rehfeldt, postmester og hospitalsforstander i Hilleröd, 
† 21. nov. 1777, 75 år. Hvilestedet »besørget« af enken og børnene. Tavle 
af norsk marmor, 112 x 90 cm, med fordybede, sortmalede versaler og for
sænket, riflet kant. Hviler på konsol med løbende hund. På skibets nordvæg, 
østligste fag.

†Epitafier37. 1) 1602. Hans Lucho, † 26. jan. 1597, og hustru Karine Powels- 
daater, † 29. juni 1624. Opsat af hustruen (hos Hofmann omtalt som sten).

2) O. 1602. Hans Ruemand, dronning Dorethes og dronning Sophies skræd
der, † 1. sept. 1611, og hustru »Frøken Hans Skredders«, † 8. juli 1602, med beg
ge deres døtre Catharine og Else. Ifølge Peder Wedels indberetning til Hoff- 
mans Fundationer er det en trætavle, men den trykte udgave opfører den som 
en ligsten.

3) 1613. Engelbert Castrop (Kastrup), fordum borger i Rüde(?), † 1590, i 
juli måned, på Frederiksborg, da han var kommet fra Westphalen for at se sin 
søn. Derefter to distica samt oplysningen »den inderligt elskede faders sørgende 
søn Caspar Castrop, kongelig hofapoteker, lod dette opsætte som tegn på sin 
ærbødighed 1613«. Tavlen, hvis latinske indskrift er gengivet mest korrekt i 
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L.L. 1972

Fig. 16. Nørre Herlev. Epitaf nr. 3, over Ulrich og Friderich Kaas, død henholdsvis 1746 og 1759
(p. 1956).

Danske Atlas, er opsat af Engelbert C.s sønnesøn; sønnen Caspar C. døde al
lerede 1607 og ligger begravet i Slangerup38.

4) O. 1618. Otto Ludwig, f ø d t  i Hersem i Braunschvich, død på Frederiks
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borg 8. marts 1618, 66 år. Tavle med Jesumonogram i kartouche og gudelig 
indskrift på tysk, Matth. 25. kap., 34. v.

5) O. 1655. Svenning Jensön og hustru. Tavle neden for koret på venstre 
side, med gudelig indskrift fra Es. 53 og Johs. 3.

Gravsten. 1) O. 1583. Iørgen Mortensen Kolding, prædikant på Frederiks
borg, † 2(?)8. nov. 1583, og Dorithe Iorgens Daater, † 5. okt...................(resten util
gængeligt). Rødlig kalksten med ortoceratitter, 140 x 89 cm, med rosetter i 
cirkelfelter i de øvre hjørner. Indskrift med fordybede reliefversaler og der
under bomærke, kors med k, på kartouche i cirkelfelt. På stenens nedre halvdel 
bibelcitat, Philip. 3 og senere gravskrift ligeledes med fordybede versaler over 
hustruen. Foran altret, delvis dækket af skranken.

2) O. 1655. Svenning Iensøn, sognepræst til Herløff kirke og provst i Livnge 
herred, † 30. okt. 1655, og hustru Marine Søfrens Datter, † 13. nov. 1640, begge 
f ø d t  i Morsland. Trapezformet, rødlig kalksten, 179 x 114,5—108,5 cm, med 
fordybet versalindskrift langs randen, »Iob 19« (variation over vers 25—27). 
I hjørnerne evangelistsymboler i cirkelfelt og under gravskriften Jesumono
gram i bladindrammet oval. Østligst i skibets gulv.

3) O. 1786. Peder Holm, skibskaptajn, f ø d t  28. dec. 1723, gift 24. sept. 1765 
med jomfru Christense Morsleth, som med deres to børn, en søn og en datter, 
begræder hans død 14. nov. 1786. Brunlig sten, 192 x 94 cm; tværskrift med 
fordybede versaler. I skibets gulv.

En *gravsten fra 17. eller 18. årh., på Engstensgård i Nørre Herlev sogn, kan 
være en af nedenstående. Den er af kalksten, 181 x 104 cm, med så godt som 
helt udslidte, fordybede versaler.

†Gravsten37. 1) O. 1578. Anna Dosens, † 25. okt. 1578. Ud for kirkedøren.
2) O. 1618. Husfoged Otte Ludvig, f ø d t  i Hersem i det Brunsvigske, havde 

tjent kgl. maj. for husfoged ved Friderichsborg i 30 år, † 8. marts 1618 i hans 
alders 66. år. Gravskrift på tysk og gudelig indskrift med henvisning til Johs. 
3. kap., 16. v.

3) O. 1619. Anna Jensdaatter, † 22. okt. 1619. Sten i koret ved degnestolen.
4) O. 1695. Marine Thomasdaatter, f ø d t  i Vejle, tjente Anders Bentsön og 

hustru Anna Mariusdaatter i ni år, begravet 28. dec. 1695. A.B.D.(!) og A.M.D. 
Sten »nede i gangen«.

5) O. 1719. Else Margrethe gift med major Eberling, † 23. april 1719, 37 år.
6) O. 1737. Slotsfoged Hans Nielsen, † 1737, 74 år.
7) O. 1738. Forvalter Matthias Jacobsen Lund, † 19. marts 1738, 57 år.
8) 1747. Admiral [Ulrich] Kaas, 69½ år, 17. jan. 1747(!). Sml. †åben begra

velse.
†Åben begravelse tilhørende familien Bülow. 1746 blev admiral Ulrich Kaas 

nedsat der, men admiralinden bestemte, »at samme lig skulle nedgraves i koret, 
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Fig. 17. Nørre Herlev. †Klokke nr. 1, stobt 1490, af Hans Paulsen (p. 1955).

nord for altret, hos hende forrige mands, major [Georg Emanuel] Eberlin [von 
Feridan, † 1724], forhen bortdøde frues lig«15, jfr. †gravsten nr. 5.

1806 blev en åbning til en begravelse under koret tilmuret, da døren og ned
gangen dertil fra kirkegården var nedfaldet10.

†Ligtræer. Fra årene 1797—1829 er der talrige oplysninger om lægning af 
ligtræer på kirkegårdens grave.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Da Kane. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af Iens- 
mændene i henhold til kgl. missive af 28. dec. 1590. — Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. 
244.18—19 Kommunicerede kgl. resolutioner med bilag 1801—02. — 244.69 Journal 
1799—1803 og 244.72 Journal 1807—09. — Landbrugsministeriet. Domænekontoret. 
Bygningsdomænejournal 1861—66. Ved embedet. Synsprotokol 1863 ff. Se i øvrigt arki
valier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger ved Poul Nørlund 1913 (inventar), Niels Termansen 
1922, N. J. Termansen 1942, Einar V. Jensen 1955 (altertavle) og Mogens Larsen 1972 
(forundersøgelse af inventar). — Undersøgelse af Elna Møller, Erik Moltke, Jørgen Steen 
Jensen og Marie-Louise Jørgensen 1961, suppl. 1971 og 1973. — Bygningsbeskrivelse
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ved Elna Møller, inventarbeskrivelse ved Hugo Johannsen, Ole Olesen (orgel), Hans 
Stiesdal (sejerværk) og Marie-Louise Jørgensen (gravminder). Oversættelser fra latin 
ved H. D. Schepelern.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. fmdes i NM 2. afd.
Tegninger: Kunstakademiets samlinger af arkitekturtegninger, 10 blade opmålinger 

ved elever 1926.
Notebøger i NM: V. Koch IV, 16f. — Charles Christensen, en restaureringsdagbog.
Litteratur: N. Nielsen: Nørre-Herlev Kirke, i ÅrbFrborg. 1920, p. 107—13. — Charles 

Christensen: Nogle undersøgelser ved Nørre Herlev kirke og dens romanske tårn, i 
ÅrbFrborg. 1949, p. 19—28.

1 Rep. 2. rk. nr. 1102. 2 Landebogen p. 183. 3 LA. Kgl. bygn.insp.s arkiv. Meldahl.
4 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret, Bygningsdomænejournal. 1861—66.
5 N. Nielsen: Nørre-Herlev Kirke, i ÅrbFrborg. 1920, p. 107f. samt RA. Kultusmini
steriet. Journalsager 1861. 6 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk. 7 RA. Rtk. Kirkergsk. 
8 RA. Kultusministeriet. Journalsager. 9 RA. Rtk. Udskrift af kirkekassens rgsk. 
10 RA. Rtk. Amtsrgsk. 11 RA. Rtk. Kirkergsk. 1661—1672. Lynge hrd. 12 En til
svarende form kendes fra Torup langhuskor, som er henført til o. 1400 (p. 1641); end
videre i Ølsted vestforlængelse (p. 1530), der under indtryk af Torup og uden kendskab 
til Nørre Herlev er dateret til o. 1400, men som muligvis kan være ældre. 13 Sml. til
svarende, men yngre tårne i Ølsted og Skævinge (p. 1532, 1460). 14 Hvis både udform
ningen af det østre glamhul og rundbuefrisen er oprindelige detaljer, rummer tårnet en 
særpræget blanding af romanske og gotiske stiltræk. 15 RA. Rtk. Kirkergsk. Sjælland
ske rytterdistrikter. 16 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager. 17 LA. Stiftprovste- 
arkiv. Lynge—Frederiksborg synsforretninger. 18 RA. Rtk. Bygningsadm. Beregninger.
19 Fra prøveafdækningen ved N. Termansen 1922 foreligger en ganske kort indberetning 
i NM, hvor der tillige fmdes en omfattende brevveksling vedrørende Rothes betænkelig
hed ved at påtage sig ansvaret for istandsættelsen af de to vestre hvælvfag. 20 Sml. 
Nicolauslegenden (jfr. Niels M. Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier, 1970) i Ål kirke (Ring
købing amt), der er senromansk og meget rig, samt Vigersted fra o. 1450 (DK. Sorø p. 
483). Om legenden se T. Gad: Helgener. Legender fortalt i Norden, 1971, p. 211f. 21 Se 
beskrivelserne af Nørre Herlev og Mørkøv hos Saxtorph p. 100 og 138 (jfr. note 20). 
22 K. Banning: Michael Sjælevejer, et bidrag til forståelsen af sjælevejningsscenen på 
danske kalkmalerier fra middelalderen, i KirkehistSaml. 1971, p. 25—44. 23 Sml. 
Højelse og Kirkerup (DK. Kbh. amt p. 1237 og 745) samt Saxtorph (jfr. note 20). 24 RA. 
Rtk. 244.18 Kommunicerede kgl. resol. 1801. 25 Jfr. LA. Kirkeinspektionsarkivet. 
Sigerslevvester kirkes rgsk. 1604—1715, år 1702, Kgl. Bibl. Kallske saml., Jessens saml. 
og note 7. 26 Jfr. Lorentz Dietrichson: Magnus Berg, Kristiania 1912, og Roar Hauglid: 
Akantus. Fra Hellas til Gudbrandsdal, Oslo, 1950, I, 112, 117. 27 Tre indberetninger i 
forbindelse med restaureringsplan for den ormædte tavle. 28 Jfr. N. J. Termansen 
1942. 29 LA. Sjællands bispearkiv. Efterretn. til Hofmann. 30 LA. Sjællands Stifts
øvrighed. Kgl. kirkers inventarier 1764. 31 LA. Sjællands bispearkiv. Kirkesyn 1862— 
79. 32 På Det Nationalhistoriske Museum (Hillerød) opbevares en pennetegning med 
udkast til tre fonte, hvoraf Nørre Herlev-Lynge fonten er den første. Tegningen er med 
blyant signeret F. M. for Ferdinand Meldahl, der netop i 1860’erne var beskæftiget med 
genopbygningen af Frederiksborg slot efter branden 1859, jfr. p. 1774. 33 RA. Sjællands 
stifts kirkergsk. 341662 repareres værket af Christ. Kletti, Helsingør, 1670 af Søren Sejer
mager, Frederiksborg (jfr. note 11), 1707 af Johan Henrich Peschel (jfr. note 7), 1717—18 
af en unævnt urmager og muligvis har denne reparation, der også omfatter en ny viser og 
et urhus, betydet, at værket har fået sin oprindelige spindelgang ændret til hagegang med 
pendul, »dertil gjort en perpendikel« (jfr. note 33). 1722 repareres det af Christen Chri
stensen, Frederiksborg, og 1767 »omgør« Ingvar Hansen, Ballerup, værket og bringer 
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det til at slå på den lille klokke inde i kirken (jfr. note 15), jfr. den omtalte kontra- 
hammerløftearm. 1802 er der en reparation ved urmager Hyphoff (RA. Rtk. Bygnings
kontoret 1782—1826) og 1827—28 ved L. Jørgensen, Hillerød (jfr. note 10). Om et for
slag af 1872 (jfr. note 3) ved P. Jørgensen, Hillerød, til ret vidtgående ombygning, kom 
til udførelse, kan ikke afgøres. 35 1696 betaltes Frandtz Snedker for en solskive, som 
Anders Jensen »Schillerer« anstrøg og forgyldte (jfr. note 7). Fornyelse af urskiven om
tales 1739 (jfr. note 15), 1827—28 (jfr. note 10), 1841 (jfr. note 16) og 1861 (jfr. note 8). 
36 DaSaml. I, 100. 37 De forsvundne gravminders indskrifter kendes fra Danske Atlas, 
L. L. Thurah: Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I (Kgl. Bibl. Additamenta: 153), 
sammes håndskrift: Om Sielland og Fyen (i NM 2. afd.), samt sognepræsternes historiske 
efterretninger 1758—59... til fundatser af Hoffman. I (LA. Bispearkivet) og den trykte 
udgave bd. VII, 164. 38 Oplyst af H. D. Schepelern (med henvisning til Ingerslev: 
Danske Læger II, 213, 424).

Fig. 18. Nørre Herlev. Landsbyplan.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 124
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† F R E E R S L E V  K I R K E
N Ø R R E  H E R L E V  S O G N ,  L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Freerslev var i middelalderen et selvstændigt sogn under Strø hrd. Kirken overdroges 
i 1170’rne Æbelholt kloster af biskop Absalon1 og hørte siden under klosteret. Kirken 
nedlagdes i henhold til klemmebrevet 1555, der bestemte, at sognefolket skulle søge Nr. 
Herlev (p. 1935), hvis kirke skulle hjælpes til bygnings behov2.

1 SRD VI, 134ff., og 159 — Abbed Vilhelm omtaler, at han skaffede kirken ind under
Æbelholt: SRD VI,145 — jfr. i øvrigt Dipl. Dan. Danm. R. Br. 1. Rk. V nr. 138 og Ros
kildebispens jordebog p. 144. 2 H. F. Rørdam, Danske Kirkelove 1,438.



Fig. 1. Lillerød. Ydre, set fra sydvest.

LILLERØD KIRKE
LYNG E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Før reformationen synes sognet at have været selvstændigt, idet en sognepræst nævnes 
14951; siden reformationen har det været anneks til Bloustrød (p. 904). Der var 1567 

15 tiendeydere2. 1809 var tienden tillagt bispen3. Kirken, som 18744 afhændedes til et 
konsortium af sognets tiendeydere, ejes nu af kommunen.

På Christian II.s tid synes der at have været et †S. Birgitte kapel i sognet5.

Kirken ligger helt mod nord i den gamle landsby, som nu er sammenvokset 
med Allerød i hovedsognet Bloustrød. Bygningen er rejst på en hævning i ter
rænet, der har sit højeste punkt under triumfmuren. Kirkegårdens ældste del 
er ret lille; dens gamle grænser mod vest og sydvest, der er fastholdt af gammel 
vejføring, har teglhængte kampestensdiger. Disse er tidligst omtalt 1628 i for
bindelse med reparation og opsætning af to støttepiller i vest; 1709 bestod af
dækningen dels af dobbelte nonner, dels af vingesten6. Fra den gamle del fal
der terrænet ret stærkt mod nord, hvor der i tiden o. 1898—1904 gennemførtes 
to udvidelser; den ældste har teglhængte kløvstensmure, resten levende hegn.

124*

L. L. 1958
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Indgange. Vestsiden har i flugt med kirkens sydmur en låge og længere mod 
nord en køreport; i syd, ud for våbenhuset, er der en køreport med låge mel
lem røde teglstenspiller, der har afløst et ældre indgangsparti, som 1872 trængte 
til reparation7. †Indgange. Murermester Hans Andersen i Mørdrup istandsatte 
1714 kirkegårdsmuren og udspækkede kammene på den store østre port samt 
søndre og østre låge8.

Ligkapel fra 1887, af røde sten, i nordsiden af første kirkegårdsudvidelse.
†Kirkelade. En murermester fra Slangerup omtækkede 1610 kirkeladen og 

en del af hegnsmuren med tegl6.
†Klokkehus. 1615 blev der hugget fire bjælker til »kirketårnet«9. Dette tårn, 

der senere siges at stå på kirkegården, må være opført som erstatning for det 
særprægede arrangement til klokkeophængning i vestforlængelsens gavl (p. 
1966). 1669 var tårnet teglhængt, forsynet med vindskeder og en vistnok over
dækket trappe6. 1722 var det gamle brøstfældige tårn af tømmer og brædder 
nedbrudt10, afløst af et †tårn over koret.

†Halsjern, anskaffet 1730, ude af brug 176411.
Kirken består af romansk skib, ombygget kor (med †apsis) og fire tilbyg

ninger, hvor vestforlængelsen med trappe i syd (og †anordning til klokkeop
hængning i taggavlen) og våbenhuset foran syddøren er senmiddelalderlige; et 
tårn over koret er fra 1906 ligesom formentlig sakristiet mod korets østgavl. 
Orienteringen har afvigelse til syd.

Skibet, der antagelig stammer fra 1100’rnes senere del, er opført af rå kamp 
i ret jævne skifter, med hjørner af nogenlunde glathugne granitkuadre og vin
duer af uregelmæssigt hugne kridtkvadre. Vesthjørnernes kvadre er udflyttet 
ved forlængelsen og skibets nordmur helt omsat ved en restaurering i 1860’erne. 
Skibets murhøjde over terræn er ca. 5,55 m.

Vinduer og døre. Hver af skibets langmure har antagelig haft tre vinduer, 
således som det fremgår af forholdene i syd. De to østre vinduer er forment
lig velbevarede, men tilmurede ligesom det vestligste, hvis vestkarm mulig
vis blev ødelagt ved vestforlængelsens rejsning. Det midterste vindue er ud
vendig 125 cm højt, og buens issepunkt sidder ca. 115 cm under murkronen. 
Syddøren er i brug, men noget omdannet, idet lysningen nu overdækkes af en 
fladbue; over denne skimtes dog en rundbue, der formentlig indrammer et 
fordybet tympanonfelt i lighed med forholdene, som de kendes fra andre af 
egnens kirker. Dørens smigede inderkarme dækkes af en høj rundbue.

Indre. Den høje, ret smalle korbue har 15 cm høje, profilerede kridtstens(?)- 
kragbånd, der løber om på triumfmurens vestside.

†Apsis og kor. Ved en gulvundersøgelse 1954 iagttoges oversiden af det ro
manske kors fundamenter; de består af store kampesten, lagt uden bindemid- 
del, og har under østmuren en bredde af ca. 1,6 m; under de øvrige mure lig- 



LILLERØD KIRKE 1965

ger fundamentets inderside i en afstand af 60—90 cm fra de nuværende kor
vægge. Koret er sidst ombygget 1906, men var allerede da stærkt forandret, 
således 1722 (sml. †tårn) og efter 1865, da apsiden må være blevet nedrevet, 
fordi »ombygningen af kuplen bag altret« ikke kunne gøres inden for det be
regnede beløb12. »Runddelen« bag altret er tidligst nævnt 16076, da den synes 
tegltækt; 1722 fornyedes tagværket og 1748 omtales det malede spåntag10.

Ændringer og tilføjelser. Den kronologiske rækkefølge af de tre senmiddel
alderlige arbejder lader sig ikke nøje fastslå, men det er nogenlunde sikkert, at 
skibets to hvælv ligesom formentlig korets er ældre end vestforlængelsen og for

Fig. 2—3. Lillerød. 2. Langsnit, set mod nord. 1:300. 
Målt af elever på Kunstakademiet 1940. Til venstre snit 
i gavl med klokkeophængning (p. 1966). 3. Plan. 1:300. 
Målt af Charles Christensen 1921, suppleret af E1M. 
1972.
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mentlig indbygget i 1400’rne. De ret flade kapper hviler på falsede vægpiller, 
helstens skjold- og gjordbuer samt halvstens ribber; lette halvstens overribber 
og lille topkvadrat. Skjoldbuerne i skibets nordside og ved korets langmure er 
nu falsede, en ændring, som må høre sammen med den nævnte omsætning af 
murene. Tagværket er tilsyneladende fornyet ved hvælvslagningen (sml. p. 
1965), og gavlene udstyret med kamtakker; korets omtales tidligst 1628, ski
bets 16356.

Våbenhuset er af munkesten i munkeskifte med rudemønster af sortbrændte 
kopper på begge sider af den udvidede, fladbuede dør. Flankemurene har ge
sims af et udkragende savskifte under retkantet led, og gavlen har fem spids
buede højblændinger med hvidtet bund. De fem brynede kamtakker er af
dækket med munketegl, ligesom det var tilfældet med taget 16076—172210. 
Gulv af gule mursten i cement, malet bjælkeloft.

Vestforlængelsen, der næppe kan være ældre end 1500, er af samme mate
riale som våbenhuset, men de mange sortbrændte kopper danner ikke mere 
noget fast mønster. Forneden i murene og til de to vesthjørner er der benyttet 
nedbrydningsmateriale fra skibets gavl; hvad der eventuelt var tilbage af 
denne gavl blev skalmuret med munkesten, som på vestsiden er i forbandt med 
langmurene. Det store rum, der dækkes af en samtidig, seksdelt hvælving 
(med rulskiftemurede, helstens overribber), åbner sig til skibet med en bred, 
spidsbuet arkade, der minder om en tårnbue. Det samtidige trappehus i syd 
har rund spindel, løbermuret skakt og loft af udkragende, fladbuede binder
stik. Trappen udmunder et par skifter under murkronen, medens husets flanke- 
mure løfter taget op over forlængelsens tagflade. Både trappe og arkade leder 
tanken hen på et ufuldendt tårnbyggeri, men udvidelsens store omfang taler 
imod. I trappens sydmur er indmuret kridtsten af form som et kors.

Det er derimod sikkert, at man med byggeriet — udover den tilstræbte for
dobling af kirkens areal — løste den tårnløse kirkes problem: at skaffe plads 
til klokkerne. Det skete på en helt utraditionel (men ikke fremsynet) måde ved 
indbygning af en dobbelt »klokkestoh i blændingsgavlen, konstrueret omkring 
og i tilslutning til to fladbuede, nu tilmurede åbninger, der bryder den etage
delte gavls nedre blændingsrække (fig. 4). I dette område af gavlen er muren 
ca. een meter tyk og fyldt med kanaler og render efter forrådnet tømmer. Det 
er tydeligt, at man i forbindelse med gavlens opførelse har opstillet en stor, 
sammenhængende tømmerkonstruktion, delt i to fag (eller klokkestole) af uens 
bredde, bestemt af klokkernes størrelse og bestemmende for de to åbningers 
bredde; det er troligt, at klokkerne har hængt yderligt i muren eller næsten 
udenfor (sml. fig. 2). Måske var konstruktionen allerede så forfalden i 
1500’rnes slutning, at den måtte opgives til fordel for et fritstående, tømret 
tårn (p. 1964); i hvert fald er klokken fra 1588 for stor til gavlens åbninger. 
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Fig. 4. Lillerød. Vestforlængelsens taggavl med de tilmurede åbninger, som i senmiddelalderen afgav 
plads for kirkens klokker (p. 1966).

Tårnet, rejst 1906—07 over koret, skænket af rentier Ole Jørgensen (sml. 
mausoleet p. 1977), er af røde sten og præget af senmiddelalderlige stilformer. 
I forbindelse med byggeriet (eller endnu før) er koret blevet skalmuret, og der 
rejstes støttepiller både ved dettes og skibets østhjørner.

† Tårne. 1722 blev det fritstående klokketårn (p. 1964) afløst af en opbygning 
over koret; dets mure forhøjedes ca. 1,5 m og et nyt tagværk udformedes med 
»to kviste med et lydhul på hver side af kvisten«; klokkestolen opstilledes på 
nye bjælker; det fremgår endvidere, at kvistene var af udmuret bindingsværk. 
1771 nævnes, at »klokkeskuret« blev gjort af nyt som forhen10, og ved hoved
reparationen o. 186012 må klokkekvistene være blevet afløst af det spir fra 
1859, som er nævnt i forbindelse med opførelsen af det nuværende tårn13.

Sakristiet ved korets østgavl er i sin nuværende form samtidigt med tårn
byggeriet, men inden den tid omtales et †sakristi, dels 181114 (identisk med 
apsiden) og dels 18737.
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Større istandsættelser ud over de allerede berørte synes at have fundet sted o. 
16159, 16396 (vinduer), o. 168815 og 1830’rne16 (støbte vinduer).

Tagværkerne er nyere, af fyr, men med genanvendte egespær fra et middel
alderligt krydsbåndstagværk med stregnumre.

Kirken står i blank mur (1871 var den endnu hvidtet13), med rundbuede 
støbejernsvinduer og tag af vingetegl. Stolestaderne har trægulv, midtgangen 
gule sten på kant, uden bindemiddel, og koret et tilsvarende, der stammer fra 
1954, da koret nyindrettedes.

Vindfløj fra 1906, på tårnet.
†Kalkmalerier. Sengotiske og efterreformatoriske. 1928, 1941 og 1954 fand

tes spor af kalkmalerier i skibets østre hvælv og på skibets sydvæg, ved præ
dikestolen, samt på triumfbuens vanger. På ribber og bærende led var en i sort 
og rødt udført, geometrisk dekoration (trappefrise, sparrebemaling og blad
dekoration). På sydvæggen i østligste fag sås en udsmykning med røde blad
slyng, derunder gult med kontur og derunder atter sorte konturstreger, i alt 
tre gotiske udmalinger. På triumfbuens vanger fandtes en tarvelig udsmyk
ning med rødbrune draperier på okkerfarvet bund, malet direkte på hvidte
kalk, foroven (i 2 meters højde) afsluttet med et sort, malet bånd. Denne de
koration er muligvis Niels maler af Helsingørs udmaling fra 16356; han betal
tes for at gøre buerne under hvælvingen grå, den gamle maling i koret at 
forny, samt for gule og grå gardiner (sml. †altertavle).

I N V E N T A R

Oversigt. Kirkens ældste og eneste inventarstykke fra middelalderen er den romanske 
font. En af klokkerne er støbt 1588 af Gert van Mervelt, medens mesteren for altersta
gerne, der ligeledes er fra 1500’rnes anden halvdel, er ukendt. Snedker Hans Barchmann 
fik 1632 betaling for prædikestolen; en pengetavle bærer årstallet 1650. Alterkalken er 
fra 1721, oblatæsken fra 1762 og den anden klokke fra 1732. I 1820’rne anskaffedes dåbs- 
fad og -kande, og 1847 købtes det altermaleri af J. L. Lund, der nu hænger på nord
væggen i koret, som nyindrettedes 1952—55 af arkitekt Mogens Koch.

Alterbord, af grå ølandssten, mod sædvane opstillet på langs af koret; den 
svære plade hviler på to stenvanger, af hvilke den mod menigheden har et 
korsmotiv. †Alterbord nedbrudt 184716.

†Alter klæder. Et rødt alterklæde af fløjl nævnes 16046. 1729 anskaffedes et 
nyt alterklæde af karmoisinrødt kamelhårsplys kantet med en sølvgalon og 
broderet med Frederik IV.s navn og årstallet 173010. 1830 købte man et nyt 
af rødt fløjl16.

(Altertavle). Siden nyindretningen har kirken ingen altertavle, idet præstens 
plads er øst for bordet; korets bagvæg er opbygget af træpanel i hvis midte et 
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Fig. 5. Lillerød. Indre, set mod øst.

kors af samme materiale. †Altertavler. Maleri 1847, af J. L. Lund, olie på lær
red, i ny, glat egetræsramme og ophængt på korets nordvæg, stammer fra den 
tidligere tavle. Det foroven halvrundt afsluttede billede viser englen siddende 
på den tomme sarkofag, og det er som kunstnerens øvrige produktion stærkt 
inspireret af Rafaels kunst. Den oprindelige †ramme var i nygotik, forfærdiget 
af snedkermester Dyrvetter og forgyldt af hofmaler Berg16. En ældre †tavle op
stilledes 1604, da snedkeren fik betaling for at køre til Slangerup efter at have 
ført tavlen til kirken. 1635 fornyedes malingen6 af Niels maler, Helsingør (sml. 
kalkmalerier), og 1741 betaltes Hans Nielsen af Ganløse for at skrabe løse far
ver på kridtgrund af samt forsyne den overalt med »fine farver«, ægte forgyld
ning og inskriptionen, ligesom den forhen har været, men uden kridt10.

Altersølv. Kalk, 1721, med rund, let profileret fodplade og fod med en bred, 
godronneret kant. Lille bladkrave ved overgangen til skaftet, som har ind- 
knebne led med midtring på hver side af den flade, midtdelte knop med 
godronnering. Bægeret, med let udadsvejet mundingsrand, hviler i en krans af 
bægerblade, gennembrudte og med graveringer. Bæger, mundingsrand og skaft
led er forgyldt. Under bunden er indsat en cirkulær sølvplade med omløbende 
graveret skriveskrift: »Elisabeth Knoph Thögersens, Foræret denne Kalch og 
disck Til Lilleröds Kirche, Ao 1721. Da her Michel Yttrecht var Sogne Prest«17. 

L. L.1958
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Midtpå er graveret et våben med skrå bjælke mod venstre, hvori tre blade, 
hjelmtegnet ligeledes tre blade. På standkanten fire stempler: C L M W for 
guardeinen Conrad Ludolf, Københavns mærke [1]7[2]1, mestermærke i stå
ende oval CIS med årstallet 1720 for Christen Jensen (Bøje p. 53) samt må- 
nedsmærket (vægten). Kalken svarer i udseende og stempler til Græsted 
(p. 1182) sygekalk fra 1724. 20,5 cm høj. Samtidig disk, 14,5 cm i tvm., glat 
med forgyldning på oversiden; på kanten findes et graveret cirkelkors med 
fligede ender. Under bunden er graveret med skriveskrift: »Lilleröds Kirches«. 
Oblatæske, o. 1762, cirkulær, glat, 8 cm i tvm. Fodplade og låg med tunget 
kant; på lågets opbuklede midtparti graveret skriveskrift: »Lill: Kircke«. 
Under bunden fire stempler, to med sammenskrevet SK og årstallet 176218, 
samt to med SK i liggende rektangel, for Københavnerguldsmeden Svend Jen
sen Klitgaard (Bøje pp. 472 og 474). Indpunslet i bunden »Wei. 6 L. 2 qt.«10.

Moderne altersæt af nysølv (kande, oblatæske og disk, samt kalk), alt stemp
let »F. Drafland«. Ske, af sølv, stemplet »Heimbürger« og 1903.

Vinkande, nævnt 184814, af kgl. porcelæn, sort med guldkors.
†Altersølv. 1620 nævnes en kalk og disk af sølv, forgyldt9. Ifølge inventariet 

fra 1694—95 havde kapellanen hr. Niels Søborg givet en ny kalk og disk af 
tin, som vejede 2 pd.6.

†Berettelsessæt. Regnskaberne supplerer oplysningerne om de under hoved
kirken (p. 911) omtalte sygesæt. 1) Kalk og disk af tin, forsvundet 166411 af
løstes 1752 af 2) indkøbt hos guldsmed Holling, København, og bestående af 
en sygekalk (vinflaske med oblatskruegemme) med det kongelige navn gra
veret10, indlagt i bogbinderfutteral11.

†Tinflasker. 1604 nævnes en ny tinflaske, formentlig identisk med den, Jør
gen Kandestøber 1605 betaltes for at have støbt af en gammel6. 1659 anskaf
fedes en ny6.

Alterstager (fig. 6) fra sidste halvdel af 1500’rne, 34 cm høje. Under foden 
er på begge stager et bomærke (fig. 9). To moderne efterligninger har en lidt 
rødere glød i metallet. 1604 fandtes der to †blussestager.

En »standkedel« er nævnt 1604 og 1694 et †malmildkar (røgelsekar?)6.
Messehagler. 1) En ældre, af rødt fløjl med kanter og kors af guldgaloner, 

formentlig skænket 182914. 2-3) Moderne af henholdsvis gul og grøn silke, 
den første med guldbroderi og lyseblåt foer. †Messehagler. I inventariet 1604 
nævnes en af damask (solgt 1634) og en af rødt fløjl6. 1729 anskaffede man en 
messehagel af »ægte carmosin couleur fløjl indkantet med en sølvgalun og et 
kors af bredere galuner paa ryggen«10.

En liden †primklokke er nævnt 16046.
Knæskamler, samtidige med alterbordet, opstillet på langsiderne og øst for 

dette, af eg, betrukket med svinelæder. †Alterskranke. 1742 indrettede snedker 
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Fig. 6. Lillerød. Alterstage. Under foden 
findes det som fig. 9 afbildede støbermærke 
(p. 1970).

L.L. 1958

Jens Christensen, Farum, en knæling omkring alteret »i femkant« og Hans 
Nielsen, Ganløse, malede rækværk og alterfod10.

Døbefont, romansk, antagelig skånsk. Fonten er af lys grå sandsten, den bæ
gerformede kumme er 67 cm i tvm. Foden er udformet som en attisk base 
med rundstaven fremspringende over plinten og med elegante hjørnetreblade. 
En nøjagtig parallel til fontefoden findes i Landskrona kirke19. †Font (?),
1653—54 betaltes Peder snedker, Hillerød, for en »fod af eg til daaben«6. 
I slutningen af 1600’rne synes fonten at have stået i vest (sml. †skabe).

Dåbsfad af tin, med graveret årstal, 1828, 66 cm i tvm. I bunden Frederik 
VI.s kronede monogram over årstallet og graveret skriveskrift: »Lillerød 
Kirke«. På randen et palmet- og bladornament, yderst en rillet kant. Dåbs- 
kande, skænket 1830, af tin, 30 cm høj, af »slangehankstypen« svarende til Ti- 
birke (p. 1329 med fig. 15). På det flade, påhængsiede låg graveret »Lillerød 
Kirke 1830«. På kandens bug Frederik VI.s kronede monogram og i bunden 
stempel som Nødebo (p. 1087). †Dåbsfade. Et messingbækken, anskaffet til 
fonten 16066 var ifølge inventariet 1764 borte og allerede 1727 afløst af et lille 
messingbækken11. Dette brugtes indtil o. 1830 som fad i et tinbækken, der om
støbtes til det nuværende dåbsfad14.
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Prædikestolen er 1632 udført af Hans snedker i Kratmøllen, dvs. Hans Barch- 
mann, og stafferet af Mathias maler fra Slangerup6. Stolen er på fire fag med 
svungen underbaldakin og himmel (nu uden topstykker) samt opgang fra 
1700’rne. Storfelterne har en evangelist skåret i højt relief stående i en arkade, 
der her er fuldstændig opløst i bruskværk; kun profilkapitælet er bevaret. 
Under figuren ovalfelt, hvori navne med reliefversaler: »S. Mattæus«, »S. Mar- 
cvs«, »S. Lvcas« (fig. 7) og »S. Iohannes«. På hjørnerne hermer, hvis skafter 
har voldsomt bruskværk svarende til storfelternes, undtagen de to midterste, 
som bærer Frederik Urnes og hans hustru, Karen Arenfeldts, våben og deres 
reliefskårne forbogstaver. Halvfigurerne er apostle, regnet fra øst følgende: 
Peter med nøgle, Andreas med kors bag sig, skægget apostel med bog (venstre 
arm med attributtet mangler) og Paulus med rester af et sværd. Bag apost
lenes hoveder er der glorieskiver. Gesimsen har glat frise afbrudt ved hjør
nerne af bøjlerester, der antagelig oprindelig har haft englehoved som Orø 
(Holbæk amt). Foroven tandsnitliste og æggestav. Det lidt bredere postament 
har klumpede hjørneknopper med bruskornament. Herunder kraftigt karnis- 
fremspring ved overgangen til den svungne underbaldakin, der hviler på en ba- 
luster fra 174210.

Himlens gesims svarer til stolens og har under de fem kortsider hængestykke 
med englehoved og lidt bruskværk til siderne. Den indvendige frise har små- 
stave i hjørnerne (sml. Nørre Herlev p. 1951).

Opgangen ændredes 1742 af snedker Jens Christensen, Farum, der flyttede 
stolen ½ alen op mod koret og opførte en italiensk trappe. De glatte fyldings- 
paneler stammer herfra, medens gesimsens tandsnit- og æggestavliste sand
synligvis er oprindelige. »Trappen«, hvilket antagelig vil sige trinene, er flere 
gange fornyet, først 1773 af Søren Jensen, Farum10, og igen 183014.

Stolen står nu i renset eg med partiel forgyldning på bruskværket; under
baldakin, himmel og opgang har mørk egetræsmaling. Alle indskrifter er med 
forgyldt fraktur udført 1874 af malermester C. Weber, København7. På op
gangens frise er rester af oprindelig versalindskrift: »verbum .. [domini] serva 
verbiqfue] ministris« (»bevar Guds ord og for ordets tjenere . . . « ) .  Ifølge ind
beretning 1759 stod på stolen: »Suffragante Generoso Viro Dn: Frederico 
Wrne Arcis Præside erectus est Suggestus hicce novus 6 Aprilis 1632« (»på 
anbefaling af den ædle mand hr. Frederik Urne, slotshøvedsmand, er denne 
nye prædikestol opsat 6. april 1632«). Stolen stafferedes 1632 af Mathias maler 
fra Slangerup6, og 1742 marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, pillen og det nye 
trappepanel10.

Af de prædikestole, vi fra regnskaberne ved, Hans Barchmann har udført, 
er Lillerøds den eneste bevarede. Andre kan af stilistiske grunde henføres til 
værkstedet, f.eks. Orø (Holbæk amt) fra 1633, der svarer nøje til Lillerød. En 
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Fig. 7. Lillerød. Prædikestol 1632, udført af Hans Barchmann (p. 1972). L.L. 1958
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gruppe stole omfattende Strø (p. 1498), Dråby og Kyndby i Horns herred, 
Nørre Herlev (p. 1951) samt Kregme (p. 1571) kan muligvis også være udført 
hos Hans snedker. Opbygningen i disse stole er en anden end Lillerød-stolens, 
men i billedskærerarbejderne findes ligheder, der gør det rimeligt at henføre 
dem til Hans Barchmanns ikke ubetydelige værksted. Således må hermefigu
rerne i Strø og Nørre Herlev være skåret af samme snedker som Lillerøds20.

Stolestader. Af 36 stolestadegavle er tilsyneladende kun fire fra 1645, een ved 
orgelet og een i nordre side, som er identiske, samt to i søndre række, der lige
ledes er ens. Endelig hører den eneste bevarede låge (ved prædikestolen) til de 
34 stole, som Joen Biørnson i Birkerød leverede 16456. De øvrige gavle svarer 
i opbygning stort set til de ældste, der dog på to punkter skiller sig ud: pila- 
sterdekorationen er fladt, båndagtigt bladslyng og over tandsnitlisten fin
des en æggestavfrise. Dette sidste træk genfindes også på lågens øvre afslut
ning. Den har på midten en ret spinkel portalramme med flad snoredekoration 
og karvesnitrosetter over den todelte bue. En trekantsplitgavl kroner den 
rektangulære opbygning. — Ifølge regnskaberne blev alle de senere stole ud
ført efter de gamles »façon«. 1742 leverede snedker Jens Christensen af Farum 
to nye stole ved prædikestolen, seks år efter atter tre nye stole ved fonten10. 
1756 kom tre nye stole på mandssiden stadig fra samme snedker10. Derefter 
følger 1776 syv nye stole på mandfolkesiden udført af snedkermester Kobiersky 
i København21. 1849 blev stolestaderne nedtaget og omarbejdet, forsynet med 
nye rygge og bænke22. 1872 spørges der, om de forrige år borttagne døre fra 
kirkestolene kan sælges7. — Stafferingen fra 1960’erne er lys perlegrå, med 
sorte sæder og almueblå detaljer i ornamentikken.

†Skriftestole. 174011 bekostede man en ny skriftestol til afløsning af den fra
1654—556. 1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, stolen, så den svarede til alter
tavlens staffering. 1761 lavede snedker Jens Christensen, Farum, en ny stol 
og en stol bag altret, og Lars Bendixen, Hillerød, malede dem10.

†Præste- og degnestole, 1653—54 fik Peder snedker i Hillerød 24 mk. for en 
ny degnestol6. 1742 tog snedker Jens Christensen den ene fylding af stolen, 
så den i længde kom til at svare til skriftestolen, og 1747 blev den stafferet 
sammen med denne10, og i 1820’rne repareredes den sammen med præstesto- 
len23, vel den bag altret fra 176110. Degnestolen ønskedes fjernet 1863.

†Skabe og kister. 1604 nævnes en jernbunden kiste. 1694—95 omtales et 
fyrreskab ved fonten, »som har været til at hænge geværer i«6; det nævnes 
endnu 176411.

†Dørfløje. 1738 gjorde tømrer og snedker Jacob Henriksen »en ny beflam
met kirkedør«10.

Orgel, 1968, med 13 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Troels Krohn, 
Hillerød. Façaden er tegnet af Rolf Graae. †Orgel, o. 1902, med fem stemmer 
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Fig. 8. Lillerød. Indre, set mod vest. Orglet er udskiftet 1968.

og et manual (mekanisk aktion), bygget af Fr. Nielsen, Århus24. Façaden op
bevares på menighedsrådsformand Hans Janums ejendom.

Pengeblok, 1700’rne, af eg. Fem vandrette jernbånd, hvoraf det ene, med 
hjørnehængsel, er forbundet med et lodret bånd, der lukker for en lille låge. 
Helt jernbundet låg med pengetragt. Blåmalet. Ved indgangspanelet i syd.

Pengetavle, 1650, af eg. Det lodrette rygbrædt har flad bruskornamentik i 
kanten, på midten et stort Jesumonogram, herover et englehoved, nu uden an
sigt. På bagsiden med fordybede versaler M A S og 1650. Skuffens fremsprin
gende bundplade har bladudskæring. Håndtaget er drejet. Nu sortmalet, men 
oprindelig kridtgrund ses. Muligvis er tavlen een af de to, som snedker Isach 
(Christensen) i Hillerød leverede 1649. Jacob maler i Hillerød stafferede dem6.

Salmenummertavler, seks nyere, med løse tal. Grå med rødbrune dekorationer.
Lysekroner, skænket 1902. To ens messingkroner til levende lys.
Kirkeskib, en tremastet bark, på agterspejlet navnet »Ellen«. I skibet.
Sejerværk med urskive (tegnet af Erik Ellegaard Frederiksen) 1952.
Klokker: 1) (Fig. 10), 158 8 25. Den store klokke har indskrift med relief

versaler: »Verbum Domini manet in æternvm. Gerthardvs Mervelt me fecit 
Anno Domini 1588« (»Herrens ord bliver i evighed. Gert (van) Mervelt gjorde 

L. L.1958
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Fig. 9. Lillerød. Alterstage (se fig. 6). Detalje 
af fodens underside med støbermærke (p. 1970).

Fig. 10—11. Lillerød. Klokker. 10, støbt 1588, af 
Gert van Mervelt. 11, støbt 1731, af Johan Bar- 
thold Holtzmann (p. 1975f).

mig i Herrens år 1588«). Sml. Karlebo (p. 898). På klokkelegemet fire ens me
daljoner med en knælende ridder foran Kristus på korset (samme motiv findes 
i Tjæreby, p. 1408, fig. 17). 94 cm i tvm.

2) (Fig. 11), 1731. »Gloria in excelsis Deo. Me fecit Iohan Barthold Holtz
mann Hafniae Anno 1731« (»ære være Gud i det højeste. Johan Barthold Holtz
mann i København gjorde mig i året 1731«). 80 cm i tvm. Sml. Esbønderup og 
Anisse (p. 1037 og 1380). †Klokker. 1) Afgivet 160226. 2) Revnet ved sørge
ringning over Frederik IV., omstøbt til klokke nr. 2.

Klokkestol fra 1906, i tårnet. †Klokkestole. I senmiddelalderen havde klok
kerne plads i vestforlængelsens gavl (p. 1966), senere flyttedes de til et frit
stående klokkehus (p. 1964), og siden 1722 har de haft plads i de skiftende 
tårnbygninger over koret (p. 1967).

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1600—10. (Ras)mus Jørgensen og hans »gudfrygtige matrone«,
Gyd............ datter, hvilke »ectepersoner er hensovet 160.«. Ifølge indskriften
er stenen bekostet af de »efterlatte døtre nemblig Boel Rasmusdatter og Ka
ren Rasmusdaatter«. Sønderbrudt, grålig kalkstensplade, ca. 125x70 cm. Ind
skrift med fordybede versaler; lidt under midten og som skille for årstallets 

L.L. 1967
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cifre ses rester af et fordybet, ovalt felt med relieffer. Stykkerne fandtes spredt 
under korgulvet 1954; nu på våbenhusets loft.

†Gravtræ. 1827—28 fik kirken 1 rdl. for opførelse af et ligtræsmonument 
(formentlig på kirkegården) over gårdmand af Lillerød, Jens Simonsen og hu
stru Karen Jørgensdatter14.

Mausoleum, rejst o. 1905, for Ole Jørgensen og hustruen Jensigne Jørgensen, 
der skænkede penge til det nye tårn27. Gravkammeret, der rummer fem kister, 
ligger på en ophøjet, beplantet plads, omsluttet af svære mure. Ved nordsiden 
af stenlåget med dets tykke bronzeringe står en marmorstele med indskrift
plade på plinten og kronet af sørgende kvindefigur, der er signeret Carl Schil- 
ler. Nord for kirken, på første kirkegårdsudvidelse.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. A  I I .  30. Fortegnelse over kirker og disses ejere 1809. — RA. Landbrugs
ministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1858, 1861, 1863, 1866. — RA. 
Rtk. 256.102. Bygningsadm. Journalsager 1782—1848. — LA. Kirkeinspektionsarkiv. 
Lillerød kirkes regnskabsbog 1604—1712. Ved embedet (opbevares i Allerød kommunes 
kulturelle forvaltning). Protokol for Lillerød kirke (rgsk. 1874—1913). Synsprotokol 
1863—1926. Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af V. Hermansen 1941 (kalkmalerier) og Olaf Olsen 1954 
(restaureringsundersøgelse). — Undersøgelse af Vibeke Michelsen 1959, Ulla Haastrup 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 125
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1966 og Elna Møller 1961, suppl. 1973. — Bygningsbeskrivelse ved Elna Møller, inventar
beskrivelse ved Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgensen, Ole Olesen (orgel) og Hans 
Stiesdal (sejerværk).

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i Nationalmuseets 2. afd.
Tegninger: NM.: Plan målt af Charles Christensen 1921. Opmåling af døbefont 1957. 

— Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: Fem blade opmålinger ved Egon 
Madsen m.fl.

1 Repert. 2. rk. nr. 7864. 2 Landebog p. 187. 3 RA. DaKanc. Fort. o. kirker etc. 
1809. 4 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune kopibøger 1820—1900. 5 Danske 
Magazin 2. rk. II, 41. Lillerød sogn er her opført som en del af Nørre Herlev sogn. 6 LA. 
Kirkeinspektionsarkivet. Rgsk.bog 1604—1712. 7 LA. Kgl. bygningsinsp. arkiv. Mel- 
dahl. Domænekirkerne. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 41—42. 9 RA. DaKanc. 
Seks års kirkergsk. 1614—20. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytter- 
distrikters rgsk. 1719—80. 11 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers 
inv. 12 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1858—66. 
13 RA. Kultusmin. 1. dep. 1848—1916. Journalsager. 14 RA. Rtk. Rev. rgsk. Frborg. 
amtsstue. 1800—48. 15 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kommune sager. 1686— 
1818. Lynge-Frborg. hrd. 16 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager. 1782—1848. 
17 Inv. 1764 (se note 11) oplyser, at giveren var gift med forvalteren på Sandholmgård 
i Bloustrød sogn. 18 Iflg. rgsk. indkøbt 1759 (se note 10). 19 L. Tynell: Skånes me- 
deltida Dopfuntar. Stockholm 1913—21, p. 87, pl. XLI, 1. Mackeprang: Døbefonte p. 361. 
20 Træk som glorieskiverne bag apostlenes hoveder og de udtrukne volutter, der gen
findes i Strø og Nørre Herlev samt for volutternes vedkommende i Ramløse p. 1354, 
kan skyldes fælles forlæg og indicerer ikke nødvendigvis værkstedsfællesskab. 21 RA. 
Rtk. 2422.529. Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. i Kbh., 
Frborg. og Cronborg distrikter. 22 RA. Rtk. 256.5—13. Bygningsadm. 1841—50. 
Kopibog. 23 RA. Rtk. 245.416. 1821—27. Beregn, og overslag over bygningsarbejder. 
24 Bælgkasserne var indvendig beklædt med avispapir fra 1902. 25 E. Gribsø, i Årb- 
Frborg. 1934, p. 88. 26 DaSaml. I, 100. 27 Architekten 1905, nr. 13. Et Gravsted, 
p. 148 ff.

Fig. 12. Lillerød. Landsbyplan 1813.



Fig. 1. Lynge. Ydre, set fra sydøst.

LYNGE KIRKE
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

K
irken havde 1398 egen sognepræst1, men ellers vides intet om dens forhold i middel

alderen. 1567 havde sognet 22 tiendeydere2. 1875 afhændedes kirken til Lynge- 
Uggeløse kommune3.

Sagn. Endnu ved 1800’rnes midte fandtes ifølge F. Uldall et hundehoved i korets 
sydside4. Hertil var der knyttet et sagn, hvorom Danske Atlas og Hofman (VII, 164) 
beretter nogenlunde enslydende: en hund tilhørende en frue i Kollerød blev bidt af en 
jagthund tilhørende en junker på Borre slot i samme sogn; herefter ville fruen ikke søge 
Uggeløse kirke og byggede derfor Lynge.

I sakristiets østmur sidder en sten med skålformede fordybninger.

Kirkegården er stærkt udvidet mod nord 18925, og forberedelser til en syd
vestudvidelse startede 19686. Nordre del hegnes af jævngamle, hvidtede og 
teglhængte kampestensmure; om den gamle del er der tilsvarende, langt æl
dre og indvendig næsten jorddækkede mure, som er delvis ombygget i gule 
sten foroven; fremspringende kampesten i øst og vest markerer den gamle 
nordmur. I øst ses spor efter den 1870 nedrevne præstegårdslade7. Teglhængte 
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kampestensmure er tidligst omtalt 16628; i forbindelse med tårnbyggeriet 1723 
ombyggedes dele af sydmuren ligesom påny 17699 og 186110.

Indgange. Der findes nu en port med låge sydligt i vest og en port i nord, 
begge med tremmefløje mellem rødstenspiller, samt en låge til præstegården 
sydligt i øst. †Indgange. 1723 nymuredes buerne over nordlågen og søndre port 
med låge; sydindgangen afløstes 1769 af en i vest, indrettet mellem svære pil
ler9, og senere tilmuredes en præstegårdslåge i øst.

†Kirkeriste i syd og nord repareredes 17399.
Et ligkapel i sydvest, af røde mursten, opførtes kort efter 19145.
Et materialhus på kirkegårdens nordudvidelse har afløst ældre kalk- og ma- 

terialhuse. 1702—0311 opførtes et †kalkhus »på den østre side af kirken«; ma
terialet var udmuret bindingsværk ligesom i det, snedker Jens Christensen 
byggede af nyt 17629. En -\kalkkule nævnes 186010.

Et fortov om kirken, anbragt o. 186210, er omlagt flere gange.
Bygningen består af skib fra 1100’rne, vestforlængelse fra 1200’rne, kor med 

sakristi i nord fra o. 1400—50, våbenhus i syd fra 1500’rne og tårn i vest, som 
1723 afløste et af bindingsværk. Kirken har afvigelse til syd.

Hele bygningen, såvel den oprindelige del som tilføjelserne, er så stærkt om
bygget og istandsat til alle tider, at der næppe findes urørte sten i det ydre. 
Skibet er opført af rå (og kløvet) kamp; vinduer og døre er af frådsten, og det 
samme skal have været tilfældet med hjørnerne indtil den istandsættelse i 
1860’erne, der har givet bygningen det nuværende udseende12. Skibets mur
højde er ca. 4,5 m over terræn i nordøst og ca. 4 m i sydvest.

Fig. 2. Lynge. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935, suppleret af El. M. 1962.
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Fig. 3. Lynge. Ydre, set fra nordøst.

Døre og vinduer. Syddøren er i brug, men udvidet; tre frådstenskvadre over 
vestkarmens murværk taler for, at døren har haft rundbuet spejl over retkan- 
tet lysning som flere andre af egnens kirker. Norddøren, hvis plads kendes13, 
tilmuredes 17239. Umiddelbart øst for syddøren findes det eneste oprindelige 
vindue, der siden 1962 står som blænding (sml. fig. 5); det er ca. 60 cm bredt 
ude og inde, og dets lysning ligger yderligt i muren; ved genåbningen fandtes 
den oprindelige, stærkt forrådnede vinduesramme på plads, tilsyneladende sam
let af fire planker, med udskåren rundbue i den øverste og to jernnagler i den 
vestre til fastgørelse af en blyramme. Især skibets nordmur har spredt i den 
omsatte kampestensbeklædning mange små frådstensflager, der formentlig 
stammer fra de oprindelige åbninger.

Tilføjelser og ændringer. Den vestforlængelse på ca. 5 m, der føjedes til det 
kun godt 10 m lange skib, har ikke i sig selv daterende enkeltheder; hoved
materialet er også her rå (og kløvet) kamp; munkesten ses i den rest af en vest
gavl, der står under tårnets østmur. Ud fra de arkæologiske forhold er det 
rimeligt at se udvidelsen i sammenhæng med en vinduesændring, som kan da
teres til o. 1275—1300. Både den parvise anbringelse (østligt i skibets lang- 
mure) og den arkitektoniske udformning er utraditionel for en landsbykirke; 

L. L.1972
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Hans Stiesdal 1962 L.L. 1972

Fig. 4—5. Lynge. 4. Det vestre af nordmurens dobbeltvinduer. 5. Det tilsvarende i syd og skibets
eneste oprindelig vindue (p. 1981 f).

de anselige åbninger, hvoraf kun de vestre er helt bevaret, har mod rummet 
smige karme, der indrammes af en kridtstensfals med trekvartsøjler og omlø
bende, skarprygget led i buen (fig. 4—5). I nordvinduet har søjlestaven kun 
retkantet plint og halsring øverst, mens sydvinduets har baseprægede led (fig. 
7) og kapitæler; de to ødelagte østre vinduer i henholdsvis syd og nord viser 
lignede detaljer (fig. 6—7)14.

Byggearbejder o. 1375—1450. Fra den periode stammer det nybyggede, hvæl
vede kor, skibets nedrevne hvælv og sakristiet. Materialet er munkesten i 
munkeskifte, og der findes iblandet en del mørktbrændte sten. Korets tre frie 
vægge har store spidsbuede spareblændinger, der virker som en slags skjold
buer for den samtidige hvælving. Et lavtsiddende, spidsbuet og udvendig fal
set vindue i øst er blændet, mens sydsidens oprindelige vindue er afløst af et 
større i 1860’erne. I nord har der næppe været anden åbning end døren til 
sakristiet. Flankemurene har en tre skifter høj, fordybet trappefrise over sav
skifte; bunden i frisen bærer et tyndt mørtellag, der ligesom savskiftet har 
stået hvidtet. To retkantede, udkragende led over denne dekoration er tilføjet 
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Hans Stiesdal 1962

Fig. 6—7. Lynge. Detaljer fra skibets søndre tvillingvindue. 6, fra det vestre vindue (sml. fig. 5) og 7,
fra det odelagte østre (p. 1982).

langt senere. Taggavlen har syv kamtakker og syv spidsbuede højblændinger 
med hvidtet bund. Hvælvingen har skjoldbue mod triumfmuren og ribber af 
halvstens bredde, forneden profileret med rundstav mellem affasede led, for
oven retkantede og samlet om toprude; ribberne udspringer fra 14 cm høje kon
soller (ifølge Rothe dannet af ribbesten), hvoraf den ene muligvis tidligere lig
nede et hundehoved (sml. sagn p. 1979). Triumfbuen fik samtidig sin nuværende 
spidse form med fals mod vest; også skibets †hvælv, der blev nedtaget 179015, 
må henføres til perioden (sml. kalkmalerier); iagttagelser ved sidste restaure
ring viste, at det forlængede skib har haft tre fag, hvoraf det østligste af hen
syn til dobbeltvinduernes bevaring har været betydelig større end de to an
dre. En lem i et af hvælvene er nævnt 17239.

Sakristiet. Muligvis blev opførelsen forberedt ved bygning af koret med en 
fladbuet (nu retkantet) døråbning i dets nordmur, men der synes dog ikke at 
have været afsat fortandinger til sakristimurene. En dobbelt retkantgesims 
kroner flankemurene, og taggavlen prydes af syv spidsbuede høj blændinger 
under et lignende antal kamtakker; 1868 stod gavlen foran ommuring, og cir
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kelvinduet i nord er sikkert indføjet ved denne lejlighed. Vestvinduet stammer 
fra 18635, og gennembrydning af en dør, formentlig på den nuværende plads i 
øst, er nævnt 1757. Lidt syd for døren ses udvendig et 9 cm bredt og 5 cm højt 
hul; det minder om et piscina-afløb, men hører til en »vandrende«, som blev 
lagt gennem muren 17469. Sakristiets indre dækkes af en krydshvælving med 
skjoldbue mod koret, toprude og spygat i sviklerne (til afledning af vandet fra 
utætte tagflader). Gulvbelægningen har snart været mursten, snart træ.

Våbenhusets ret tynde munkestensmure og deres indvendige spareblændinger 
henfører bygningen til o. 1500—50. Flankemurene har under den nyere ret- 
kantgesims en udkragende, tre skifter høj trappefrise; den 1703 nedblæste og 
nymurede gavl11 har syv nærmest spidsbuede blændinger med pudset bund og 
syv kamtakker. Blændingerne havde tidligere fælles fodlinie (et skifte lavere), 
men denne brydes af den nuværende, spidse dørbue. Det indre har i øst en 
muret bænk. Rødmalet bjælkeloft og gulv af gule sten på kant.

Tårnet er opført 1723, efter at man et par år havde udskudt nedbrydningen 
af det gamle på grund af »bøndernes mange andre kørsler«. Hele arbejdet ud
førtes efter kontrakt af 19. januar 1722. Murermestre var Laurs Eriksen, An
ders Jacobsen og Søren Sørensen, tømrermester var Jens Pedersen Exsted, alle 
af København. Murene er af gule sten, der senere er blevet cementeret og 
hvidtet. Tårnrummet, hvis vestvindue muligvis har afløst en dør, står med 
fladt, gipset loft; det åbner sig mod skibet med en lav, rundbuet arkade, der 
kan stamme fra det ældre tårn. En dør i syd giver via en indvendig trætrappe 
adgang til mellemstokværket, der har lysglug i vest; herfra er der brudt en 
gennemgang til skibets loft. Klokkestokværket har to rundbuede, falsede glam
huller til hvert verdenshjørne, og tårnet krones af et lavt pyramidespir. På 
tårnets façader er der fyldt med jernankre, hvoraf nogle af vestsidens, under 
glamhullerne, danner årstallet 1723. Mellem disse glamhuller sidder en ind- 
skriftstavle af bremersandsten, udført af billedhuggeren Didrik Gercken9. Tav
len er formet som en barokkartouche omkring Frederik IV.s og Anna Sophies 
kronede spejlmonogram og en indskrift (med versaler): »Den 4de Friderich 
hand saa paa Zions Nytte / See Zions Gud igien paa den din Salveds Gaun / 
Hver Schol- og Tempels Muur skal staae som Ærestytte / At dörke næst ved 
Gud sin Foster-Faders Naun. / Anno 1723«.

†Tårn. 1669 udførte Jørgen murermester og tømmermanden M. Andres i 
Hillerød store sikringsarbejder med indlægning af flere ankre i tårnets mur
værk og reparation af kamtakkerne8. I forbindelse med nedrivningen 1723 
siges det at være »opsat af tømmerværk med en forloren mur udenfor«, samt 
at det havde givet sig over 30 cm ud fra skibet9.

Reparationer. I forbindelse med tårnets nybygning 1723 gennemgik resten 
af kirken en større istandsættelse, der omfattede indhugning af nye vinduer i 
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Fig. 8. Lynge. Indre, set mod øst.

syd og reparationer på tagene9; ligesom 1714 var nordsiden af kor og skib 
tækket med hulsten, sydsiden og våbenhuset med bly16. Korets og skibets bly 
blev 1769 udskiftet med tegl, og samtidig ommuredes tårnets sydvesthjørne 
såvel som store partier af skibets langmure nær hjørnerne9. Efter fjernelsen af 
skibets hvælv nedbrødes to gamle »contre-forcher«, og fem nye opmuredes fra 
grunden; som loft i skibet indlagde snedkermester Jørgen Didrich Schmidt af 
Hillerød 13 nye pommerske palholter beklædt med firskårne brædder15. Både 
loft og tagværk synes fornyet o. 1869; fra den tid stammer uden tvivl de nu
værende vinduer og døre samt de gipsede lofter.

Kirken står i blank m u r ;  hvidtet er dog en del blændingsbunde og vindues- 
false samt hele tårnet. Overalt findes spor efter ældre rød- og hvidkalkning. De 
nyere fyrretræstagværker (med hængeværk af 1769-bjælkerne) er tækket med 
nye vingetegl 1968, våbenhusets med bly. Vinduerne har blyindfattede ruder 
i jernrammer. Tårn og skib har gipslofter. Gulvene, der sidst er omlagt ved 
restaureringen 1961—63 (arkitekt Rolf Graae), er i koret af gule fliser, i sa
kristi og stolestader af træ, i resten af mursten på fladen; i skibets sydøsthjørne 
ligger gamle, glaserede fliser (15 x 15 cm). Tårngulvet stiger stærkt mod vest.

Vindfløjen med årstallet 1856 har afløst en fra 17239; på tårnet.

L.L.1974



1986 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

K A L K M A L E R I E R

O. 1275—1300. 1961 fandtes der på de p. 1981 omtalte vinduer rester af en 
samtidig bemaling: vekslende »skifter« af røde, grå og hvide sten på søjlerne 
og sparremønster på den omløbende stav; kun nordvinduets bemaling er re
staureret (O. Hellvik). Østligt på nordmuren sås endvidere røde og grønne 
farvespor, ældre end de nedennævnte malerier.

O. 1460—80. »Isefjordsværkstedet« har udført en tilsyneladende fuldstændig 
bemaling af hvælv og vægge i koret og det forlængede skib. Korhvælvingens 
og triumfbuens dekoration afdækkedes 1904 og restaureredes kort efter af E. 
Rothe. Både på det tidspunkt og ved restaureringen 1961f. iagttoges rester af 
vægudsmykningen i skibet (dets tre hvælv blev nedtaget 1790), som påny er 
overhvidtet. Den for værkstedet karakteristiske baggrunds- og udfyldnings- 
staffage er benyttet overalt, og i korhvælvet træffes den ikke ukendte opdeling 
af kapperne ved hjælp af vandrette bånd17. Østkappens dominerende motiv er 
skabelsen (fig. 9). Gud sidder på en trone, omgivet af sol og måne, dyr og 
planter (blandt fiskene en havfrue); på det øverste bånd står: »Ego sum alpha 
et om(ega)« (»jeg er begyndelsen og enden«), på det nederste: »In principio 
c(re)av(i)t de(us) celu(m) et t(er)ra(m)« (»i begyndelsen skabte Gud himlen og 
jorden«). Under det vandrette bånd med rankeslyng ses i nord en meget med
taget bebudelsesscene og i syd S. Peter med nøgle og S. Paulus med sværd. 
Sydkappens mellemste felt viser Adams og Evas skabelse; de tilsvarende bånd 
har indskrifterne »Adam« og »Hic deus creavit evam« (»her skabte Gud Eva«).
I øverste felt fører Gud dem ind i paradis og advarer mod frugterne; på skrift
båndet står »Hic introducsit deus eos in paradisu(m) et monstra(vi)t eos (fejl 
for iis) fructu(m)« (»her indførte Gud dem i paradis og viste dem frugten«). 
Underste felt har mod øst S. Morten, der giver sin halve kappe til krøblingen 
med knæskamler, mod vest Anna selvtredie (også Maria er afbildet som et barn).

Vestkappen. Øverste felt viser syndefaldet og den påfølgende samtale med 
Gudfader; Adam og Eva flankerer træet midt i haven, og slangen med kronet 
(kvinde)hoved snor sig om det; Gud står helt mod syd i hvælvkappen, der er 
fyldt med flagrende skriftbånd, som kommenterer scenen. Gud: »Adam, Adam 
ubi es« (»Adam, Adam, hvor er du?«), Adam: »Voce(m) tua(m) audivi in medio 
paradiso et timui, eo q(uod) nud(us) es(sem)« (»jeg hørte din røst midt i paradis 
og blev bange, fordi jeg var nøgen«), Gud: »Quis eni(m) indicabit (fejl for indi- 
cavit) tibi q(uod) nud(us) esses« (»hvem vel fortalte dig, at du var nøgen?«), 
Adam: »Mulier qua(m) dedisti michi sociam, dedit michi de ligno et (co)medi« 
(»kvinden, du gav mig til fælle, gav mig af træet og jeg spiste«), Eva: »Serpe(n)s 
decepit me« (»slangen forførte mig«). Mellemste række har to scener, den meget 
sjældne af Eva, der alene fristes af slangen (udvisket skriftbånd) og (mod 
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Fig. 9. Lynge. Kalkmalerier på korhvælvingen, østre kappe (p. 1986).

nord) jordelivet, Adam med hakke, Eva med barn og ten. I sviklerne helgen 
med palmegren (mod syd) og Johannes Døberen med bog og korslam. På 
triumfmurens østside, syd for buen, ses et motiv, der må tolkes som en kalk
brænder i arbejde (med kalksten, brænding og trug med kølle). Nordkappen 
har i øverste felt uddrivelsen af paradis; med hævet sværd viser ærkeenglen 
Mikael Adam og Eva bort med ordene »Ite maledicti ad fodiendam terram« 
(»gå, I forbandede, for at dyrke jorden«). I mellemste felt ses (mod vest) Kain, 
der slår Abel ihjel; på skriftbåndet læses »Justus abel« (»retfærdige Abel«), og 
bag gruppen ligger det af Abel ofrede (kæmpe)lam på bålet. I feltets østre del 
er Noah med sin bredbil langt fremme med bygning af »Archa noe« (»Noahs 
ark«), der mest af alt ligner en kirke; bag Noah står englen, som giver anvisning 
på byggeriet. I sviklerne fremstillinger af S. Barbara med tårn (foran hende 
svage spor af knælende person) og (mod vest) S. Andreas og S. Jacob.

Triumfbuens underside. Over et indvielseskors, der holdes af en knælende 
engel, har nordsiden en frontalt afbildet mand i siddestilling (uden stol), syd
siden sidevendt, gående eller stående mand med stok; begge er iført verdslige 
dragter fra 1400’rnes midte, og den førstnævnte er navngivet »Joh(ann)es pa- 

Eigil Rothe 1906
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Eigil Rothe 1906

Fig. 10. Lynge. Kalkmaleri. S. Morten og krøb
lingen, på søndre hvælvkappes østre svikkel (p. 
1986).

tri(!)« (»Johannes fader«), den sidste »Jakobus søn«; det ligger nær at tolke de 
to som stiftere (dem, der har betalt hvælv? og malerier), eftersom dragterne 
henfører dem til lægfolkenes kreds18. Under hver person holder en knælende 
engel et stort vievandskors (sml. fig. 11), og lignende skimtes på korets vægge.

Motiverne fra skibets †udmaling er næsten ukendte. En figur (S. Laurentius) 
på vestsmigen af et nordvindue (sml. fig. 4) blev aftrukket 196219. Resten 
er overhvidtet. På triumfvæggen findes foruden rankeslyng to store personer, 
der er anbragt symmetrisk om korbuens øvre del; nord for den nordre er ma
let pelikanen med tre unger. På vestvæggens nordre del kunne man 1962 se 
rester af en dommedagsscene med en djævel foran helvedsgabet, formet som 
et stort uhyre, og derover engel med basun og tilhørende skriftbånd »Surgite 
mortui ve . . . «  (»stå op I døde, kom . . . « ) .

Hele udsmykningen er nær beslægtet med samme værksteds arbejder i Nr. 
Herlev (p. 1943) og Dråby (Horns hrd.). Den rækkefølge, hvori scenerne på 
korhvælvingen er placeret, føles kaotisk, men ud fra en teologisk vurdering 
kan den måske forekomme velovervejet20.

1740 malede Hans Nielsen9, Ganløse, et †gardin om altertavlen med blå 
limfarve.
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Fig. 11. Lynge. Indre, set mod vest.

I N V E N T A R

Oversigt. Meget gammelt inventar er bevaret i Lynge kirke, men intet fra middel
alderen. Altertavle, prædikestol, dørfløj og stolestader er fra 1600’rne. En smuk og sjæl
den helhed danner stoleværket, efter at det igen er opstillet med de tilhørende låger, 
som i mange år lå på loftet. Fra 1700’rne stammer altersølvet, medens alterskranke, 
pengeblok, dåbskande, døbefont og altermaleri er fra 1800’rne, de to sidste anskaffet 
efter at synet 1865 havde fundet »altertavle og døbefont smagløse og forældede og til 
dels uanstændige«. I en klokkestol med indskåret årstal 1723 hænger to klokker fra 1490 
og 1599.

Alterbord, nyere, glat kasse af træ. 1751 beklædte Jens Christensen, Farum, 
et †alterbord ovenpå med brædder9.

†Sidealter? I nordre del af triumfmuren blottedes 1962 enden af et stykke 
tømmer, som formentlig har tjent til fastgørelse af et sidealter.

Alterklæde, nyt, af grønt fløjl, kantet med guldgalon. 1662 ejede kirken et 
rødt, prentet †fløjlsalterklæde8, 1749 anskaffedes et af karmoisinrødt plys, kan
tet med sølvgaloner og med det kongelige navn, krone og årstallet broderet 
midtpå9. 1789 købtes et mørkerødt plysalterklæde som det forrige21, og igen 
1827 et rødt, broderet fløjlsklæde med guldgaloner22.

L.L. 1972
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Altertavlen, fra o. 1630, svarer i opbygning ret nøje til tavlen i Dråby, der 
igen er nær beslægtet med Gerlev altertavle (begge Horns hrd.) fra 1631; 
denne er udført i Hans Barchmanns værksted, og det gælder sikkert også 
Lynge-tavlen. Den minder desuden om Lille Lyngbys altertavle, skænket 
1630 og ligeledes henført til værkstedet (p. 1514 med fig. 7). Et udskåret vå
ben for Frederik Urne, lensmand 1627—41, og et malet for Peder Jacobsen 
Bircherod, præst ved kirken 1620—60, bekræfter dateringen.

Postamentet har glatte fyldinger og til siderne lille vinge med udskåret 
bruskværk. Storfeltet, der er indrammet af pærestavbort, flankeres af to gange 
to glatte, to skanske søjler på fælles postament med glat profilindrammet fyl
ding. Det tilsvarende felt ovenover har skåret våben for lensmanden Frederik 
Urne og hans hustru Karen Arenfeldt. Mellem søjlerne er der en niche med lidt 
for store figurer af Peter og Paulus (fig. 13); over nichen brudt trekantgavl 
og under den fladsnitornament. Storstykkets vinger (fig. 12) har bruskværk, 
hvori englehoved i profil (sml. Gerlev) og forneden frugtklase. Gesimsen føl
ger storstykkets form; topstykket krones af Christian IV.s monogram over 
valgsproget: »Regna firmat pietas« med reliefversaler. Til siderne ligger putti 
henslængt på degenereret segmentgavl med udskåret bruskværk. I den ene 
hånd holder de palmegren, med den anden støtter de hovedet. I gavlen lavt, 
glat felt med malet indskrift.

Storstykkets maleri, 153x117 cm, er forneden til venstre signeret A. Dorph 
1868; det forestiller skattens mønt. Farverne er mørke, bortset fra Kristi hvide 
kjortel og farisæerens hovedtøj. Kristi kappe er rød og farisæerens dragt grøn 
under en lysebrun kappe. Det oprindelige †maleri forestillede nadveren23.

Tavlens nuværende staffering, antagelig fra 1800’rne24, har egetræsmaling 
med forgyldning på sort bund i indskriftfelterne, samt lidt rødt på enkelte 
profillister. Indskrifter med fraktur, i postamentet: »Giver Keiseren det, som 
Keiserens er etc., Math 22. v. 21.«, under storstykkets søjlestillinger, forvan
skede indskrifter, i nord: »Jesu seruaforomniu (dvs. Jesus salvator omnium)« 
og i syd: »Nec vuff ussos perire« (»og ikke ... gå tilgrunde«), i topstykket: »Ære 
være Gud i det Høieste«. I postamentfremspringene er på grundlag af ældre 
staffering malet præstens våben og forbogstaver til den ene side, til den anden 
et skjold med kryds over lodret streg og ROR, galt opmalet for ROK, sml. 
alterstager. Den oprindelige staffering er malet på kridtgrund og har lazurer på 
sølvbund og en blå bundfarve. Derover findes et lag med rød og grøn dækfarve, 
som kan være det, Andreas Bomgant, København, malede 170611, eller måske 
snarere Hans Nielsen af Ganløses fra 1745. 1769 »udstoppede og ferniserede« 
Thomas Møller i Esbønderup altertavlen9. Af to yngre lag kan det ene være 
fra 1827, af Wørmer25, det andet fra 1867, af maler E. Andersen, hvis navn 
og årstal står på lågen i alterbordets østpanel.
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L.L. 1972
Fig. 12—13. Lynge. Altertavle. 12. Storstykkets vinge. 13. Apostlen Paulus (p. 1990).

†Sidealtertavle? En udskåret figur, den gode røver ved Kristi kors, fra 
1400’rnes anden halvdel, kan stamme fra †altertavle eller †sidealtertavle.

Altersølv. Kalk og disk, 1730, omgjort af det gamle sæt9. Kalken er af vanlig 
barokform med sekstunget fod og fodplade, skaft med midtdelt, godronneret 
knop og bæger med Frederik IV.s kronede spejlmonogram indgraveret, sva
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rende til kalkene bl.a. i Fredensborg (p. 827, fig. 26), Annisse (p. 1374) og an
nekskirken Uggeløse (p. 2013). På fodpladen fire stempler: mesterstempel NI 
over 1725, antagelig for Niels Joensen (Bøje p. 59), Københavns bymærke 
1730, guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke vand
mandens tegn. 23 cm høj. 1807 reparerede guldsmed Holm, København, kal
ken22. Disken har cirkelkors og kongemonogram på randen, og under bunden 
to mesterstempler som kalkens. Oblatæske, o. 1677, cirkulær; på låget graveret 
spejlmonogram, sammenskrevet OAI i ukendt rækkefølge og 1677. 7 cm i tvm.

Sygesæt, 1729, kalken svarende til alterkalken, men med cirkulær fod (som 
Blistrup, p. 1269 med fig. 11). På bægeret nyere, graveret skriveskrift: »Til
hører Liunge Kirke«. Under bunden graveret: »P. D. 1831«, antagelig for Pe
der Hansen Daue, præst i Lynge 1824—53. På fodpladen fire stempler: me
stermærke som alterkalk og disk, Københavns bymærke 1729, guardeinmærke 
som kalkens og månedsmærke krebsen. 14,5 cm høj. Forgyldt disk og vinflaske 
med oblatskruegemme i kalkens bæger. I samtidigt læderfutteral. 1767 lod
dede Brandt Johnsen sættet9.

†Alterkalk og disk blev 1701 forgyldt og renoveret af Christian Brant i Kø
benhavn11, 1729 blev sættet omstøbt jfr. kalk. Kandestøber Peder Hansen, 
København, omgjorde og forbedrede †kirkeftaske 170111 og endnu 1805 næv
nes en tinflaske i god stand22. En †sygekalk og disk af tin omtalt 176126 for
svandt næste år.

Vinkande, 18733, af porcellæn, sort med guldkors, fra Bing og Grøndahl, 
købt, da den gamle fra 184122 gik itu. Skål af kongeligt porcelæn fra 19055. Vin
kande af sølv, skænket 1929.

Alterstager (fig. 14) med graverede versaler på den meget rigt profilerede fod
skål: »Disse Liusestager ere bevilgede til Liunge Kircke af welbyrdig Hans 
Uldrich Gyldenløve Sognepræst H. Peder Jacobsøn Anno 1644 Kirckeverge 
Rasmus Olsen«. Fodskålen hviler på tre livligt formede løver. Lysetorn af mes
sing. 54 cm høje. — Syvarmet stage, skænket 1920, med giverindskrift.

Et †røgelsekar opført i inventariet 1761 var borte året efter11.
To nye messehagler, af rødt fløjl og grøn silke. †Messehagler. 1620 havde kir

ken en af rødt fløjl27, 1662 en af rødt, prentet fløjl med syet krucifiks og en 
gammel blå8. 1789 købtes en ny, mørkerød med sølvgaloner og kors21.

En liden †primklokke er nævnt 162027 og 16628.
Alterskranke fra 1828, da den gamle blev taget ned og lavet helt om, for

størret med to fag og døren anbragt i den ene ende22. Den femsidede skranke 
har firkantede, lodrette støbejernspiller, som forneden og foroven under hånd
listen støttes af to dobbeltvolutter. Den gamle †alterskranke var lavet 1745 af 
smed Anders Pedersen, Lillerød, malet og forgyldt af Hans Nielsen fra Gan- 
løse9; den prydedes med Christian VI.s monogram og krone.
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†Monstranshus. Skab, af eg, 47 cm bredt, 21 
—22 cm dybt og 189 cm højt er nævnt i inven
tariet 162027. Det havde jerngitterværksdør og 
lås og udenfor en trædør med overslag og hænge
lås28. Foroven groft udskårne dekorationer; det 
brugtes til at opbevare kalk og disk i. Siden 176111 
stod det på søndre side af altret, indtil det 1827 
blev overført til Frederiksborg sammen med 
fonten22.

Døbefonte. Den nuværende font (fig. 19) fra 
1863, er af kunstsandsten, udført efter tegning af 
F. Meldahl, og svarer til fonten i Nørre Herlev 
(p. 1950). Kummen til den romanske granitfont 
stod »i umindelige tider« i præstegårdshaven, 
hvorfra den 1907 overførtes til Høsterkøb kirke 
(p. 972)29. Den afløstes antagelig en gang i 1600’rne 
af en *træfont (fig. 15)30, der første gang er omtalt 
i inventariet 176131 som en font, der kan flyttes 
hid og did11. Den er 79 cm høj og står nu med 
blå og rød marmorering og forgyldning på skaf
tets vulster. 1827 førtes denne font tillige med et 
skab (sml. monstrans) til Frederiksborg, og en ny †font af træ anskaffedes22. 

Dåbsfade. 1) 1550—1600, sydtysk, i bunden drevet fremstilling af bebudel
sen omgivet af næsten udslidte minuskler. På randen stemplede ornamenter. 
46 cm i tvm. Svarer til Farum (Ølstykke hrd.)5. 2) 1874, glat, af messing.

Dåbskande, købt 1830, af tin, med A. C. Dahlgreens stempel32. Af slange- 
hankstype (se Tibirke p. 1329, fig. 15).

†Fontegitter blev 1740 malet af Hans Nielsen, Ganløse9.
Et gammelt †krucifiks, ca. 30 cm langt, af træ, hang 1808 i kirken. Mulig

vis kan den p. 1991 omtalte figur (den gode røver) have hørt hertil,
Prædikestol, malet 1604, beslægtet med Ølsted (p. 1548) og Tjæreby (p. 

1403), sidstnævnte udført i Bernt snedkers værksted i Slangerup. Stolen er på 
fire fag (fig. 16) med skiftevis mandlig og kvindelig, pudebærende herme, hvis 
skaft smykkes af beslagværk og frugtklase. I storfelternes arkader står evan
gelistfigurer, på konsol hvorunder kartouche med navnet i reliefversaler; fra 
øst: »S: Matevs«, »S: Marcvs«, »S: Lvcas« og »S: Iohanes«. Gesims med æggestav 
over gennemløbende, smal frise med malet indskrift. Både postamentfelter og 
-fremspring har beslagværk. Underbaldakinen er oprindelig ligesom opgangs- 
panelet, mens (selve) trappen blev fornyet 1744 af Jens Christensen, Farum3, 
og igen ved sidste restaurering.

L. L.1972

Fig. 14. Lynge. Alterstage, skæn
ket 1644 (p. 1992).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 126
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Himlen, der bærer Christian IV.s kronede monogram, er yngre end stolen, 
formentlig samtidig med altertavlen og muligvis af samme mester. De fire høje 
topstykker og de flade hængestykker har udskåret bruskværk, hængestykker- 
nes omkring englehoved. Under kronlisten er der æggestav og tandsnitliste, glat 
frise, som på hjørnerne afbrydes af bøjler med englehoved. Undersidens glatte 
loft har hængedue i felt dannet af profillister og formet som himlen.

Prædikestolen står siden 1958 med den oprindelige staffering (direkte på 
træet): storfeltet brunligt over blå smalte, beslagværket med grøn dækfarve 
over guld, sølv og rød sølvlazur, kapitælets led guld, sort, rødt, guld og hvidt. 
Evangelistfigurerne har varm karnation, skriftkartouchen er sort med forgyldte 
bogstaver og kanter. Hermeskafterne har violet bund, hvorpå zinnoberrødt, 
guld og grøn sølvlazur, draperiet rødt forneden, grøn sølvlazur foroven; her
mens hudfarve er varm, puden har rød sølvlazur med forgyldte kvaster. I fri
sen forgyldte versaler: »Beati qvi avdivnt verbvm dei et cvstodivnt illvd: ivcæ
II anno 1604« (»salige de, som hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11«, 28). I 
himlens frise læses på den udvendige side: »Rom. I. Evangelivm est potentia 
dei in salvtem omni credenti« (»Rom. I. Evangeliet er Guds kraft til frelse for 
enhver troende«) og på den indvendige følgende hymne?: »Veni lvmen cordivm: 
veni dator mvnervm: nam sine tvo nvmine, nihil est in homine« (»kom hjer
ternes lys, kom gavernes giver, thi uden din Guddom er der intet i mennesket«).

Underbaldakinen har sortmalet, kronet IHS ligesom opgangspanelets to 
fyldinger, den nederste desuden et lille skjold med bomærke, hvorunder 1 6 . . ,  
de to sidste cifre mangler, da træet er fornyet. Over skjoldet »NOS . C . . « .  I 
øverste fylding ses under Jesumonogrammet et skjold med to hænder, som 
kommer ud af blå ærmer og hver holder et kors; over bomærket står RLV, for 
præsten Rasmus Larsen Volsing, og under det »ELVSVS«, begyndelsesbogsta
verne i hans valgsprog, sml. gravsten nr. 3. Over Jesumonogrammet er der et 
våben for Joachim Bülow, lensmand 1604—12. 1744 gjorde Jens Christensen, 
Farum, en ny pille under stolen (sml. pengeblok).

Bogstol, 176433, med hvidmalede versaler: »Nec minuere nec addere« (»hver
ken tage fra eller lægge til«).

Stolestader (fig. 17). Ved restaureringen i begyndelsen af 1960’erne blev stole
staderne nyopstillet med de gamle låger. Stolene stammer fra forskellig tid34; 
de ældste er fra o. 1620—30. Gavlene svarer ret nøje til Torup (p. 1658) fra 
1627 og Vejby (p. 1305) fra 1631, begge af Christian snedker i Hillerød, samt 
Ølsted (p. 1549). De har halspilastre med temmelig højt postament hvori rude- 
bosse, nedadsmalnende skaft med skællagte skiver, hvori lille ornament — dog 
ikke på alle — derover kvadratfelt med rudebosse og øverst profilkapitæl. Lige 
ovenover afsluttes gavlen med profillister. De tilhørende låger minder meget 
om døren for prædikestolsopgangen i Annisse (p. 1378 og fig. 14); de har arkade 
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Fig. 15. Lynge. *Døbefont, nu i Nationalmuseet 
(p. 1993).

Verner Thomsen 1964

med fladsnit i pilastre og buesvikler; både fladsnittet og lågernes bredde er 
forskellig fra dør til dør (sml. i øvrigt degnestolens dør p. 1996).

Fra 1724 stammer de seks vestligste stole både i nord- og sydsiden. De blev 
lavet til tårnrummet af snedker Boye Nielsen i Frederiksborg og var oprinde
ligt åbne9. Gavlene er glatte med profilliste foroven og forneden; de har nu 
låger med glat fylding dannet af profillister fra 1700’rne. En tilsvarende låge 
findes mellem de to østligste gavle i nord. 1732 blev syv kirkestole nedbrudt, 
gjort mindre og forbedret med en ny stol, for at få mere rum i kirken. De fem 
nederste mandsstole i syd, d.v.s. de bageste, fik nye døre 1769; de var lavet af 
Søren Jensen i Farum, og Thomas Møller, Esbønderup, malede dem med ege
kulør og zinnoberrøde lister9. De står antagelig på oprindelig plads, dog med 
nr. 2 fra vest skudt ind. Også indgangspanelet er fra 1700-tallet.

På en del af gavlene, såvel de glatte som de pilasterprydede, ses spor af 
bukkehornsbeslag, og fire steder er de bevaret.

Stoleværket er nystafferet i grønne nuancer med lidt rødt 1963. Før restau
reringen var stolene egetræsmalede.

Af forandringer, som ikke længere spores, kan nævnes, at tre stole 1827 blev 
aflukket og borttaget, antagelig i koret, hvor man ønskede mere plads25. 
Samme år hedder det, at de nederste stole formedelst forandring fik nye sæ

126*
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der og rygge22; forandringen kan være nedtagningen af nedennævnte pulpitur, 
ved hvilken lejlighed en pille også blev fjernet. 1860 trængte stoleværket til 
restaurering og maling »helst stenfarve eller som egetræ«7; hvorvidt arbejdet 
blev realiseret fremgår ikke. 1909 sænkedes alle stolesæder til almindelig højde, 
og ryglænene skrånedes som ved den nederste stol på mandssiden5.

Pengeblok, 184422, af træ, kvadratisk, med profillister foroven og forneden. 
Den har skuffe i den ene side og pengeslids i låget. 79 cm høj. Foroven med 
hvid skriveskrift: »Menighedsplejen«. I våbenhuset, øst for indgangsdøren. — 
En egeblok fra 1744, som tidligere stod under prædikestolen, bærer en sort 
pengebøsse fra 1960’erne; vest for døren til kirken.

To †pengetavler nævnt 1751 som nye9, og ti år senere en indlagt med nødde
træ11. De eksisterede alle tre 18635, den indlagte med stjerne endnu 1920.

Dørfløj, 1625—50, bestående af fem egeplanker, der holdes sammen af to 
tværrevler med kryds imellem. På tværrevlerne sidder gangjern, og på for
siden ses spor efter oprindelige beslag. 1962 rensedes døren, der i en årrække 
havde fungeret som skillevæg i et brændselsrum. Den udvendige sides ligegyl
dige farvelag fjernedes; på den indvendige side afdækkedes til inderste farve
lag, der var bjergrødt. Herover fandtes lys blågrå, lysere varm grå og mørk 
grågrøn. Lidt yngre låsetøj, hvis farvelag standsede ved lys blågrå. I ny karm 
mellem skib og våbenhus.

Degnestol fra 1600’rne og ligesom stolestaderne genopstillet i oprindelig skik
kelse i 1960’erne. Stolens forside har to fag, det ene skråtstillet, hver med fyl
ding dannet af profillister; det vestligste fag indrammes af pilastre med skæl- 
lagte skiver svarende til stolestadernes. Døren, som vender mod øst, har ham
merfyldning og i frisen indlagte versaler: »Applone Matz Daater«; den må tid
ligere have siddet i et stolestade. Staffering som stolestaderne. I korets sydøst- 
hjørne. 1765 gjorde Jens Christensen i Farum en ny †skriftestol9.

Brudebænk, fra 1700’rne, med udsavede volutsidestykker, mørkegrøn. I 
korbuen.

Et †pulpitur er første gang nævnt 1704, da man ønskede skilderierne på det 
repareret, fordi deres guld og kulører var helt fordærvede og udtørrede af ælde. 
To år senere udførte Andreas Bomgant fra København arbejdet med smukke, 
fine farver11. Efter tårnets nyopførelse (sml. p. 1984) blev det gamle pulpitur 
tværs over kirken 1732 taget ned, fordi det var for lille og tog syn og hørelse 
fra koret og prædikestolen for dem, som sad i de nyindrettede stole i tårnrum
met9. Derefter blev det gjort større og sat op over kvindestolene på nordsiden. 
1827 blev det gamle pulpitur taget ned22.

Orgel, bygget 1947 af I. Starup & Søn, København. Seks stemmer og een 
transmission; eet manual og pedal. Pneumatisk aktion. Afløste †harmonium 
fra 18985.
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H. J. 1971

Fig. 16. Lynge. Prædikestol, malet 1604. Storfelt med evangelisten Markus (p. 1993).

Fire salmenummertavler fra 1800, sortmalede, med nyere messingtal22.
Præsterækketavle, fra 1700’rne, glat, sortmalet med forgyldt fraktur, profi

leret ramme. Præsterne i Lynge og Uggeløse siden reformationen er opført, 
begyndende med Niels Henningsen, der var præst til 1558. I tårnrummet.

Lysekrone (fig. 18), fra 1600’rne, med otte arme fastgjort til fladt led over 
den store kugle, der har drueklase forneden. Det rigt profilerede skaft har to 
gange otte prydarme de nederste i fladt led svarende til lysearmenes og for
oven en ring. En indskrift med graveret antikva på hængekuglen oplyser, at: 
»Denne Lyse Krone Er Givet til Lynge Kirche af Velædle Frue Anne SI. Doet. 
Leths«. Ifølge Hoffmans Fundationer35 er kronen skænket 1712 af Hans Leths 
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Fig. 17. Lynge. Stolestade (p. 1994).

enke Anne, tillige med 4 rdl., hvis renter skulle bruges til lys til første juledags 
aftensang. Begge Hans Sørensen Leths koner var imidlertid døde før 1712. 
Den første, Anne Christophersdatter døde 1670, den anden, Anna Jacobsdat- 
ter september 1711, hvorfor det, såfremt oplysningen er rigtig, må dreje sig 
om en testamentarisk gave fra den sidst afdøde.

1804 havde lysekronen kun syv arme, fordi den ene brugtes på prædikestolen, 
til den 1864 var i stykker5. 1827 anskaffedes en ny arm til lysekronen22. Østligst 
i skibet.

Klokker. 1) 1490, støbt af Oluf Kegge og Hans Poulsen (Johannes Pauli). 
Minuskler i frise om halsen: »anno d(omi)ni milesimo qvadringentes(i)mo 

H. J. 1971
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LXXXX hilp ihesvs amen« (»i det Herrens år tusind firehundrede halvfems 
hjælp Jesus, Amen«) og herefter to støbermærker, det ene, Oluf Kegges, som 
på klokken i Blistrup (p. 1275 med fig. 17), det andet, Hans Poulsens, som på 
klokken i Vejby (p. 1309 f. med fig. 30). På klokkelegemet er der aftryk af otte 
forskellige, ubestemmelige mønter, deraf et par brakteater. 94 cm i tvm.36.

2) 1599, støbt af Borchardt Quellichmeyer, med versaler i dobbelt skrift
bånd om halsen: »An(n)o 1599 hæc campana svmptibvs ecclesiæ hvivs Lvn- 
gensis comparata est regnante in Dania Christiano / IV pastore et præposito 
lvngensi Erasmo Lavrentio Wolsingo Borchardvs Gellegether me fecit« (»år 
1599 er denne klokke blevet fremstillet på denne Lynge kirkes bekostning, da 
Christian IV. var konge i Danmark og Rasmus Lauritsen Volsing præst og 
provst i Lynge Borchardt Gelbgiesser gjorde mig«). Over og under indskriften 
buefrise med liljespidser og grenfyld. På legemet fire medaljoner, de to med 
pelikanen, der nærer sine unger med sit blod (sml. Græsted p. 1192) og to med 
krucifiks og knælende ridder (sml. Lillerød p. 1976). 103 cm i tvm.

Hoffmans Fundationer nævner en †klokke fra 143137. Ved klokkeskatten 
1602 afleveredes en klokke på 3 skippd. 2 lispd.38.

Klokkestol, fra 1723 med en del fornyelser, af eg, bestående af to gange to 
fag med krydsbånd mellem dem alle, og samlet med trænagler. I en af de 
vandrette overliggere indskåret: »Anno 1723. I P S X« for Jens Pedersen 
Exsted9.

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1) 1300’rne, af indskriften er kun »†HI« tilbage. Grå kalksten, tra- 
pezformet, 185,5x84,5—67 cm, med majuskler indrammet af linier. I skibet, 
vest for sten nr. 3.

2) 1300’rne(?). Lysgrå, trapezformet kalksten, 143 x 104—83 cm, nu uden ind
skrift. Tærskelsten til våbenhuset.

3) O. 1623. Rasmvs Lauritsøn, sognepræst til Liunge og Vgeløes i 63 år og 
provst i Liunge herred 41 år, født i Volsing på Falster 13. marts 1537, død i 
Liunge 12. juni 1623, 87 år gl. I første ægteskab med Karen Iørgens Daater 
Farum, seks sønner og fem døtre; ni sønner og tre døtre i andet ægteskab med 
Birgette Christofers Daater Herlof, † □, som bekostede stenen. »Erasmus Lau
rentius Volsingus Expecto Lætam Victoriam sub vexillo Salvatoris« (»jeg, Ras
mus Lauritsen Volsing, oppebier den glade sejr under Frelserens fane«). De 
tre begyndelsesbogstaver i præstens navn dækker to linier, og midt i indskrif
ten er et skjold med bomærke: to korslagte kors, det ene med lille hage forneden 
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E. M. 1961Fig. 18. Lynge. Lysekrone (p. 1997).

til venstre, og derom E L S .  Rødlig kalksten. 206 x 122,5 cm, med fordybede 
versaler. Trappesten til koret.

4) 1600’rne. Sekundær indskrift over Lambert Windekilde, provst i herredet 
fra 1704, sognepræst »til disse Meenigheder« i 34 år, født i Steenløse 30. nov. 
1678, † 16. april 1760, 82 år gl., efter 56 år i embedet. Blågrå kalksten med 
ortoceratitter, målelig længde 170,5 x 156 cm, med fordybede versaler og kur
siv. Oprindelig randskrift fra Joh. 5, [28—29] med versaler mellem randlinier. 
I hjørnerne medaljoner med evangelistsymboler; nederst på stenen kartouche 
med bomærke, som er søgt ændret til timeglas med le med I og sammenskre
vet HLS på hver side. I korgulvet, ind under knæfaldet.

Kirkegårdsmonument. O. 1824. Eskild Bondesen, sognepræst i Liunge fra 
1810 til sin død 1824, og hustru Sophie Magdalene Lund, † 1853. Grå sandsten 
med hulkant, 119x72 cm, med fordybede, sortmalede versaler; opstillet på 
riffelhugget fodstykke. Ved korets sydøst-hjørne.

En åben †begravelse i sakristiet, nævnt første gang 17239, tilkastedes 180022. 
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

NM. Præsteindberetning 1808.
Ved embedet. Liunge Sognekalds Embeds Protokol 1810. — Kirkeprotokol for Lynge 

kirke 1925 ff. — Hos kirkeværgen. Protocol for Liunge Kirke paa Frederiksborg District. 
1861—1924. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning ved M. Mackeprang 1904 og 1905 (kalkmalerier), E. 
Rothe 1904 og 1920 (kalkmalerier), suppleret af Elna Møller 1962, C. A. Jensen 1919 
(bygning), suppleret af Elna Møller 1961—62, Einar V. Jensen 1950 (forundersøgelse af 
altertavle og prædikestol) og 1954 (prøveundersøgelse af farvelag på altertavle og præ
dikestol), Olaf Hellvik 1962 (fund af sengotisk helgenfigur i vinduesniche) og Åge Sø
rensen 1963 (afdækning af dør, restaurering af altertavle, farveafsætning i kirken). Byg
nings- og kalkmaleribeskrivelse ved Elna Møller, inventar og gravminder ved Marie- 
Louise Jørgensen og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger. Kunstakademiet. Syv blade opmålinger af M. Frenkel og U. Engelbrecht 

Madsen.

1 Repert. 1. rk. nr. 3889, jfr. repert. 2. rk. nr. 47 og 6734. 2 Landebogen p. 179. 3 LA. 
Kgl. bygningsinsp. Meldahl. 1872—73. Domænekirkerne. 4 Danske Landsbykirker I,
26 f. 5 Hos kirkeværgen. Prot. for Liunge Kirke paa Frborg. District. 1861—1924. 
6 Ved embedet. Kirkeprot. for Lynge kirke 1925 ff. 7 Ved embedet. Liunge Sogne
kalds Embeds Prot. 1810. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. 28. 1661—72. Frborg. amt, Lynge 
hrd.s kirkergsk. 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for de kgl. kirker på Sjæl
land uden for rytterdistrikterne. 1721—80. 10 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge- 
Frborg., Ølstykke og Horns hrd.s provsti: 1854—62. 11 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
109—117. 1692—1780. Rgsk. for de enkelte kirker i Frborg. rytterdistrikt. 12 Trap 4. 
udg. 13 1960—62 blev der i forbindelse med restaureringen gjort talrige iagttagelser 
til belysning af bygningshistorien (sml. indberetninger). 14 To kridtsten fra de øde
lagte vinduer, fundet i det flikkede murværk, findes i NM. (D. 3486 og 3487). 15 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—92. Rgsk. for Frborg. rytterdistrikt. 16 RA. Rtk. 
Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 17 Se Niels M. Saxtorph: 

Fig. 19. Lynge. Tegning (Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg), signeret F. M. for 
Ferdinand Meldahl, med udkast til døbefonte. Kirkens font er udført efter den længst til venstre 

(p. 1993).
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Jeg ser på kalkmalerier, 1970, p. 93 f. 18 Stifterfigurerne på korbuen må bygge på 
romansk tradition; i 1400’rne er de meget sjældne og vistnok ukendte på en så frem
trædende plads. 19 Opbevares nu i NM.s udstilling på herregårdsmuseet Spøttrup. 
20 Knud Banning: Alfa og omega. Den iconografiske post 1973, nr. 2. 21 LA. Frborg.- 
Kronborg amter. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler. 1788—90. 22 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Amtsrgsk. Frborg. amtsstuergsk. 23 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hoffman. 
24 Jfr. konservatorindberetning 1950. 25 RA. 245.416. 1821—27. Beregninger og over
slag over bygningsarbejder. 26 I annekskirken Uggeløse er sættet nævnt allerede 1729.
27 RA. DaKanc. B 184. Seks års kirkergsk. 28 NM. Præsteindberetning 1808. 29 Jfr. 
brev af 18. okt. 1963 fra præsten i Lynge. 30 Nu i NM.s magasin i Brede. 31 Det 
foregående er fra 1662, jfr. note 8. 32 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.122-58. 1782—1848. 
Journalsager. 33 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. De kgl. kirkers inventarier.
34 Ifølge Arne Sundbo: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, Hillerød, I, 
150, blev kirkestolene af svenskerne under krigen i 1600’rne slæbt til Frederikssund og 
ført bort af strømmen. Det kan højst have været en del af stolene, da ret mange af de 
eksisterende er ældre end svenskekrigene. 35 VII, 165. 36 Uldall, p. 214 f. Gribsø, i 
ÅrbFrborg. 1934, p. 89. 37 VII, 164. 38 DaSaml. I, 100.

Fig. 20. Lynge. Landsbyplan 1779.



Fig. 1. Uggelose. Ydre, set fra sydøst. L.L. 1973

UGGELØSE KIRKE
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

1252 nævnes en sognepræst til Uggeløse1, 1460 var kirken annekteret dekanatet ved 
Frue kirke i København2, og 1539 annekterede kongen »vor og kronens« kirke, Uggeløse, 
til Helligåndshuset i København med kongens tiende, al anden rente og rettighed3. 1570 
generhvervede kongen kirken ved et mageskifte4. 1567 var der 35 tiendeydere; kirken 
har i hvert fald siden da været anneks til Lynge5. Kirketiende, der før 1772 havde været 
på private hænder, erhvervedes nævnte år af kongen6, og 1875 afhændedes kirken til 
kommunen8.

1660 skal »svensken« have skamferet sejerværket9, året efter stjålet hængslerne til 
port og låger10.

Møntfund. Ved undersøgelserne 1971 blev der ved harpning af gulvfyld fundet 25 
mønter, repræsenterende århundrederne fra Erik Glipping til Oskar II af Sverige (Na
tionalmuseet. Møntsamlingen, fundprotokol 3143).

O. 1375 fandtes i Uggeløse et S. Hans gilde1.
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Kirken ligger på en bakke, højt hævet over byen og med en storslået udsigt 
mod syd. Kirkegården er nogenlunde plan undtagen i sydvest, hvor terrænet 
falder brat mod kirkegårdens eneste køreport, der kun er tilgængelig ad en 
stejl, trækranset opkørsel. Kirkegårdens sydhegn er en hvidtet, teglhængt 
kampestensmur, der udvendig er ca. halvanden meter høj, indvendig næsten 
jorddækket. Fra portalen helt mod syd i vestmuren til en låge i syd, ud for vå
benhuset, er murens øvre del dog af gule og røde mursten og kan stamme fra 
172212, da den allerede 16309 omtalte sydmur med to låger fik den øverste 
alen ommuret. De tre andre sider hegnes af kampestensdiger, der fortrinsvis 
er af kløvede sten; 17099 omtales her gråstensdiger med tørv.

De to indgange har længe været kirkegårdens eneste. Portalen med dens kam- 
takkede gavl over fladbuet, falset port og låge er af middelalderlig type, men 
stærkt oprettet i krydsskifte. 1703 blev port og låge anstrøget med rødt og 
afpenslet med hvidt9. Lågefløjene her er af trætremmer, i syd af støbejern; i 
den stejle sydtrappe ligger en gravsten fra 1859.

To nye †kirkeriste er nævnt 16289, opmuringen af den søndre og vestre 173812.
Det brede, brolagte fortov langs bygningen er fra o. 186213.
†Klokketårn. 1604 opsattes en lang trappe af egetræ, og 1621 rejstes en lig

nende »op til klokketårnet«. 1702 omtales klokketårnet atter i forbindelse med 
en ny trappe9. Tårnet har antagelig stået frit på kirkegården.

Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra 1100’rne, et lidt yngre tårn 
(ombygget 1767), østforlængelser af både kor og skib fra o. 1200—50, et sen
middelalderligt sakristi og et 1763 ombygget våbenhus. Afvigelse til syd.

†Trækirke (?). I skibets sydmur, lidt over halv højde, findes i murlivet et 
knapt fire meter langt, ca. 32 x 12,5—14,5 cm stort hulrum, der må være af
tryk efter et bortrådnet hammerbånd, som har haft not i den ene smalside og 
i den anden udskæringer for mindst tre ankerbjælker. Et sådant hammerbånd 
må henføres til en stavbygning med lodrette vægplanker, som er gået op i 
noten på undersiden14.

Den ældste stenkirke er opført af rå kamp med hjørner og andre detaljer af 
frådsten. I skibets sydside er der iagttaget fire huller efter gennemgående stil
ladsbommel5, knap to meter over nuværende gulv. Korets nordmur har et ni 
cm fremspringende, retkantet led over de flade syldsten.

Resterne af †apsis og en strækmur hørende til korets forsvundne østmur 
giver sammen med en enkelt hjørnekvader i den forlængede nordmur et klart 
billede af kirkens ældste østafslutning. Fundamentet fra korets vestmur (den 
oprindelige triumfmur) og sporene efter dennes sammenstød med skibets lang- 
mure viser korets ældste begrænsning mod vest14. Af korets opgående mur
værk er der kun bevaret lidt i syd og nord, medens skibets langmure står i fuld 
højde, 505 cm over norddørens tærskelsten.
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Fig. 2. Uggeløse. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret af El. M. 1972.

Vinduer og døre. Korets nordmur har bevaret den glitpudsede og bemalede 
vestkarm af det oprindelige vindue; skibets ældste vinduer må have siddet, 
hvor der i 1200’rne anbragtes nye. Den foroven ødelagte norddørs trinsten lig
ger på plads under terræn. Døren har tilsyneladende svaret til den søndre, som 
er i brug; den har retkantet (forhugget) lysning og smige inderkarme, afdækket 
med rundbuet, muret tympanonfelt.

Indre. Apsiden har formentlig haft halvkuppelhvælv og koret fladt loft 
ligesom skibet, hvor langmurene har huller (ca. 25 x 16 cm) efter i alt 11 bjæl
ker, som før forhøjelsen lå direkte på murkronen. Korbuens bredde var ca. en 
trediedel af skibets indre, og der har været et trin fra kor til skib ligesom vist
nok fra kor til apsis. Lavt i hver af korets langmure findes en retkantet gemme
niche (højde 24—28 cm), sat af glitpudsede frådstensflager og kampesten. Mel
lem skibets norddør og vestgavlen findes spor af en muret og hvidtet, 40 cm 
høj bænk og rester af et munkestensgulv, der har afløst det oprindelige pik- 
stensgulv, som fandtes bevaret i skibets sydside (sml. gulvfliser p. 2010).

Tilføjelser og ændringer. Kirkens ombygning. I 1200’rnes første halvdel gen
nemførtes store byggearbejder, der ændrede kirkens holdning, både arkitek
tonisk og liturgisk. Indførelsen af et lektorium (der indtil videre må anses for 
en sjældenhed i en landsbykirke) krævede en udvidelse af skibet på et par 
meter, og når denne udvidelse på kostbar vis gennemførtes mod øst, skyldes 
det antagelig, at kirken allerede da havde fået et tårn i vest.

(†)Tårm. Det nuværende tårn fra 1767 (p. 2009) står på fundamenterne af 
et ældre, som faldt sammen af brøstfældighed. Fra dette stammer den runde, 
profilerede tårnarkade, hvis kragbånd har skråkant over halvrundt led. I det 
nuværende tårnrums østhjørner ses de nedre skifter af et afrundet ribbeforlæg, 
og i tårnets nordmur er der genanvendt trekløverprofilerede ribbesten, som 
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Fig. 3—4. Uggeløse. 3. Plan (syd opad). 4. Langsnit (set mod syd). 1:300. Rekonstruktion af kirkens 
udseende efter opførelsen af tårnet i vest og de særprægede østudvidelser af skib og kor. El. M. 1972 

(p. 2005f.).

ligeledes må stamme fra hvælvingen, der har været samtidig med tårnet. Ud fra 
disse enkeltheder må det forsvundne tårn henføres til 1200’rnes tidlige del.

Tårnets blytag er omtalt 161516, dets kamme og hvidtede blændinger hen
holdsvis 1697 og 17039. Muligvis var der senere føjet et fremspringende trappe
hus til en af siderne, thi 1738 opmurede murersvend Christopher Hansen »tårn
trappen, som består i højden over grunden 9 ½ alen, 6 alen lang, 5 kvarter 
bred, i alt 68 3/4 kubikalen«12. 1667 medførte »tårnets murfald« en større repa
ration10. 1972 fandtes murrester på tårnets sydside, der kan stamme fra trap
pen. 1767 da tårnet påny skulle repareres, skiltes kampestenskassemuren, der 
var fyldt med løs kalk, grus og sand, fra hinanden så »den største del af de tre 
sider med eet nedfaldt«12.

Østforlængelse af kor og skib. Nedrivningen af apsis og korets udvidelse må 
være en følge af skibets østudvidelse. Hele arbejdet, der også omfattede en kor
bue med muret skranke, forhøjelse af murene og nye vinduer, er udført i røde 
munkesten, og med riffelhuggede formsten. Udvendig på koret ses urørt mur
værk kun i nord; hver af dets langmure fik to enkeltsmigede vinduer, hvoraf 
det vestre par endnu er i behold (det nordre genåbnedes 1972). Nordmurens 

2006
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Fig. 5—6. Langsnit (set mod syd). 1:300. 5. Rekonstruktion af kirkens oprindelige udseende (p. 2004.) 
De stiplede linjer under vinduerne angiver hulrummet efter det formuldede hammerbånd (p. 2004.) 

6. Kirken efter hvælvenes indbygning og tårnets ombygning (p. 2008).

østre vindue har efterladt et svagt spor, og indvendig i korgavlen står nedre 
del af et kraftigt smiget vindue, hvis øvre og ydre partier er ødelagt ved en 
omfattende fornyelse af murværket i krydsskifte; ødelagt er tillige sydmurens 
østre, der inden sakristiets opførelse var afløst af et fladbuet, falset vindue; 
under dette ses en gemmeniche.

Østudvidelsen af skibet, der skete på bekostning af triumfmuren og det 
gamle kors vestre del, medførte en flytning af skibets hjørnekvadre østover; 
udvidelsens murværk er i øvrigt af kampesten udvendig og af munkesten ind
vendig. Både i syd og nord fik forlængelsen et højtsiddende cirkelvindue med 
en indre diameter på 84 cm, en ydre på ca. 23; lysningskant af en munkesten 
og et par frådsten (sml. †lektorium). Skibets langmure forhøjedes, og hver fik 
tre nye og større, dobbeltsmigede vinduer; lysningen, der måler ca. 120x36 
cm, er af munkesten på højkant; i lysningskantens yderside har det midterste
i syd rester af blyindfattede ruder og stormjern; vinduets ydermål er ca. 200 x 
130 cm.

Indre efter ombygningen. †Korbueskranke og †lektorium. Den nuværende 
korbue, der hører sammen med udvidelserne, har haft en muret skranke med
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to åbninger (fig. 3-4), der flankerer en midtpille ligesom i Tikøb (p. 686 med 
fig. 18). Både vanger og buer er profileret (kvartrundt led mellem retkantede), 
og i korbuens vederlagshøjde er der omløbende kragbånd svarende til tårn
arkadens. Om indfarvning af murværket se p. 2010.

Syd og nord for korbuen, et skifte under dens kragbånd, fandtes aftryk 
(15X10 cm, dybde 24 cm) efter indmurede planker, der må tolkes som led i en 
pulpiturlignende trækonstruktion, et lektorium17, på tværs af skibets østende, 
hvor man ved nedbrydningen af den ældste triumfmur dannede et podium på 
et eller to trin, svarende til østudvidelsens omfang. Stolperne, som har under
støttet de nævnte plankers vestende, må have stået på podiet, hvor der i begge 
hjørner er spor efter sidealterborde (sml. p. 2012). De højtsiddende cirkelvin
duer får mening i forbindelse med et sådant lektorium18.

Efter ombygningen har loftsbjælkerne ligget på den forhøjede murkrone og 
formentlig med brædder på undersiden. Om en samtidig kalkdekoration, se 
p. 2010.

Hvælvene i kor og skib er antagelig nogenlunde jævngamle og fra o. 1375—— 
1425 (jfr. kalkmalerier). Korets to fag har falsede hjørnepiller, retkantede væg
piller, helstens gjordbuer og en mellemgjord, der kun er en halv sten bred lige
som ribberne. Medens hjørnepillerne har halvstens forlæg for ribberne, ud
springer de sammen med gjordbuen fra vægpillens konsol, der består af en af
rundet løber på højkant over en i forkanten afrundet og rillet kop; paralleller 
træffes i flere af amtets nordlige kirker (sml. Nødebo, p. 1066 med fig. 4). — 
Skibets tre hvælv har vægpiller med omløbende dobbelt kragbånd (hulkel over 
rundstav skilt af et glat skifte). Gjord- og skjoldbuer er helsten, ribberne halv
sten brede; i østligste hvælv findes en rudestillet slutsten, i vestligste en rund. 
Hjørnepillerne i vest er antagelig fjernet på grund af et pulpitur, men der 
har tilsyneladende aldrig været piller i øst. Dette forhold kunne alene forklares 
ud fra †sidealtre, som har stået her (p. 2012); men i betragtning af, at det øst
ligste af de tre hvælvfag er langt større end de andre, er der grund til at for
mode, at lektoriet var den egentlige årsag til at udelade hjørnepillerne. En ven- 
tilationsluge med egekarm og lem blev 1738 indmuret i hver hvælving; 1972 
blændedes de to. Gavlenes rejsning synes øget meget i forbindelse med hvælv- 
slagningen, og de forsynedes med kamtakker. Kor og skib bevarede denne rejs
ning frem til tårnets ombygning 1767, hvor den høje gavl mellem kirken og 
koret gjordes godt tre meter lavere12.

Det senmiddelalderlige sakristi, som mod sædvane er placeret på korets syd
side, er af munkesten og helt skalmuret udvendig ved gentagne reparationer i 
nyere tid. Dets små spidsbuede vinduer i øst og syd (et lignende i vest er slugt 
af en præstedør) var oprindelig dobbelt så høje, hvilket nu kun ses indvendig. 
Samtidigt krydshvælv med spids skjoldbue mod koret, hvortil der er adgang 
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Henrik Græbe 1971

Fig. 7. Uggeløse. Kalkmalerier, på korbuen fra 1200’rne, på skibets hvælv fra 1400’rnes første halvdel
(sml. fig. 8 og p. 2010f.).

gennem en fladbuet, falset dør. 1692 nævnes tegltaget, 17039 hvidtning og 1788 
en fuldstændig ommuring af gavlen19.

Våbenhuset er opført på et ældres plads 1763 af murermester Hans Engel, 
Slangerup, og snedker Jens Christensen. Det er bygget af tegl i munkestens- 
format, kaldet »dobbelte Flensborg mursten« og tækket med bly12. Våben
huset, som afløstes 1763, er omtalt første gang 16729.

Tårnet fra 1767 (sml. p. 2005) opførtes efter approberet overslag af 4. maj 
nævnte år; entreprenør var Jens Christensen20. Bortset fra tårnbuen og dele 
af fundamentet er murværket fornyet. Tårnrummet har bjælkeloft; i vest fik 
det en kombination af dør og vindue, som senere omdannedes til et vindue, der 
også belyste mellemstokværket; det tilmuredes 1972, og samtidig indsattes et 
mindre i nord. Opgangen til mellemstokværket er gennem en dør i syd ad en 
ligeløbet trætrappe (sml. Lynge p. 1984); en brudt åbning giver adgang til ski
bets loft. Klokkestokværket har to små, fladrundbuede glamhuller i øst, et på 
hver side af skibets tag, og et større i hver af de frie mure; øst for det søndre 
findes en indskrifttavle, af sandsten, med Christian VII.s monogram og »Anno 
1767«.

Tagværker. Samtidig med nybygningen af tårnet fik skibet nyt og lavere 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 127
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tagværk (sml. hvælv); korets er ændret, men hører sammen med hvælvslag- 
ningen; det er af eg, med to lag hanebånd og en langstol med tre konger; økse- 
hugne romertalsnumre. De øvrige tagværker er nyere og af fyr.

Kirkens ydre form skyldes en hovedistandsættelse i 1800’rnes senere del, da 
alle m u r e  undtagen tårnets bl.a. rersedes for hvidtekalk og puds, og da samt
lige gavle uniformeredes med lav kam, fod- og toptinder. Tårnets grove ce
mentpuds stammer sikkert fra samme istandsættelse, da også kirkens indre 
cementeredes. Her fjernedes det ved restaureringen 1971—72 (arkitekterne Rolf 
Graae og Erling Jessen), da også rummets belysning forbedredes gennem delvis 
tilmuring af nogle vinduer samt åbning af andre. Tårn og våbenhus er tækket 
med bly, resten med vingetegl. 1604 nævnes deller og bly på kirken9, og et over
slag fra 1714 nævner, at korets hulsten kan bruges til reparation af skibets 
tag21. Det indre er hvidkalket bortset fra korbuens stik (sml. kalkmalerier). 
Gulvene i kor og skib er af gule sten på fladen, omlagt ved sidste restaurering.

Glaserede relieffliser fra o. 1200—50; større og mindre brudstykker af den 
fig. 13 viste flise er f u n d e t  i kirken på forskellige tidspunkter.

†Glasmalerier. 1971 fremkom i skibets tilmurede vinduer og i gulvene 13 
stykker af 2—3 mm tykt, middelalderligt glas med krøseltildannede sider22. 
Der fandtes ubemalet glas i blå, røde, gulgrønne og klart grønne farver samt 
et uigennemsigtigt stykke med rødbrun bemaling.

K A L K M A L E R I E R
Under den netop afsluttede restaurering gjordes flere iagttagelser vedrørende 

kirkens bemaling. 1100'rne. Korets ældste nordvindue havde på fint, glittet 
puds rester af en murværksimitation i gult og brunt langs kanten; under det 
spor af en frise, hvis motiv var udslettet. 1200’rne. Ved den store ombygning 
(p. 2005f) blev teglmaterialet efterbehandlet med rødkalkning og fugeafstreg
ning. E n d n u  i forbindelse med ombygningen blev indervæggene hvidtet som 
underlag for en bemaling, der imiterer mursten. Korets nye nordvindue fik 
malet et halvstensstik i rødt og sort. Skibets nye vinduer og de tre buer i den 
nye triumfmur behandledes på tilsvarende måde, men stikket er suppleret med 
fladskifte, og korbuen har a f r u n d e d e  snobånd (sml. fig. 8); farverne er blå
sort, hvidt og rødt.

†Kalkmalerier. Slutningen af 1300’rne, afdækket 1971 og atter overkalket. 
I skibets østligste hvælv, nordkappens østre svikkel rester af Kristushoved 
med kraftigt tegnede, mandelformede øjne og kindrødt, spidst tveskæg. Kun 
korset i glorien bevaret. Måske kan den usædvanlige placering af et sådant 
enkelt Kristushoved set en face forklares ved dets placering lige over side
altret, jfr. Søborg, p. 1125 og fig. 15. En enkel buefrise, ribbens sparremønster 
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Fig. 8. Uggeløse. Indre, set mod øst.

og skjoldbuens afstregning som til uudfyldt kvadermaling er muligvis samhø
rende hermed. 1.400’rrιes første halvdel, afdækket 1971 og atter overkalket. På 
skibets tre hvælv ribbedekoration bestående af skiftende hvide, røde og sorte 
felter; på slutstenen i vestligste fag en blomst og rhombemønstring med ud- 
prikning. Langs ribbe- og buekanter røde, tynde slyngtråde og i toppunktet 
af hvælvet slyngtrådstræer. I østligste fags østkappe (fig. 7) desuden fire bo
mærker, de tre med halvcirkulær indramning med tre småcirkler. Dekoratio
nen er meget nært beslægtet med kalkmalerierne på skibets hvælv i Skuldelev 
kirke (Horns hrd.). På østhvælvet her findes desuden to bomærker, som er iden
tiske med to af mærkerne i Uggeløse. 1635. Murmesteren betaltes for lim og 
kønrøg til at staffere buerne (ribberne) med under hvælvingen9.

I N V E N T A R
Oversigt. Ved restaureringen 1971 ændredes interiøret væsentligt ved fjernelse af or

gelpulpitur fra 1870, opstilling af nyt orgel og nystaffering af træværket. 1941 fik kir
ken renæssancetavlen fra Lundforlund kirke, hvilket forandrede helhedsindtrykket, som 
restaureringen 100 år tidligere havde skabt. En altertavle af Eckersberg, stolestader og 
prædikestol anskaffet 1841 er alle endnu bevaret. 1841 blev således største parten af kir
kens ældre, fine inventar fjernet, nemlig altertavlen fra 1597, Hans Barchmanns præ

127*
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dikestol fra 1629 og hans stolestader fra 1635 samt pulpituret fra 1651. Kirkens ældste 
inventar er den romanske døbefont, en romansk gravsten (og et †lektorium), samt et 
messingfad og alterstager fra 1500’rne.

Alterbord, fyrretræskasse, ifølge regnskaberne blev alterbordet paneleret 
1804—0523.

†Sidealtre. 1—2) Fra 1100’rne, i skibets østhjørner. 3—4) Fra o. 1200—50, 
opført i forbindelse med skibets østudvidelse. Sml. p. 2008. Det nordre målte 
130x82 cm, det søndre 123 x82 cm, og højden var henholdsvis 108 og 103 cm.

Alterklæde, moderne. † Alter klæder. 1624 købt et af rødt, prentet fløjl9. 1706 
anskaffet et alterklæde af karmoisinrødt, blommet fløjl med rød sardug til foer, 
syet af Jochum skrædder i Uggeløse9. Man ønskede at sætte kongens navn i 
guld og sølv på det, »da kirken har midler og er vel vedligeholdt«. 1759 omta
les et nyt rødt plyssesklæde med sølvgalon, »er ligesom i Liunge«24, se p. 1989. 
1789 købtes fra Jørlunde kirke et rødt plysklæde med sølvgaloner25. Jfr. 
Lynge. 1805 et nyt fløjls alterklæde med sølvgaloner og det kongelige navn af 
sølvperlestikkeri2 3.

Altertavler. 1) Mellem 1596 og 1603. 1947 blev den overdraget til kirken af Na
tionalmuseet; oprindelig i Lundforlund kirke, Sorø amt (DK p. 705). Et side
stykke til topstykket og to topstykkefelter med henholdsvis Ebbe Munk af 
Fjellebros fædrene (Bjørnelap) og mødrene (Viffert) våben findes endnu i mu
seet26. Ved restaureringen og nystafferingen 1946 ved E. V. Jensen27 erstat
tedes disse felter og topstykkefrisens oprindelige, malede indskrift: »Her Hans 
Jespersen« (sognepræsten), alt det, som tjener til tavlens datering28, med hen
holdsvis indskriftfelter med Fadervor og i frisen med »Jeg er opstandelsen og 
livet«. Efter resterne af den oprindelige staffering på kridtgrund er hele tavlen 
nystafferet, med hvidt, violet, grønt, zinnoberrødt, blå smalte, klart sølv og 
guld, samt på søjlernes prydelser en okkergul farve som erstatning for guld29. 
Hovedfeltet har en nymalet fremstilling af den korsfæstede, malet af E. V. 
Jensen30. I storstykkets frise er med forgyldt fraktur Johs. 6, 51, i sidefelterne 
nadverens sakramente og i fodstykket Johs. 3, 16. Endvidere er på fodstykket 
med versaler: »I Lundforlund A. D. 1600« og »Til Uggeløse A. D. 1947«. På 
storgesimsens fremspring nye, malede kerubhoveder31.

2) 1842 (fig. 9), Kristus og seks apostle. Oliemaleri af C. W. Eckersberg, 
signeret »E. 1842« og med samtidig ramme32. Forneden i indskriftfeltet Johs. 12, 
46. Maleriet hænger på bagsiden af altertavlen; rammen står i tårnet.

†Altertavle, 1597. 1758 fandtes på tavlen Christian IV.s monogram omgivet 
af årstallet 159724. Desuden »symbolum« (valgsprog) for Peter Mund, lens
mand på Frederiksborg (1597—1604), samt »symbolum E.L.V.« for sognepræ
sten Erasmus Larsen Wolsing († 1623). På tavlen stod følgende bibelcitater: 
Indstiftelsesordene Johs. 3, 16 »Thi således elskede Gud . . . « ,  Lukas 24, 16 
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Fig. 9. Uggeløse. Maleri af C. W. Eckersberg 
1842. Fra den tidligere altertavle (p. 2012).

L.L. 1974

»Så burde det Kristus at lide«, Johs. 1 , 1 7  »Thi loven blev givet ved Moses . . . « ,  
Deuteronomium, 5. Mosebog, 6, 5 »Du skal ære Herren din Gud . . . « .  Desuden 
»Alt efter Guds villie« og »Expecto lætam victoriam, sub vexillo salvatoris« 
(»jeg venter den glade sejr under frelserens fane«), jfr. gravsten over pastor 
Wolsing i Lynge, p. 1999. Salmernes bog 26, 6—7, »Jeg tvætter mine hænder i 
renhed . . . « .  I beskrivelsen er tilføjet, at Christian IV.s valgsprog: »Regna 
firmat pietas« (»Fromhed styrker Rigerne«) og årstallet 1636 ligeledes fandtes 
på tavlen.

1703 reparerede Hans Jacobsen snedker nogle lister og gesimser på tavlen. 
1704 malede Hans Madsen maler af Frederiksborg med ægte sølv og guld og 
udstafferede kulørerne, som det tilforn havde været på altertavlen og også på 
et skilderi i midten af altret med Kristi opstandelse. 1704 drejede Johan drejer 
i Frederiksborg fem »ziratpiller« til tavlen9. 1717 reparerede Hans Jacobsen 
snedker igen løse dele. 1745 forbedrede maler Hans Nielsen, Ganløse, tavlen 
med maling og forgyldning. 1763 genopsatte snedker Jens Christensen, Farum, 
den øverste del med det kongelige navn12.

Altersølv. Kalk og disk 1730, svarende til Lynges (p. 1991)12. Guldsmed Niels 
Jonsen, København (Bøje 305). Fire stempler, Københavns bymærke 1730, 
guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven, mestermærke NJ 1725 og må-
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nedsmærke. På disken to gange mestermærke. Vinkande, af sølv, stemplet 
1931. Vinkande og skål, 1841, af porcelæn, sorte med guldkors23. †Vinflaske, 
af tin, nævnt 16049 og sidst 183623. 1701 repareret af Peder Hansen, kande
støber i København9. 1607 købtes en liden †oblatæske for 3 sk.9.

†Kalk og disk, omtalt 1604—1729, forgyldt sølv. 644 gr. 1701 repareret og 
forgyldt af Chr. Brandt i København9. Ved køb af nyt altersæt 1729 afleveret 
til guldsmeden12.

Alterstager, o. 1550 (fig. 10). 37,5 cm. (Som Ågerup, DK. Kbh. Amt, p. 740). 
Den ene stages fod fyldt med bly, heri indridset tre bomærker. Syvarmet lyse
stage, 1920, med giverindskrift.

†Røgelsekar, gammelt ildkar, alene låget bevaret 176433.
Messehagler, een o. 1900, to helt nye. †Messehagler. 1) En prentet fløjls mes- 

sehagel nævnt 166210. 2) 1706 indkøbtes karmoisinrødt blommet fløjl og rød 
sardug til foer (jfr. †alterklæde) og guldgaloner til kantning, desuden et kru
cifiks af guld og sølv at sætte på messehaglen fra Estred Bastians i Køben
havn. Jochum skrædder i Uggeløse syede den9. 3) 1789 anskaffet fra Jørlunde 
(jfr. alterklæde) rød fløjlsmessehagel med sølvgaloner25. 4) 1835, ny af rødt 
fløjl med guldtresser34.

†Messeklokker. 1604 nævnes to små klokker9.
Alterskranke, 1827, af støbejern, nu delvis forgyldt. Den afløste et smede- 

jernsrækværk udført af smeden Anders Pedersen, Lillerød12 og svarende til 
Lynges, p. 1992.

Døbefont, romansk, af grå granit, 74 cm i tvm.35. Den keglestubformede fod er 
hugget i eet med rundstaven. Kummen cylinderformet, glat og afrundet for
neden. Afløbsrende i kumme og fod.

Dåbsfade 1) O.1575.46 cm i tvm. I midten bebudelsesscene omgivet af udslidt 
minuskelbånd. På randen indslåede ornamenter, liljer (?) og granatæbler. 2) Af 
tin, 27 cm i tvm. Stemplet med Københavns mærke med LWB og 1844, jfr. 
kanden. Ifølge syn 1866 ønskedes et mindre tinfad til fonten36. Tinkande, 
chokoladekandeformet med høj, svungen hank og låg med godronneret knop. 
Stemplet L. W. Buntzen på hanken37. †Tinkande. 1830 købtes af A. C. Dahl- 
green, København, en kande med gravering34 (sml. bl.a. Tibirke p. 1329). Ved 
kirkesyn 1866 tilrådedes, at kanden omstøbtes36.

Om †lektorium, se p. 2007.
Prædikestol, 1842, af fyr38. De fire fag har glatte fyldinger. I den samtidige, 

syvsidede himmel er anvendt fyldingsfelter med tandsnit- og æggestavlister 
fra †prædikestol 1630. Malet i grå og brune nuancer med spinkel mønsterma
ling, svarende til stolestadegavlenes. Enkelte lister forgyldte. Denne staffering 
fra 1971 dækker tidligere bibelcitater. På himlens indvendige frise gyldne ver
saler: »Anno 1630 die nativitatis christi in no(m)ine s trinitatis in hoc svgge- 
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Fig. 10. Uggeløse. Alterstage (p. 2014).

M.L.J. 1961

stu primo concio habita est a petro iacobi« (»år 1630 på Kristi fødselsdag blev 
den første prædiken i treenighedens navn holdt i denne prædikestol af Peter 
Jacobsen«)39. Til bogstolen er anvendt en smedejernsholder, som må stamme fra 
den 1764 nævnte †bogstol33.

†Prædikestol. 1629—30. Hans (Barchmann) snedker i Kratmøllen fik 1629 
400 mk. på regnskab for den nye stol, året efter de resterende 85 mk. Lexius 
smed i Slangerup leverede to lange jern til himlen, og Matias maler stafferede 
stolen for 200 mk. i 16309. Foruden den endnu bevarede indskrift på himlen 
fandtes 175924 følgende bibelcitater: »Hvo som helst der hører . . . «  Matth. 
7, 24, »Går bort i ald verden . . .« Mark. 16, 15, »Dersom I bede om noget . . .« 
Johs. 14, 15, »Salige ere de som høre ...« Luc. 11, 28. 17029 og 171721 repare
rede snedker Hans Jacobsen bunden og fastlimede en del billeder og lister. 
1722 leverede tømmermand Jens Rasmussen, Frederiksborg, en ny trappe. 
1732 reparerede snedkermester Chr. Jørgensen Smidt i Frederiksborg den brøst- 
fældige prædikestol. 1745 forbedrede Hans Nielsen, Ganløse, maling og forgyld
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ning. 1747 gjorde Jens Christensen, Farum, en ny trappe i to løb med repos 
og satte et »skablehnværk« derfor. 1764 måtte både trappe og stikbjælker og 
pille under stolen repareres af samme snedker12.

Stolestader. 1842. Nygotiske med spidsbuet topstykke på de glatte gavle38. 
Nymalede 1971 i grå og brune nuancer med spinkelt ornament på gavlene efter 
spor af en sådan dekoration malet på den oprindelige egetræsmaling.

†Stolestader. 1635 fik Hans (Barchmann) snedker i Kratmøllen og Henrik 
snedker i Slangerup betaling for materialer. Hans snedker betaltes for stolene 
at gøre og andet arbejde. Der leveredes beslag til 47 stole. Tilsyneladende er 
stolene først 1653 blevet malet af Jacob maler i Hillerød. 1702 betaltes kirke
snedkeren Hans Jacobsen for 19 mands- og 23 kvindestole, fordi »sognefolket 
krævede det, da de ellers ikke ville give tiende til kirken«. 1704—06 renoverede 
Hans Madsen, Frederiksborg, alle stolene såvel som dørene med deres forhen 
hafte kulører9. 1717 og 1732 udførtes reparationer af Hans Jacobsen snedker21, 
Hillerød, og Chr. Jørgensen Smidt i Frederiksborg. Den sidstnævnte gjorde 
stole og døre på mandssiden smallere 1738. 1748 rødmalede Hans Nielsen, 
Ganløse, 44 stole samt noget panelværk; de blev illumineret med andre farver, 
mens dørfyldningerne marmoreredes12.

†Skriftestole. Den ældste malet i 1745 af Hans Nielsen, Ganløse. 1765 levere
des en ny stol af Jens Christensen12. 1833 omtales fem læderskamler og en træ
stol i skriftestolen23.

†Lænestol. 1747 satte Jens Christensen, Farum, ny bund og et armstykke 
i lænestolen i sakristiet. 1748 malede Hans Nielsen, Ganløse, stolen brun12. 
Borttaget 182723. 1847 nævnes en lænestol ved altret20.

†Degnestol, malet 1745 af Hans Nielsen, Ganløse12. 1827 sattes en ny bænk 
og beklædning på degnestolen23.

†Skab. 1649 købtes et lidet skab til muren i koret9.
Pengeblok, o. 1800. 73 cm høj firkantet træblok på fod. Profillister foroven 

og forneden på foden. To hængselbånd og to bånd til fastgøring, alle af jern. 
Jernlåge. Høj tragtslids på metaldækket. Ved våbenhusdøren.

†Pengetavler. 1611 købtes en pengetavle9. 1764 tre gamle kollekttavler33. 
Muligvis var det een af disse, som endnu fandtes 1961. Den var af eg med ud
savet rygbrædt. †Bliksparebøsse med lås, nævnt 1764, til de fattiges penge33.

Dørfløj, 1847, i sydportalen. Muligvis identisk med den 1847 opsatte nye 
dør med blokkarm og beslag38.

†Dørfløje. 1703 leverede Hans Jacobsen snedker en beklædt dør9. 1763 la
vede Jens Christensen, Farum, en flammeret dør til våbenhuset12.

†Pulpiturer. 1651 forfærdigede Joen snedker et pulpitur, som Jacob maler 
i Hillerød stafferede 1653. Kirkesnedker Hans Jacobsen reparerede 1702 på 
pulpituret, og Hans Madsen af Frederiksborg malede 1704 fem skilderier, som 
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Fig. 11. * Glaslysekrone (p. 2017).

P. N‹›rlund 1913

tidligere var på lærred og som var »forfuldede«, over på træ, »med deres rette 
kulører efter forrige skikkelse«9. 1759 fandtes følgende indskrifter: »Lader så 
eders lys . . . «  Matth. 5, 16, »Menneskenes søn er ikke kommen . . . «  Mark. 10, 45, 
»Hvilken den salige . . . «  Tim. 6, 15. Desuden var de fire evangelister afmalet24. 
1832 bortsolgte man et stykke af pulpituret, resten istandsattes34. †Orgel
pulpitur, sandsynligvis samtidigt med †orgel 1877. Kurvehanksformet bryst
værn med slanke drejede balustre, opgang i skibets sydvesthjørne.

Orgel, bygget 1971 af Jensen og Thomsen, Hillerød. 10 stemmer, to manualer 
og pedal. Façaden tegnet af Rolf Graae. I tårnrummet. †Orgel, 1877 bygget af 
Knud Olsen, København. Instrumentet havde oprindelig fire stemmer og et 
manual, men ved en ombygning (Starup & Søn) udvidedes stemmetallet til fem40.

Salmenummertavler, moderne. Fire †salmenummertavler, 1801, rektangulære 
til løse messingtal. Sortmalede med hvide bogstaver (antikva-skrift skelnedes 
stadig 1961).

Lysekroner, tre nyere messingkroner. *Glaslysekrone (fig. 11) o. 1750. Den
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bøhmiske glasarmskrone blev 182523 skænket til kirken af møbelhandler Bad- 
strup, København41. Nu vistnok i privateje.

Kirkeskib, fuldskib, model af skoleskibet »Danmark«, ophængt 195042.
Ligskamler, 1828, to sortmalede med udsavede ben23.
Tårnur, købt 1649 for 738 mk.9, i smedejernsramme samlet med kiler. Højde 

87 cm, længde 109 cm, bredde 64 cm. Døgnværk med timeslagværk anbragt i 
hinandens forlængelse på hver side af værkrammens centralstiver, hvori tap
huller for begge værker. De fire hjørnestivere er forlænget nedad til udadbøjede 
ben. Slagskivedrev massivt, ellers stokkedrev i hele værket. Den tidligere hage
gang er erstattet med stiftgang. (Ganghjulet stemplet: »Louv Kbhvn 1873«). 
Alle gangværkets aksler er på et tidspunkt flyttet ca. 7 cm op, måske i forbin
delse med den ombygning af værket, som ved Ingvar Hansen, Ballerup, fandt 
sted 1767 efter tårnets sammenstyrtning12. 160 cm langt jernpendul med bly
linse og bøjle ud for viserakslen er formodentlig ved samme lejlighed ophængt 
højt over hageakslen og forbundet med denne ved »omvendt« gaffel (jfr. Strø 
kirkes ur, p. 1504). Optræksudveksling i begge værker. Tosidig slagværksud- 
løsning, stor slagskive (43 cm) med svungne egre. Sjælden gammel transmis
sion til den stive viser på den kvadratiske med romertal malede træskive43, 
anbragt i øverste vestligste hjørne på tårnets sydfaçade. Lodder af sten. Gam
mel slaghammer. Det klinkbyggede urhus er vistnok fra 182823 anbragt i mel- 
lemstokværkets sydvesthjørne44.

Klokker. 1) Urklokke, »Støbt af I. C. Gamst. Kiøbenhavn Anno 1835«. Over 
slagringen bort af akantus og blomster, tvm. 108 cm. 2) »Uggeløse kirke aar 
1855« øverst, over slagringen: »Støbt paa Frederiksværk af I. Krog«. Blomster- 
og bladornamenter, tvm. 97 cm.

†Klokker. 1) En klokke på 1 ½ skippund 2 ½ lispund afleveredes ved klokke
skatten 1602 til omstøbning47. 2) Middelalderlig? 1758 fandtes på den lille 
klokke tre munkebogstaver og et bomærke. 3) 1644. Ifølge afskrift 1758: 
»Anno 1644 sub imperio regis clementissimi Christiani 4, præside regio Iohanne 
Ulrich Gyldenløve pastore Petro Jacobi Birch hæc campana sumptibus eccle- 
sia Uggeløse fusa tutore Wilhelmo Andrea. Soli Deo gloria in excelsis Deo. Aus 
den Feyer bin ich geflossen. M. Hans Meyer in Helschenør hat mich gegossen«24 
(»i året 1644 under den meget milde konge Christian IV.s regering, da Hans 
Ulrik Gyldenløve var kongelig lensmand, Peder Jacobsen Birch sognepræst, 
blev denne klokke støbt på Uggeløse kirkes bekostning, mens Vilhelm Ander
sen var kirkeværge. Gud alene æren, Gud i det højeste. Af ilden er jeg flydt, 
mester Hans Meyer i Helsingør har mig gydt«). Niels smed i Slangerup beslog 
klokken og leverede kneblen48. 1835 var klokken revnet og ubrugelig34.

Klokkestol, 1847, af fyr, smukt affasede bjælker38. †Klokkestol, 1767 betaltes 
Jens Christensen for en ny klokkestol efter tårnets nedstyrtning12.
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Hans Stiesdal 1971

Fig. 12. Uggeløse. Romansk gravsten, sidst benyttet som opklodsning under trinet til koret (p. 2019).

G R A V M I N D E R

Murede grave. I forbindelse med restaureringen 1971 foretoges en mindre ar
kæologisk undersøgelse i tårnrummets jordlag. I en 90 cm bred udgravning 
parallelt med tårnets vestmur og 235 cm fra denne iagttoges ialt seks grave, 
hvoraf de fire var jordgrave, de to murede. 1) Lå tæt ind på fundamentet til 
tårnets nordmur, var uden brug af mørtel udført af ca. 10 cm tykke, 30—50 
cm høje frådstensplader. Stenene, som dannede et særligt hovedrum, var ca. 10 
cm lange. Graven dækkedes af frådstensplader. Mørtelspor på stenene tyder 
på, at disse tidligere har tjent som bygningssten. Graven var let forstyrret af 
tårnets (det oprindelige, sml. p. 2005) fundament og havde gennemskåret et 
frådstensbyggelag, der formodentlig hidrører fra kirkens opførelse. Den inde
holdt skelettet af en ca. 180 cm høj mand. 2) Muret af tre skifter munkesten. 
Midt i tårnrummet, dog lidt forskudt mod syd i forhold til midtaksen. Inde
holdt skelettet af en kvinde. Graven, hvis hovedrum dannedes af to sten på 
højkant, havde været dækket med planker i længderetningen; måske en se
kundær anvendelse, da mørtelspor på gravmurens overside kunne tyde på en 
oprindelig muret afdækning49.

Gravsten. 1) Romansk (fig. 12). Nuværende mål 164x43,5—49 cm. Sand
sten. Den svagt hvælvede sten har på siderne profilering. Et stort reliefhugget 
processionskors, nu næsten borthugget, har formentlig dækket hele stenen. 
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Forneden på staven anes en kugle og muligvis resten af en Golgathahøj. Fun
det 1971, som støtte for sten nr. 3 foran alterskranken. Nu på kirkegården.

2) Unggotisk. Trapezformet, grå kalksten, 93x82—61 cm. Helt glat. Midt 
foran alterskranken.

3) 1650—1700. Fragmentarisk, glatsleben, rød kalksten med profileret kant. 
I 1961 var endnu bevaret to evangelistsymboler (engel og løve) i medaljoner 
foroven. Nu forsvundne. Foran syddøren.

Fig. 13. Uggeløse. Gulvflise. 1:5. Rekonstruktion. Tegnet 
af Birgit Als Hansen 1972 (p. 2010).
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. Bygningskontoret 244.69. Journal E. 1782—1826. — Bygningsadministra- 
tionen. 256.102. Journalsager 1841—50. — LA. Kirkeinspektionsarkiv. Uggeløse regn
skabsbog 1604—1716.

Ved embedet. Liunge Sognekalds Embeds Protokol 1810 ff. -— Se i øvrigt arkivalier 
for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af C. A. Jensen 1920; bygning suppleret af Elna Møller 
1971—72, Birgit Als Hansen 1971 (grave). Bygningsbeskrivelse ved Elna Møller, kalk
maleri- og inventarbeskrivelse ved Ulla Haastrup, tårnur og murede grave ved Hans 
Stiesdal og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger i NM. Opmålingssæt ved Kunstakademiets elever 1931. Opmålinger og be

skrivelse ved elever på Kunstakademiets arkitektskole 1965.
Elna Møller og Henrik Græbe: Uggeløse kirke i søgelyset. Nationalmuseets Arbejds

mark 1972.

1 DiplDan., DaRiBr. 2. rk. I nr. 83. 2 Repert. 2. rk. nr. 1102—1103. 3 Krag og 
Stephanius, Christian den Tredie . . . Anden Deel, 1778, p. 325 f., jfr. Danske Kancelli
registranter 1535—1550. Kr. Erslev og W. Mollerup, 1881—82, p. 98. 4 Kronens Skø
der I, 123. 5 Landebogen p. 179 f. 6 Kronens Skøder IV, 386 f. 7 Danmarks Gilde- 
og Lavsskråer. C. Nyrop 1899—1900, I, 101 ff. 8 LA. Kgl. Bygningsinsp. Meldahl. 
Domænekirkerne. 9 LA. Kirkeinspektionsarkiv. Uggeløse rgsk.bog 1604—1716. 10 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Frborg. amt. Lynge hrd.s kirkergsk. 1661—72. 11 Arne 
Sundbo: Frederikssund og Købstaden Slangerups Historie, Hillerød, I, 150. 12 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. i rytterdistrikterne 1721—92. 13 Ved embedet. Liunge 
Sognekalds Embeds Prot. 1810 ff. 14 Denne iagttagelse er gjort i forbindelse med ho
vedrestaureringen 1971—72, hvorfra også mange af de følgende bygningshistoriske op
lysninger stammer, sml. indberetning i NM.s 2. afd. og Nationalmuseets Arbejdsmark
1972, Elna Møller og Henrik Græbe: Uggeløse kirke i søgelyset. Såvel hammerbåndet 
som de skiftende stadier i bygningshistorien er her anskueliggjort i tegning. 15 Tre 
runde, 7—9 cm i tvm., den fjerde rektangulær. De sidder alle i samme støbelag. 16 RA. 
DaKanc. Seks års kirkergsk. 17 Jfr. note 14, Nationalmuseets Arbejdsmark 1972.
18 Teoretisk set kan lektoriet have overlevet indbygningen af hvælv og efter reformatio
nen være omdannet til en lektorieprædikestol. Sml. Ulfborg kirke, Ringkøbing amt, hvis 
lektorieprædikestol er gengivet i Nationalmuseets Arbejdsmark 1972. 19 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Kirkergsk., Frborg. rytterdistrikter. 20 Jens Christensen omtales som afdød ved 
betaling af arbejdet. Jfr. note 12, året 1767. 21 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Sjæl
lands stifts kirkergsk. 1713—19. 22 Beretning om glasmalerier af Birgit Als Hansen 
1973. 23 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frborg. amtsstuergsk. 1797—99, 1800—48. 
24 LA. Sjællands bispearkiv. Hist. efterretn. til HoffmFund. 25 LA. Frborg.-Kronborg 
amter. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler 1788—90. 26 Inv. nr. Lundforlund 
D72—73a—b 1952. 27 Beretn. jan. 1947. 28 Dansk Adels Aarbog, 1905, p. 278. 
Ebbe Munk, lensmand på Antvorskov 1597—1604. Præsten Hans Jespersen døde senest 
1603. 29 Hovedfeltet havde farverester af zinnoberrødt, smalteagtig gråblå samt 
lys cadmiumgul (efter maleri?), sidefelterne havde rester af sort med forsølvede bog
staver samt foroven rester af indrammende, malet dekoration. 30 Forbilledet er 
Ballingtavlens krucifiksfigur, Rødding hrd., Viborg amt. 31 Fornyet er topstykkets 
søndre halvvinge og fodstykkets søndre kerubengel, to kapitæler og alle baser samt flere 
profilled etc. 32 Eckersberg betaltes 400 rbdl. for maleriet. 33 LA. Sjællands stifts
øvrighed. Kgl. kirkers inv. 1764. 34 RA. Rtk. Bygn.adm. Journalsager 1782—1848. 
35 Ifølge V. Hermansens indb. 1920 endnu spor af tidligere rødmaling. 36 LA. Sjæl
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lands bispearkiv. Kirkesyn 1862—79. 37 Ifølge oplysning fra P. Halkjær Kristensen 
lig med Lorentz Casper Wilhelm Buntzen, borgerskab 1844, død mellem 1857—64. 
38 RA. Rtk. Bygn.adm. kopibøger 1841—50. 39 Indskriften blev fremdraget 1923 af 
maler Poul Jensen, jfr. brev i NM.s arkiv. 40 Ifølge meddelelse af orgelbygger A. Sta- 
rup var den oprindelige disposition: Gedackt 81, Fugara 81, Principal 41 (i façaden) og 
Oktav 21. 41 Den fornemme krone ligner meget en krone på Oreby, gengivet i G. Waa- 
gepetersen: Lysekroner i Skandinavien, 1969, p. 29, fig. 33. 42 H. Henningsen: Kirke
skibe i Frborg. amt, i ÅrbFrborg. 1952, p. 104. 43 Den nuværende skives alder er usik
ker. 1702 fornyedes skiven af Hans Jacobsen snedker og maledes og forgyldtes af ma
leren i Frederiksborg (note 9), 1732 af snedker Christopher Quist og maler Frederik 
Holm, begge København, 1761 af Jens Christensen, Farum, og maler Lars Bendixen, 
Hillerød (note 12). Også 1827—28 (note 23) og 1841 (note 34) udskiftedes skiven. 44 1660 
betaltes for sejerværket at fly, som Svensken havde skamferet (note 9). 1662 forekommer 
en reparation ved Lauridz Lauridzen i Uggeløse (note 10), 1702 ved sejrmageren ved 
Frederiksborg (note 9), 1732 ved urmager Hans Rasmussen, København (note 12), 1777 
ved Niels Hansen, Esbønderup (note 45), 1801 ved urmager Hyphoff (note 46) og 1828 
ved L. Jørgensen (note 23). 45 RA. Rtk. 2422—529. Sjællandske kontor. Udskrift fra 
kirkekassens rgsk. 17 76—79 . 46 RA. Rtk. Bygningskontoret 244.69. Journal E. 1782—
1826. 47 DaSaml. I, 100. 48 Udførlig opregning af udgifter til transport, svende, 
tømrer- og murerarbejde med nedtageisen af gammel klokke og ophængningen af den 
nye. Se note 9, år 1644. 49 Skeletterne undersøgtes af dr. Balslev Jørgensen, Køben
havns Universitets anthropologiske laboratorium.

Fig. 14. Uggeløse. Landsbyplan 1786.



Fig. 1. Slangerup. Prospekt 1755, efter Johan Jacob Bruun.

SLANGERUP S .  MIKAELS K IRKE
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Byen. En kirke i Slangerup er tidligst nævnt i forbindelse med Erik Ejegods pilgrims
færd til Byzans 1103; fra denne by sendte kongen ifølge Sakse »til Slangetorp en splint af 
Herrens kors samt den hellige Nils’s ben, thi han ville ikke lade sin fødeby være uden 
helligdomme. Han havde nemlig også bygget kirken der i byen, og dens alter skal være 
rejst på selv samme sted, hvor han kom til verden«1. Dette kan måske forstås således, at 
der ved 1000-tallets midte lå en kongsgård på stedet, og at Erik Ejegod havde bygget en 
kirke på dens plads, et arbejde, der vel tidligst kan være startet efter hans overtagelse af 
tronen 1095. Denne kirke, hvortil der senere knyttedes et nonnekloster, kendes nu kun 
fra udgravninger; den beskrives efter sognekirken.

Et brev fra perioden 1158—66 nævner bryden (villicus) Touo i Slangerup2, og i kong 
Valdemars jordebog nævnes byen med tilliggender som kongelev3. 1252 omtales første 
gang to borgere i byen4, der også er opført på købstadslisten i kong Valdemars jordebog, 
dog kun med 2mk.5, og 1248 nævnes første gang Try herred (sammenslutningen af Strø, 
Lynge og Jørlunde herreder) med tingsted i Slangerup6. Byens ældste bevarede privile
gier er udstedt af Erik Menved 13027. Ved Christiern I.s stadfæstelse af byens privilegier 
1454 omtales borgernes store armod8, en senere stadig tilbagevendende foreteelse; således 
havde man 1536 ikke råd til at bygge en præstegård til den første lutherske præst9. Ved 
stadfæstelsen af privilegierne 1547 forbeholdt kongen sig ret til at forandre dem10, og 
købstaden synes en overgang i denne periode at have været nedlagt; herredstinget blev 
1556 flyttet tilbage fra Helsingør11. Det meste af Try herred fik 1562 birketing ved 
Frederiksborg slot, og 1566 ville kongen have Slangerup forandret til landsby og menig
heden bosat ved Frederiksborg. 1569 forbødes det borgerne at udøve næring i byen12. 
Åbenbart nåede kongen ikke sit mål, for efter byens brand 1573 fik den ti års skattefrihed 
og senere på året privilegiestadfæstelser13. I de følgende år blev borgerne fortsat støttet; 
1578 fik de således i Ude Sundby en plads ved stranden og ret til at bygge en bod14,
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begyndelsen til Frederikssund og de senere stridigheder. Ved privilegiestadfæstelsen 
1598 optoges atter det 50 år gamle forbehold15, og i de følgende århundreder trykkedes 
byen ved Ude Sundbys og Hillerøds fremvækst, indtil den endeligt nedlagdes som køb
stad 180916.

S. Mikaels kirke omtales første gang med navn 1411, da bisp Jacob af Gardar som vikar 
for Roskildebispen tillod, at kirkens indvielsesdag, der hidtil var fejret S. Briccii dag 
(13. nov.), med bibeholdelse af afladen måtte flyttes til 1. søndag efter Allehelgen (1. 
nov.)17. Kirken kan godt være langt ældre, da S. Mikael er en af Nordens ældste helge
ner. Rimeligvis er det til denne kirkes bygningsfond (»ad fabricam ecclesie«) Cecilie Litle 
1307 skænker 20 mk. af de 60 mk. sjæll., som en speciel ven har betroet hende til sin sjæls 
frelse18. 1456 udstedte otte bisper 40 dages aflad til dem, der besøgte kirken19. I Roskilde
bispens jordebog nævnes Slangerup kun i bispetiendelisten20; 1567 er der 22 tiendeydere 
foruden borgerne21.

1562 og 1576 omtales kirkens mangel på rummelighed; en del af menigheden måtte stå 
ude på kirkegården22. Åbenbart har man opgivet at bruge den i året 1562 overdragne 
klosterkirke. 1573 fik værgerne den jordskyld, der tidligere lå til klosteret, at anvende til 
bygningen, da kirken havde så ringe indkomst, at den ikke kunne holdes vedlige dermed23, 
og 1576 skulle alle sjællandske landsbykirker, som kronen havde jus patronatus til, af 
hvert pund korn af årets indkomst bidrage 1 mk., da borgerne havde besluttet at ned
bryde kirken og opføre en ny24. 1586 anmodede borgerskabet atter kongen om hjælp 
til at opbygge sognekirken fra ny af, da de selv var ude af stand til at bekoste bygge
arbejdet, og kongen støttede med gaver og et lån på 1.000 dl.25. 1588 opfordrede kongen 
til hjælp til kirkens fuldførelse, som endnu samme år blev tilendebragt (se bygnings- 
indskrift, p. 2036)2β. 1592 havde borgerne endnu ikke betalt Hans van Steenwinckel 
»for (kirkens) bygning hand forferdiget haffuer, epter thenn Contract och forthingning, 
Som emellom hannom och ed(e)r giort er«27. Det kneb også med afbetalingen på kongens 
lån, og i 1593, da halvdelen var betalt, eftergaves 250 dl.28.

Beboerne i ladestedet ved Sundby færge begyndte snart at søge den nærmere liggende 
Ude Sundby kirke (p. 652), og sognepræsten i Slangerup mistede sine indtægter. Efter et 
kompromis 1646 fik beboerne 1657 ret til at søge hvilken kirke, de lystede, men skulle 
dog betale til Slangerup, hvad der bekræftedes ved højesteretsdom 166629. I 1730’rne 
søgte sognepræsten at få dommen håndhævet, og 22. april 1746 fastslog et kgl. reskript, 
at Frederikssunds indbyggere skulle betale 20 sl.dl. om året. Fra næste præsteskifte i 
Ude Sundby skulle afgiften udredes af kaldet der; 1815 bortfaldt afgiften30. Siden køb
stadens ophævelse 1809 har kirken været selvejende.

Ved klemmebrevet 1555 bestemtes, at Uvelse kirke skulle være anneks, hvad der stadig 
er tilfældet31. — 1711 blev der efter befaling fra kancelliet oprettet et ligbærerlaug, hvis 
vedtægter konfirmeredes 173132.

På Slangerup overdrev har der ligget et †S. Jørgens hospital for spedalske, der skal have 
været knyttet til †S. Jørgens kapel i Lystrup, LTvelse sogn33.

Indledning og kirkegård. På bakketoppen i byens midte, hvor den middel
alderlige †S. Mikaels kirke gennem århundreder havde udfyldt sin plads som 
sognets og købstadens midtpunkt, rejstes i 1500’rnes næstsidste årti en langt 
større kirke. Siden er byens lave huse genrejst efter flere brande, og Slangerup 
har for anden gang, 1809, mistet sine købstadsrettigheder, i spillet om hvilke 
det vældige kirkebyggeri formentlig har været et væsentligt led. Bevaret er 
derimod den middelalderlige byplans krogede gadenet og torveanlæg. Uæn
dret er også samspillet mellem kirken og torvet på bakkens sydskråning, selv 
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Fig. 2. Slangerup. Ydre, set fra sydvest.

om dette torv har måttet ofre adskilligt på den moderne trafiks alter, bl.a. ved 
flytning af fire tingsten, der endnu o. 1900 lå midt på kirketorvet34. Det myld
rende liv, som var forudsætningen for byggeriet er borte, men kirkegårdens 
torveport har bevaret sin plads nær det gamle sydvesthjørne. Det samme gæl
der kirkegårdens sydgrænse, hvor der indtil en brand 1853, op mod muren lå 
en lang bygning, som afløstes af den nuværende præstegård. De på landsby
planen fra 1813 (fig. 64) viste kirkegårdsgrænser mod øst og nord svarer til de 
nuværende og er måske identiske med de middelalderlige; i hvert fald er det 
tvivlsomt, om kirkegården nogensinde har strakt sig helt ud til Kongensgade 
i øst og Præstegade i nord, således som det er antydet på planen i Resens 
Atlas35. Kirkegårdens vestre grænse gik tæt forbi tårnet indtil 1871; dette år 
fik den sin første vestudvidelse36, og en ny fulgte 192737.

Ældst af kirkegårdens hegnsmure er et hvidtet, teglhængt stykke vest for 
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N. E. 1955



2026 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

nordportalen, mens stykket øst for og hele østmuren, der forneden er af kampe
sten, foroven af røde teglsten, formentlig sidst er omsat i forbindelse med ny
bygningen af østporten 187236. Den hvidtede sydmur, der er næsten jord
dækket indvendig, går tilbage til branden 1853, men må være noget ommuret 
senere38. Af muren om første vestudvidelse er kun stykkerne i nord og syd til
bage, opført henholdsvis af kampesten og kløvsten med rødt teglstensmurværk 
øverst; anden udvidelse hegnes af trådvæv og levende hegn. 1707 og mange 
gange senere omtales den brøstfældige ringmur på alle fire sider; 1736 blev den 
repareret med materialerne fra øverste etage af latinskolen, der lå i nordre 
kirkegårdsskel, øst for nordporten; da skolen solgtes året efter, skulle køberen 
for egen regning sætte en forsvarlig ringmur i stedet. — Ligesom kirkens har 
også kirkegårdens vedligeholdelse i perioder ladt meget tilbage at ønske. 1751 
klagede pastor Zwergius til stiftsbefalingsmanden over den elendige tilstand: 
kirkegården har ingen porte og låger, går fuld af al slags kreaturer, allermest 
svin, som er færdig at rode de dødes ben op af jorden og gør kirkegården til et 
oprodet overdrev. 1815 var tilstanden om muligt værre39; 1827 blev kirkegården 
forbedret ved planering og beplantning40.

Indgange. Den hvidtede nordportal med rundbuet, falset port og fodgænger
låger (nu med tremmefløje) er ældst og kan rumme dele, der er jævngamle med 
den nuværende kirke; 1818 blev den omfattende istandsat39. En ligeledes rund
buet portal i rød mur, helt mod syd i østmuren er i sin nuværende form opført 
1872, efter tegning af J. D. Herholdt36; den fører til præstegårdens have, men 
må tidligere have givet adgang til Kongensgade. Herholdt var tilsyneladende 
også arkitekt for den nuværende torveportal af lignende udformning og ma
teriale; over den rundbuede port er der på indersiden anbragt en renæssance
præget medaljon med stærkt fremspringende hoved. Den tidligere, hvidtede 
†portbygning ses på fig. 13. Disse tre indgange genkendes let på landsbyplanen, 
som derimod ikke har nogen vestport markeret. I arkivalierne kaldes kirke
gårdens fodgængerindgange ofte for »ristdøre«, og da der 1737 solgtes fire så
danne, er det muligt, at den ene stammede fra vestmuren39.

†Kirkeriste. Reparationer af disse, rensning af de murede grave derunder 
og nye trærammer er jævnligt omtalt mellem 170739 og 182336.

Et †halsjern sad 1614 i porten til præstegården41; der hersker lidt uklarhed 
om, hvor denne lå før 1620, da der købtes en gård i Præstegade nord for kirken 
(Sundbo I, 52).

Et †kalkhus, af bindingsværk, repareret 170739, blev nedrevet 1746 36.
Ligkapellet vest for tårnet, som man bestemte sig til at opføre 189842, rejstes 

ifølge bygningsindskriften 190643. Det er af røde munkesten, i nyromansk stil.
Kirken består af et senmiddelalderligt tårn, hvis øverste stokværk er tilføjet 

ca. 1586—88, da det fem fag lange, hvælvede langhus med tresidet østafslut- 
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Fig. 4. Slangerup. Langsnit set mod nord. 1:300. Målt af A. Clemmensen 1876. Efter »Stiftslandsbykirker«.
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ning og våbenhus i syd rejstes på den gamle S. Mikaels kirkes plads. Oriente
ringen har ubetydelig afvigelse til syd.

Tårnets middelalderlige del. Ved ombygningen i forbindelse med den nu
værende kirkes opførelse ændredes den oprindelige etageinddeling, men sporene 
tillader en rekonstruktion af forholdene, således som disse var, da tårnet 
rejstes ved den gamle kirke hen i 1400’rne. Bortset fra gesims og gavle har 
tårnet bevaret sin fulde højde, der som vanligt omfattede tre stokværk. Det 
er opført i regelmæssigt munkeskifte, af røde sten med mange sortbrændte 
bindere; underste stokværk har rester af fire-fem kridtstensbånd, og i de to 
vesthjørner ses nogle få granitkvadre, som kan stamme fra den nedrevne kirkes 
vesthjørner; det samme gælder en sort, nærmest trapezformet sten i nord
muren. Tårnet, hvis grundplan er langstrakt i nord-syd, har muligvis været 
jævnbredt med den gamle kirke. I tårnrummet har hver af de tre frie mure en 
stor og dyb, spidsbuet spareblænding, hvis bueslag har dannet vederlag for 
rummets første †hvælving.

Adgangen til mellemstokværket har været gennem trappehuset i syd, hvis 
retkantede underdel er middelalderlig ligesom den fladbuede dør under spids
buet spejl og spindeltrappens nedre partier. Mellemstokværket har haft lys
åbning i nord, vest og syd, men kun den første er bevaret uændret; den er 
fladbuet og falset, med spidsbuet spejl udvendig; sydsidens glug har formentlig 
været helt tilsvarende, men er nu ændret i forbindelse med en ydre skalmuring; 
denne har medført total blænding af vestmurens lysåbning, der indvendig dæk- 
kes af et spærstik. Disse åbninger skjules af gulvet i det nuværende mellem- 
stokværk, som nogenlunde svarer til tårnets oprindelige klokkestokværk. 
Dette havde til hvert verdenshjørne to spidsbuede, falsede og tæt sammen
stillede glamhuller. De to i øst er delvis urørte, og det søndre af dem tjener 
som dør til den yngre kirkes tagrum. Det ses, at spidsbuerne er muret af 
vekslende røde og sorte sten. Glamhullerne i de tre andre mure skjules ind
vendig af en påforing i forbindelse med tårnets forhøjelse, men sporene af dem 
ses endnu udvendig, hvor man tillige i nordmuren kan følge middelalderligt 
murværk indtil cirka een meter over glamhulparrets top. Om ombygning og 
forhøjelse, se p. 2032.

Nybyggeriet 1586—88. Mens forberedelserne til den gamle kirkes ombygning 
som nævnt strakte sig over mange år, har det egentlige byggearbejde tilsyne
ladende været koncentreret til et par. Lensmand på Frederiksborg (1584—89) 
Joakim Leist, der havde sluttet kontrakten med den kgl. bygmester Hans van 
Steenwinckel d. æ. om »byggeriet på Slangerup bykirke«, fik 7. januar 1586 
besked om at lade »undersåtterne i Slangerup« få de ved Gressit (Græse) lig
gende, hugne sten, som kongen havde givet dem til deres kirkes bygning. 
Året efter, 6. juni, fik Gert Rantzau befaling til at lade borgmestre og råd i 
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Fig. 5. Slangerup. Kirkens østende, set fra gaden.

Slangerup få så mange gullandske sten, som var nødvendige til kongens og 
dronningens våben og andre forsiringer på deres kirkedør. Over denne dør står, 
at kirken blev bygget 1588 (p. 2036). Hermed stemmer oplysningen fra 6. fe
bruar 1589, som fortæller, at Steenwinckel (der allerede i december 88 var be
ordret til Sverige for at bygge fæstninger) havde berettet, at Slangerup bykirke
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var færdig »på en lille spids nær«44; den omtalte tagrytter, der skulle have rum
met to små klokker og formentlig siddet over langhusets korparti, synes aldrig 
at være blevet udført.

Steenwinckel var ikke ene om byggeriet. Slangerupborgeren Jørgen van Fri- 
borg, senere kirkeværge på stedet, kaldes i en indskrift på vestvæggen for 
»dette tempels bygmester« (sml. prædikestol); ganske vist er indskriften ikke 
fra opførelsestiden, men dens udsagn står til troende, og det er vel sandsynligt, 
at han har forestået det daglige arbejde, som senere under opførelsen af Frede
riksborg (p. 1674).

Den store kirkebygning, de to mænd efterlod sig, har i dag et udseende, der 
let kan give den besøgende indtryk af at stå over for et stort set urørt monu
ment. Det er både rigtigt og forkert. Rigtigt for såvidt som der aldrig synes 
foretaget væsentlige ændringer i plan og opbygning, forkert derimod, når man 
betænker, at der næppe findes en kvadratmeter urørt murflade i det ydre; og 
i det indre næppe en hvælving, som ikke på et eller andet tidspunkt er mere eller 
mindre ommuret. Som følge heraf vil der under beskrivelsen af de enkelte byg- 
ningsafsnit kun undtagelsesvis blive taget hensyn til de mange reparationer, 
idet disse næsten kun kan belægges ad arkivalsk vej. De væsentligste beskrives 
i afsnittet: tiden efter 1588 (p. 2038), sammen med den gennemgribende re
staurering, som først og fremmest J. D. Herholdt gennemførte i 1800’rnes 
senere del; det er den, der præger kirken.

Materiale og farveholdning. Nybyggeriet er udført i en stor, rød mursten 
(ca. 27,5 x 13 x 7,5 cm) i krydsskifte, over en (nyere) bindig sokkel af granit
kvadre; en oplysning fra 1846 om fundamentets »udhugne« sten (sml. p. 2042) 
kan måske tolkes derhen, at bygningen har haft en profileret sokkel. Yderste 
og inderste fals i vinduerne (undtagen tårnets) og samtlige prydblændinger er 
muret af en formsten med kraftig halvrundstav og spinkel karnis (fig. 3a); i 
lysningskarme og stavværk er benyttet en ganske enkel (nyere) formsten (med 
kvartrundt led mellem platter), der måske genspejler de oprindelige. Mange 
detaljer i våbenhusgavlen er af grå, gotlandsk sandsten, der også er benyttet 
til dækplader og konsoller i de øvrige gavle; tårnarkadens kragbånd og hvælve
nes profilkonsoller synes trukket i mørtel, men sammen med hvælvribberne 
bærer de spor af en gråmaling, der sikkert har skullet efterligne sandsten. 
En udvendig rødkalkning med hvid fugeafstregning, der ofte er omtalt i regn
skaberne, genspejler uden tvivl oprindelige forhold, hvortil antagelig har svaret 
en bemaling af våbenhusets mange sandstensornamenter, først og fremmest de 
kongelige våbenskjolde.

Langhuset er ved støttepiller opdelt i fem nogenlunde ensartede fag; til det 
østligste og korteste slutter sig den tresidede og meget flade korpolygon, hvis 
hjørner også har støttepiller. I vest griber langhusets mure omkring hjørnerne 
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Fig. 6. Slangerup. Indre, set mod øst.

på det ældre tårn. En kraftig bånd- eller kordongesims, der løber bygningen 
rundt og er forkrøppet om støttepillerne43a, danner fodlinie for store, spidsbuede 
vinduer, som bryder hvert fag. Den nedtrapning i støttepillernes dimension, 
som gesimsen tillige markerer, er af nyere dato (sml. p. 2043). Foroven har hver 
pille en halvsten dyb, rundbuet prydblænding samt halvtagsafdækning med 
munk og nonne. Hovedgesimsen, der består af et udkragende savskifte mellem 
retkantede led, er ført rundt om polygonen, som om denne var bestemt for 
overdækning med valmtag; men i stedet indgår gesimsen som en markant fod
linie for en stor, knækket blændingsgavl, der omslutter alle tre polygonsider og 
danner afslutning på langhusets sadeltag. Forudsætningen for gavlens form og 
for dens udsmykning med lisener, vandrette murbånd, rækker af blændinger og 
åbninger er omtalt p. 2037.

Vinduer og døre. De store, spidsbuede vinduer har falsede og profilerede karme 
samt stavværk af middelalderlig type. Ruderne er nu som oprindelig indfattet i 
bly, og i flere af langhusets vinduer er der indføjet glasmalede våbner fra tiden 
1588—1601 (p. 2044). Kirkens vistnok eneste oprindelige dør findes i det fag af 
sydmuren, hvortil våbenhuset slutter sig. Over døren er der en blændet åbning 
af form som vinduerne; den har aldrig haft stavværk, men i stedet en lukkemur
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af helstens tykkelse og med en lille, fladbuet døråbning, som fra kirkens indre 
giver adgang til våbenhusloftet (sml. fig. 30). Døren herunder er stor og rund
buet, med smige false mod kirkerummet, hvor man også ser hullerne fra en stor 
og kraftig spærrebom. Præstedøren i øst er næppe oprindelig; den er tidligst 
omtalt 172345.

Indre. Det store kirkerum (ca. 36,5 m langt og godt 9,5 m bredt) har ingen 
bygningsmæssig adskillelse mellem det liturgiske kor og skibet. Som i sen
middelalderlige langhuse manifesterer skellet mellem præst og menighed sig kun 
ved et gitter, der giver næsten frit indblik i korrummet. Murenes ydre fag
deling er gentaget i det indre, hvor hvert fag har en bred og høj spareblænding, 
der omslutter vinduet og med sin rundbue danner vederlag for hvælvkapperne. 
Af de fem hvælv fag er de fire vestre krydshvælv, mens det østligste, som ind- 
korporerer korpolygonen, er seksdelt. Gjordbuer og ribber udspringer fra højt 
placerede profilkonsoller, trukket i puds; de ca. 15 cm brede ribber har bred 
platteryg og karnisprofilerede sider, en form, som kendes fra andre arbejder, 
hvor Steenwinckel og/eller Friborg har haft ledelsen (sml. Frederiksborg slots
kirke p. 1751, fig. 52 og Nørre Herlev p. 1936, fig. 2f.). Trods talrige ommuringer 
har hvælvene med de som helhed stærkt buklede kapper næppe ændret ud
seende, betragtet fra kirkens indre. I korpolygonens østhjørner er der to store 
rundbuede skabsnicher (ca. 130 cm høje), hvis træbeklædninger og døre synes 
at være oprindelige.

Tårnets ombygning og forhøjelse er en direkte følge af langhusets opførelse. 
Den nye, store bygning har fuldstændig domineret det middelalderlige tårn 
(p. 2028) på flere måder. Først og fremmest måtte tårnrummet bringes i sam
klang med det højthvælvede langhus, og derfor blev den eksisterende hvælving 
nedrevet og en ny opført; denne er placeret så højt, at det gamle mellemstok- 
værks åbninger næsten blokeredes. Ribberne er af samme profil og materiale 
som langhusets. Den gamle tårnarkade erstattedes af en meget høj, rundbuet 
åbning med 14 cm høje kragbånd (stor rundstav over lille platte), og i vest 
indhuggedes et todelt stavværksvindue som korets, men med retkantede false. 
Trappehuset blev delvis nedrevet og forsynet med en ny overdel, der har poly
gonalt ydre og en højde, som muliggjorde gennemhugning af en ny overdør til 
det gamle klokkestokværk, der nu blev mellemstokværk; herfra skabtes som 
omtalt adgang til det nye skibs tagrum gennem et af de tidligere glamhuller.

Det er nævnt p. 2028, at det gamle klokkestokværk indvendig forstærkedes 
med en helstens påforing, inden tårnets højde øgedes med det nuværende 
klokkestokværk og gavle i øst-vest. En båndgesims svarende til langhusets 
markerer fodlinien for store, rundbuede glamhuller og de flankerende pryd
blændinger. Glamhullerne er stavværksagtigt tvillingdelt, med cirkelglug i 
spejlet, men disse smååbninger er senere omdannet til halvsten dybe blæn- 
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Fig. 7. Slangerup. Indre, set mod vest.

dinger. Tvillingbuernes højde svarer til sideblændingernes, og de har alle halv
stens stik, der oftest er rundbuede, undertiden dog svagt spidsbuede (i øst). 
Også flankemurenes hovedgesims svarer til langhusets, men her løber den ikke 
omkring som fodlinie for de blændingsprydede taggavle. Disse har i langt højere 
grad end langhusets gennemgået talrige reparationer, ikke mindst som følge 
af den stadig tilbagevendende »store storm«, og 1875—76 blev de helt ombyg
get, så de nu står som en rigere replik af langhusets østgavl (sml. fig. 2 og 
p. 2037, 2043). Den cirkelformede, murede indramning af urskiverne i syd og 
vest stammer fra 186636. Om arbejder efter 1888 henvises i øvrigt til p. 2038f.

Tårnrummet som dåbskapel? 1815 omtales dåben som stående i kirkens vest
lige ende39 (jfr. gravsten nr. 4), hvormed måske menes tårnrummet; samtidig 
var der ved dåben så fyldt med byggematerialer, ligbøre og gamle monu
menter, »at der ikke kunne ske nogen forretninger for dannede mennesker uden 
modbydelighed og væmmelse«, — som pastor J. H. Larsen skrev til bispen i 
sin sønderlemmende kritik af kirkens tilstand (sml. p. 2040). — Om munderings- 
kammeret, der er omtalt i kirketårnet 181436, havde plads i tårnrummet eller 
højere oppe vides ikke.

L. L. 1962
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Våbenhuset (fig. 8) opfattes let som en senere tilbygning, klemt ind mellem 
to af sydsidens støttepiller, men tekniske forhold viser, at det var planlagt ved 
langhusmurens opførelse. Ydermere står indskriften om kirkens fuldførelse 
1588 hugget ind i frisen over våbenhusportalen. Fra langhuset er kordon- 
gesimsen ført hen ad våbenhusets flankemure og danner også her fodlinie for 
stavværksdelte vinduer, der kun skiller sig ud fra kirkens øvrige ved deres 
rundbuede stik. Også taggesimsen er en gentagelse af langhusets ligesom det 
indres store, rundbuede vægblændinger og krydshvælv. — Alene gavlen skiller 
sig ud ved sin arkitektoniske opbygning og virker næsten som en skærm, der 
brat afskærer flankemurene, således at den for kirkens øvrige mure så karak
teristiske vandrette deling, repræsenteret ved den omløbende kordongesims, 
stopper uformidlet ved gavlflugten. Bag den ligger kirkebygningen, der klart 
præges af middelalderlig tradition, mens gavlen selv står som en fuldgod re
præsentant for renæssancens formsprog og således er helt i takt med opførelses- 
tiden (sml. p. 2037).

Våbenhusportal og taggavl. Den ca. 3,35 m høje, rundbuede våbenhusdør er 
udformet som den indre kirkedør bortset fra, at den i vederlagshøjde er udstyret 
med smalle kragbånd (kvartrundt led mellem platter). Indfatningen består af 
toskanske pilastre, der sammen med dørens tidligere maskeprydede slutsten 
bærer arkitrav, frise og kronliste; pilasterbaser og -skafter er i modsætning 
til de øvrige detaljer udført i tegl. I frisen er der en langstrakt kartouche med 
den tolinjede bygningsindskrift. Over kronlisten findes tre billedsten med 
kongelige våben, så nøje knyttet til portalen, at de let opfattes som en gen
klang af det klassiske attikamotiv. Taggavlen, hvis egentlige fodlinje ikke 
fornemmes i façaden, har svungne konturer som kirkens øvrige, men ingen 
lodrette delinger eller blændinger. Murværket brydes kun af to profilerede 
bånd; de er anbragt i harmoni med gavlkammenes delelinjer og ender som 
dækplader, hvorpå der står vaselignende opsatser; denne gavl har ligesom de 
øvrige en diagonaldrejet fiale øverst.

Billedsten og indskrifter. Begge dele (såvel som våbenhusets øvrige sand- 
stensdetaljer) er stærkt beskadiget af et hurtigt fremadskridende forfald, der 
er så meget mere trist, som de tre sten repræsenterer en fin kunstnerisk kvalitet. 
Indskrifterne må på grund af lavbevoksning (frisen) og læsioner (reliefferne) 
delvis gengives efter gamle fotografier m.m. De tre billedsten (fig. 9—11) 
rummer fremstillinger af Frederik II.s og dronning Sofies våbenskjolde samt 
deres alliancevåben, hvor F-staven holdes af to hænder, der kommer frem fra 
hver sin side af skjoldet. På siderne af hvert skjold er der stærkt fremspringende, 
skråtstillede konsoller med masker og diademhoveder; over skjoldene findes 
en krone, flankeret af frugtbundter og under dem en volut mellem krigsarmatur 
samt en kartouche med ophøjet versalindskrift. Under kongens våben står 
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Fig. 8. Slangerup. Våbenhuset fra 1588. Set fra sydvest. L. L. 1962
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Fig. 9—11. Slangerup. Våbenhuset. De tre vå
bensten over døren. 9. Kongens våben. 10—11 
(på næste side). Alliancevåbnet og dronningens 
(p. 2034f.).

H.S.1971

resterne af hans valgsprog: »Mein Hofnun(!) zu Gott allein«, under dronningens 
mecklenborgske: »Gott verlest die seinen nicht« og under fællesvåbnet: »Anno 
1588«. — Den tolinjede indskrift i portalens frisefelt, hugget med fordybet 
fraktur, lyder: »Kong Frederik then anden af thet Naffn, lod bygge thenne 
Kircke, Gud til Ære/ og Slangerups By til Gaffn, Gud hannem evindelige styr- 
cke. Anno 1588«.

Det er uvist, hvilken stenhugger der har udført de tre fornemme bygnings- 
sten, men der kan næppe være tvivl om, at han skal søges i den kreds af fag
folk, der var beskæftiget med kongeligt byggeri, bl.a. i Helsingør og Hillerød. 
Som helhed må våbenhusgavlen have været meget nær beslægtet med det 
†våbenhus, som ti år før opførtes ved Helsingør S. Olai (p. 99). Dets tre, ifølge 
beskrivelsen helt tilsvarende våben og indskrifter, var udført af den Hermen 
Gertsen, der i 1570’rnes sidste halvdel udførte store arbejder på Kronborg. 
Den nærmeste, bevarede parallel til Slangeruptavlerne er den billedsten med 
Frederik II.s våben, der kroner portalen på Badstuen ved Frederiksborg slot46. 



SLANGERUP KIRKE 2037

H. S. 1971

Arkitektur og forudsætninger. I relation til våbenhusgavlen er der gjort op
mærksom på den middelalderlige tradition, som præger langhuset. Middelalder
lig i sin holdning er bygningen med den tresidede korafslutning, den taktfaste 
opmarch af støttepiller, de stavværksdelte vinduer og de buklede hvælvkapper; 
også til den omløbende båndgesims og den store, knækkede taggavl findes der 
middelalderlige paralleller47. Det er dog forbløffende nok ikke alle disse, for 
opførelsestiden gammeldags træk, som først falder i øjnene; bygningen domi
neres af nogle få enkeltheder, der ligesom trykker renæssancens stempel på 
helheden. Det er først og fremmest våbenhusgavlen med indgangspartiet, 
men tillige langhusets og tårnets gavle. De har specielt ved konturerne, men 
også gennem nogle vandrette delinger fået lighed med de såkaldte vælske gavle48. 
En analyse af langhusets gavl, der antagelig i højere grad end tårnets står 
som eksponent for den oprindelige udformning, viser imidlertid, at ligheden 
med de vælske gavle er ret overfladisk. Den meget kraftige betoning af de ver
tikale linjer såvel som rækkerne af vekslende blændinger og åbninger bringer
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senmiddelalderens etagedelte gavl i erindring49. Nyt er derimod den ekstra 
understregning af horsiontaliteten ved hjælp af svagt udkragende skifter, der 
løber hen over blændinger og lisener. Ny er også den kvartcirkulære afslutning 
på gavlens dybereliggende partier, såvel som lisenernes afdækning med sand- 
stensplader (og evt. vaser i lighed med våbenhusets, fig. 8); manglen på tek- 
tonisk sammenhæng mellem de to typer af afdækning såvel som de lodrette 
linjers dominans og den diagonalt drejede toptinde giver det indtryk, at arki
tektens indsats her bedst betegnes som en à jour føring af den middelalderlige 
blændingsgavl med kamtakker. Blot i våbenhusgavlen har han gjort sig fri af 
middelalderens formsprog. At Steenwinckel kun skulle være ansvarlig for vå
benhusgavlen50, er en tanke, der vanskeligt kan opretholdes med den baggrund, 
man har i de skriftlige kilder. Trods talrige tilskrivninger kender man i virkelig
heden ikke hans kunstneriske udtryksform med sikkerhed andetsteds end i 
Slangerup; og man behøver antagelig ikke at undre sig over, at der i bygningen 
er så megen middelalderlig tradition, al den stund både planform og ikke mindst 
de spidsbuede, stavværksdelte vinduer, måske i et helt århundrede efter refor
mationen forblev almindelige i eftermiddelalderligt kirkebyggeri. Ydermere 
havde Hans van Steenwinckel hurtigt efter sin udnævnelse (1583) til kgl. 
bygmester af kongen fået overdraget arbejde med den middelalderlige S. Petri 
i København; her fandtes mange af de træk, der er karakteristiske for Slange- 
rups langhus, — også den knækkede blændingsgavl i øst. S. Petris (aldrig fuld
førte) senmiddelalderlige tårn blev af Steenwinckel færdigbygget med klokke- 
stokværk og gavle 1585. Partiet kendes fra Braunius’ byprospekt fra 1587 
(DK. Københavns By, 1. bd. p. 248 f. med fig. 10); trods den lille målestok 
ser man tydeligt, at de tvedelte glamhuller med flankerende prydblændinger 
må være det direkte forbillede for Slangeruptårnet; at det samme er tilfældet 
med gavlkonturerne i deres vekslen mellem kvartrunde og opragende vandrette 
afdækninger borger for Steenwinckels kunstneriske ansvar for hele Slangerup 
kirke.

T I D E N  E F T E R  1588

At det store byggeri var en vældig økonomisk belastning for borgerne er 
hævet over enhver tvivl, og det var måske grunden til, at man afstod fra tag
rytteren, som Steenwinckel havde med i kontrakten. Også bygningens møble
ring kostede penge, selv om man til en vis grad tog til takke med ældre ting. 
Foruden byens almindelige stagnation kan specielle forhold have haft betyd
ning for økonomien, f.eks. uorden i pengesagerne. Markus Dorn, der muligvis 
var eneborgmester efter 1584, måtte således have sine forhold undersøgt af en 
kommission, nedsat af regeringen, og var blandt andet under anklage fra 
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kirkeværgen Hans Madsen, der besværede sig over, at Dorn ikke ville godkende 
hans regnskab og tog kirketienden fra kirken (Sundbo I, 90 f.). Byens fortsatte 
nedgang smittede af på kirken, der de følgende 300 år kun synes at have fået 
den allernødtørftigste vedligeholdelse.

Fig. 12. Slangerup. Pennetegning af kirken, set fra øst. Udført af J. D. Herholdt 1. juni 1850.
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En gennemgang af regnskaber og andre kilder røber stedse stigende forfald, 
et forhold, der som tidligere nævnt knap nok anes på bygningen i dag. Gennem 
kildematerialet erfarer man tillige, at byen har måttet betale dyrt for kirkens 
høje beliggenhed. Årligt er der udgifter på grund af »den store storm«, ofte kun 
til nogle tagsten, et par gavlkamme eller en toptinde med vindfløj, men andre 
gange gik det langt værre som i 1827, da tårnets østgavl blæste ned over kirken 
og knuste mindst een hvælving, eller 1835, da våbenhustaget og indgangs
partiet blev »rystet«, så portalen truede med at styrte ned hvert øjeblik36.

Hvad man kun glimtvis aner gennem disse oftest tørre, regnskabsmæssige 
oplysninger, et samlet indtryk af elendigheden, kommer til orde i skarpe ven
dinger i et brev til bispen, skrevet 1815 af en nytiltrådt præst, J. H. Larsen. 
Selv om man ved den tid har kæmpet med en istandsættelse, som kan være 
skyld i noget af roderiet, så svarer forholdene på kirkegården i hvert fald ud
mærket til Zwergius’ beskrivelse fra 1751 (sml. p. 2026). Om kirken skriver 
Larsen, at den »var indvendig så rædsom bestøvet og besudlet, at ingen med 
gode klæder kunne sætte sig i nogen s t o l . . .  på hver side af altret var opdynget 
tvende stabler mursten. I stolene var levninger af gamle reparationer ældre end 
100 år. Altret og alle ornamenterne i kirken var så bestøvede og besnavsede, 
at man havde ondt ved at kende d e m . . .  våbenhuset var opfyldt til loftet med 
kalkbænke, geværskabe, sprøjter (byens brandudstyr) og andre materialer...«. 
Der var knap plads, så folk kunne komme igennem, — og der kom heller ingen, 
før Larsen havde ladet rydde op og istandsætte; men han holdt kun ud på 
stedet godt et år39. Også kirkens regnskaber fra disse år synes at være i en 
håbløs forfatning, — alt måske til en vis grad en følge af den tilstand af håbløs
hed byen gerådede i, da den for anden gang mistede købstadsrettighederne. 
Lapperierne fortsatte frem til 1860’erne, da en virkelig istandsættelse begyndte; 
fra 1870 havde Herholdt ansvaret, og 1888, i 300-året for opførelsen, var der 
rådet bod på elendigheden.

Blandt de reparationer, der er nogenlunde veloplyste, vedrører de ældste 
tårnet. 1616—17 fik en Helsingørstenhugger betaling for et dæksel af huggen 
sten, som blev lagt ovenpå tårnet, efter at fløjen var blæst ned (sml. p. 2044). 
Samme år udskiftedes tårnets tegltag med et af kobber, vistnok af Baltzer 
Berner fra København, efter at Jakob Hjulmand havde slået lægterne af og 
klædt det med deller41. Derefter er kilderne tavse frem til 1697, hvor det i en 
indberetning om købstadskirkernes tilstand kort siges, at Slangerup er vel 
vedligeholdt, og at dens årlige indtægt (63 rdl.) går lige op med udgifterne51. 
Helt godt har det dog næppe været, for allerede o. 1704 blev der foretaget 
»periculøs arbejde med Slangerups kirche=hvelving at ophitze«, som sogne
præsten i Græse-Sigerslevvester skriver 170652. Næste forår holdt fire bygnings- 
mænd syn over kirkens og kirkegårdens nødvendigste reparation. Synet er 
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Fig. 13. Slangerup. Kirken, set fra sydvest. Fotografi fra tiden mellem 1861 og 1866. Kongelig
Biblioteks billedsamling.

meget detaljeret og vidner om stort og truende forfald overalt, men alligevel er 
det tvivlsomt, om synet gav sig udslag i hurtige reparationer39. 1723 udhuggede 
og reparerede murermester Friderich Smuch alle støttepiller og muren omkring 
kirken, anstrøg med rød og hvid limfarve og istandsatte tårnets kamme45. 
Den til kirkens »højfornødne reparation« antagne murermester Christopher Han
sen syntes 1735, at det var tid at fortsætte arbejdet52, men i stedet opstod 
strid om transporten af materialer53. Tårnets kobbertag var 1744 så medtaget, 
at det på nordsiden måtte erstattes af brædder og på sydsiden slås fast med 
lægter; 1746 udskiftedes det med tegl i forbindelse med en reparation af tårn og 
trappe. Fem år senere fik hele resten af kirken en omgang; taget blev omlagt, 
piller og vinduer repareret med nye sten36. Frem til 1783 foreligger der jævnligt 
overslag til »hovedreparation« af mur, piller, vinduer og tag, men de ret små 
beløb, som kom til udbetaling, kan sikkert kun have dækket afhjælpning af 
de væsentligste mangler. 1783 tales om en reparation, der vil vare tre måneder39, 
men den blev muligvis ligesom i 1735 sinket af stridigheder om materiale- 
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transport. 1789 var man dog i gang med tårnet, hvis indvendige tømmerværk 
udskiftedes med nyt, tilhugget i København54. 1812 omtales påny »lang tids 
betydelig brøstfældighed« på bygning og kirkegårdsmur39, og to år senere ind
købtes 15.000 mursten og 4.000 tagsten36, men penge var der ingen af, og kre
ditorerne lagde beslag på præstens tiende. 1813 blev taget dog omlægtet og ny- 
tækket, ligesom man kom i gang med murene under stadsbygmester J. A. 
Meyers ansvar. Kirkeværge Christen Jensen fældede en hård dom over det ud
førte arbejde, og allerede 1818 måtte man indkalde den kunstforstandige byg
mester Westergaard40 til at omgøre det meste og mere til, heriblandt ommuring 
af den »mistænkelige« hovedbue over korsdøren39. Arbejdet bragtes til ende 
o. 1821—22, men 1827 blæste tårnets nyistandsatte østgavl ned og knuste 
hvælvingen og andet i langhusets vestende; den tilkaldte hofbygmester Koch 
frikendte dog Westergaard for al skyld. Samme år rejstes et skillerum på tværs 
af kirken, så koret kunne bruges, og murermester Meier, Frederikssund, gen
opførte gavl og hvælving samt udbedrede andre skader. 1841—4636 blev kir
ken igen gået over med let hånd af mureren, og det var ved denne lejlighed, 
gavlene hvidtedes38, så biskop Münster ved sin visitats 1847 bemærkede, at 
kirken var lys og godt vedligeholdt, men vanziret, fordi man havde givet tår
net en hvid nathue55. Trods denne vurdering trængte både tårn, piller og vin
duer til grundig istandsættelse, og endnu samme år tog man fat på at skifte 
fundamentets »udhugne« sten ud med hugne kampesten38. 1849 kom turen til 
våbenhuset, og inden 1860 havde man tilsyneladende været støttepillerne 
igennem36. Samtidig ofredes der en del på det indre, ikke blot på inventaret, 
men også på et nyt gulv 1859, af gule og blå lerfliser fra Ditmer i Helsingør40. 
Denne indsats må ses på baggrund af datidens vågnende interesse for de gamle 
kirker; for Slangerups vedkommende giver det sig udtryk i provstesynets be
mærkning 1858: »I denne smukke kirke kan ønsket ikke standse med at be
gære altid flere forskønnelser«38. En slags langtidsprogram for omfattende ar
bejder må være blevet lagt; mellem 1865 og 1870 udhuggedes og ommuredes alle 
vinduer med nye formsten i lysning og stavværk; man påbegyndte afvaskning 
og nyfugning af tårnets syd- og vestmur, en behandling, der ligeledes gennem
førtes på østmuren 1870. Januar dette år tiltrådte J. D. Herholdt som byg
mester og bygningskonsulent36. Allerede 1850 havde han udført en penne
tegning (fig. 12), som røber, at kirken trods de mange års nødtørftige istand
sættelser dog havde bevaret flere dekorative detaljer, omend i mere eller mindre 
ændret form. Hvad tegningen imidlertid ikke afslører, er murværkets lappede 
og formuskede tilstand, men det ses på et fotografi af kirken taget før 1866, da 
kransene omkring urskiverne muredes (fig. 13).

Mens Herholdt 1870 afsluttede det igangværende arbejde med vinduer og 
tårn, forberedte han en hovedreparation af taggavlene på langhus og tårn, »så 
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stilen fra slutningen af det 16. århundrede bibeholdes og gennemføres«56. 
1872—74 arbejdede murermester Christiansen på kirkegårdsmure og -port samt 
langhusets taggavl; mange sten udskiftedes og kammene ommuredes helt; i 
denne forbindelse gennemførtes en ændring, idet de små, teglafdækkede tinder, 
der ses på 1850-tegningen, erstattedes med sandstensdækplader, ligesom den 
diagonaldrejede toptinde fik ny sandstenskonsol. Det er uklart, om Herholdt 
havde grundlag for denne ændring i gavlen selv, men det gamle fotografi viser 
en sådan afdækning på tårngavlene. 1875—76 blev begge tårngavle nedbrudt 
og genopført af røde sten efter Herholdts tegninger36; mens galvkonturerne 
tilsyneladende genopførtes i samme form, men dog uden de vaser eller kugler 
på de vandrette dækplader, som skimtes på fotografiet (fig. 13), skete der meget 
store ændringer i blændingspartierne (sml. fig. 2 og 12). Måske fandtes der 
forneden i den ofte ommurede østgavl eller i vestgavlen, hvis tilstand før re
staureringen er ukendt, spor, som satte Herholdt i stand til at rekonstruere 
gavlene med de mange rundbuede og cirkelformede blændinger. 1880—82 
gennemførtes istandsættelsen af langhuset ved murermester Schledermanns 
hjælp. En ny granitsokkel indhuggedes overalt, murværket rensedes for farve 
og cementpuds, de mange forvitrede sten udhuggedes, og det hele nyfugedes; 
i denne forbindelse nymuredes både kordon- og hovedgesims ligesom støtte
pillerne, der forstærkedes med en helstens mur på ydersiden, under den om
løbende båndgesims; samtidig fik de ny afdækning af munketegl og de rund
buede prydblændinger, der kun var i behold på korpolygonens piller, gen
fremstilledes. De blyindfattede vinduer fornyedes med anvendelse af de gamle 
glasmalerier (sml. p. 2044). Taget blev omlagt på nye lægter, alle gjordbuer 
ommuret sammen med dele af de tilstødende hvælvkapper og enkelte hele 
kapper42. 1888 kom der en bevilling til flere arbejder på tårnet40, og året efter 
»blev tillige våbenhuset restaureret i overensstemmelse med kirkens øvrige stil«. 
Hermed havde Herholdt nået det mål, han satte sig ved sin tiltræden som 
kirkens arkitekt. Selv om det på enkelte punkter — og især hvad taggavlene 
angår — kan være svært at afgøre, hvor nøje Herholdt genskabte, eller var i 
stand til at genskabe, enkeltheder i Steenwinckels og Friborgs bygværk, kan 
der næppe være tvivl om, at han i langt højere grad, end det var tilfældet med 
så mange af hans andre restaureringer, kom det oprindelige udseende meget 
nær. Efter hans tid er intet ændret; en istandsættelse af østgavl, tårn og våben
hus gennemførtes 1926—28 ved Søren Lemcke42.

Kirken står i blank mur med blyindfattede ruder og tag af vingetegl. Det 
indre er hvidkalket og har stadig det gulv af kvadratiske blå og gule tegl
fliser, som blev lagt 1859; tårnrummets gulv af grå og gule mursten på fladen 
er yngre. I korets sydside, under degnestolen, ligger rester af det formentlig 
oprindelige murstensgulv.

129 *
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Vindfløje. Hver tårngavl krones af en fløjstang med kugle og fane, opsat 
187536, som afløsning for to andre. Allerede 1616 måtte man lade Laurids 
kedelsmed fremstille en ny knop og fløj til erstatning for én, der sammen med 
toptinden blev slået itu af den store storm41.

En kalkmalet indskrift fra 1668, indrammet af en kartouche holdt i rødgule 
farver, findes på vestvæggens nordre del. Indskriften, der refererer til et nu 
forsvundet kors, er formet som to disticha og udført med fraktur: »Crux 
abiecta diu, cossis notissima sedes, solerti artificis stat rediviva manu Nunc 
(Marmora Danica har nam) curavit eam Poni heic, pingiqve, Johanes Atkæus, 
consul, sumtibus ipse suis. ANNO 1668« (»korset, siden længe faldet ned, et 
velkendt sæde for (træ)ormene; det står genoplivet af kunstnerens duelige hånd. 
Nu har Hans Atke sørget for, at det sattes her og maledes, borgmesteren selv 
på egen bekostning. År 1668«).

G L A S M A L E R I E R

I flere af langhusets nyere, blyindfattede vinduer er der indsat glasmalede 
slægtsvåbner, hvoraf eet bærer årstallet 1588 (året for bygningens fuldendelse), 
to 1601, mens resten er uden årstal. De er nu fordelt i 2.- 4. vinduespar regnet fra 
øst, og anbragt således, at hvert af vinduerne i det 3. fag har tre malerier side
ordnet, de øvrige kun eet. Det er uvist, om denne ordning er oprindelig, og det 
er i hvert tilfælde åbenbart, at der ved visse lejligheder er sket forbytning af 
glasstykker de enkelte våbner imellem. Såndsynligvis er der også sket fornyelse 
af glasstykker, og nogle steder er der foretaget opmaling. Bortset fra skjoldene 
er farveholdningen nu ret ensartet i gråt, gult og rødt; det er jævnlig svært at 
fastslå de oprindelige heraldiske farver, hvortil kommer, at flere af de til
hørende ejernavne er helt eller delvis borte57.

Af de ti våbner er eet (evt. to) borgerligt og ni (evt. otte) adelige, alle til
hørende folk, som omkring 1588—1601 har færdedes i Frederik II.s og Christian 
IV.s nærmeste kreds. Våbnerne er uden tvivl giversignaturer for personer, der 
enten har skænket de oprindelige vinduer eller på anden måde betænkt kirke
byggeriet ligesom de to konger.

Sydsidens glasmalerier, regnet fra øst: 1) Udelt, gult skjold med hvidt ulve- 
hoved(?), hjelmtegn med røde hjortevier, der flankerer tre fjer. Indskrift 
»Erik Hardenberg«. Selv om ulvehovedet kan opfattes som et hjortehoved (der 
sammen med hjelmtegnet danner familien Green af Sundsbys våben) er det 
dog sandsynligt, at glasmaleren (evt. med forkert forlæg) har skullet fremstille 
et våben for Erik Hardenberg til Mattrup (1534—1604), rigsråd 158157.

2) Udelt skjold i blåt med 14 røde kugler; det tilhørende hjelmtegn (guld
drossel med ring i næbbet, mellem to vesselhorn) er erstattet af familien Vif- 
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Fig. 14—15. Slangerup. Glasmalerier. 14. Hans Kierurts våben. 15. Jorgen Bardelebens våben (nr. 4
og 7, p. 2045).

ferts (sml. nr. 3). Indskrift »Mathias v. Bülow«, antagelig den M.v.B. fra Meck- 
lenborg, der var hofjunker 1597—1602.

3) Tværdelt skjold, 1. felt lodret delt i hvidt og blåt, 2. felt rødt. Hjelmtegn 
med to svanehalse, der holder en gylden ring, findes over nr. 2. Våbnet til
hører familien Viffert. Indskriften borte på nær to-tre bogstaver (HAI), der 
synes senere opmalet. Måske tilhører våbnet Corfitz Tønnesen Viffert til Næs 
(†1592); han var indtil 1591 lensmand i Malmø og landsdommer i Skåne; fra 
1591 havde han Kallundborg len57.

4) (Fig. 14) bomærkeskjold. Indskrift »Hans Kiervrt schriver vp Fredric- 
bvrg«58. H.K., der 1596 var medlem af Danske Compagni, blev 1603 borger i 
Helsingør, hvor han døde som borgmester 1655.

5) Skjold skrådelt ved en tindeskure af blåt over rødt murværk; hjelmtegn 
en fjer flankeret af tværdelte vesselhorn. Indskrift »Claus Daa 1601«; C.D. til 
Ravnstrup (1579—1641) var hofsinde 1600—03 og blev 1630 rigsadmiral.

Nordsidens glasmalerier, regnet fra øst: 6) Udelt (beskadiget) skjold med 
ophængt(?) hjerte gennemboret af to pile. På den forsvundne hjelm tredelt 
prydelse. Indskriften borte, 1937 læst som »v. Bokelen(evt. r)«. v.B. er ukendt 
og i hvert fald ikke af dansk adel(?)57.

7) (Fig. 15) udelt skjold i gult med hvid hellebard over rød rose; hjelmtegn 
syv påfuglefjer mellem hellebarder og roser. Indskrift »Jørgen Bardeleben«. 
En J.B. kendes ikke, og da fornavnet, malet mellem to streger, skiller sig ud
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fra efternavnet, kan glasstykket være blevet opmalet eller overflyttet fra et 
andet våben. Kun een mand af denne magdeburgske adelsfamilie har været i 
Danmark; han ejede Skotterup og var 1602—16 lensmand på Hven; måske er 
det hans våben57.

8) Lodret delt skjold med hvid pæl i sort; hjelmtegn en fjer mellem to tvær
delte vesselhorn. Indskrift »Jvrgen Brade«, for J. Brahe til Tostrup (1554— 
1601), lensmand på Landskrona og senere Varberg til 159859.

9) Tværdelt skjold, sort og gul bjælke, i øverste felt sort dobbeltørn. Hjelm
tegn to sorte vinger. Indskrift »Henrich Wvlf 1601«, formentlig den H.W. 
(kaldet Lüdinghausen), der var hofjunker 1598—1602 og sidstnævnte år i prins 
Hans’ følge til Moskva.

10) Firdelt skjold af gult og rødt, rødt og gult; hjelmtegn borte. Indskrift 
»Andres Tott 1588«, for Anders Thott til Sirekøbing (†1595), lensmand på La
holm, 1590 blandt prinsesse Annas ledsagere til kroningen i Edinburgh.

I N V E N T A R
Oversigt. Kirken er rig på gammelt inventar, hvoraf en del stammer fra den ældre, 

mindre sognekirke, mens andet formentlig er overført fra byens †klosterkirke, der må 
være nedrevet kort efter 1588. Fra sidstnævnte kommer antagelig en fornem læsepult, 
der sammen med eventuelle andre kan have stået foran korstolene, hvis gavle muligvis 
genfindes i den nuværende degnestol ved korets sydvæg. Af middelalderligt inventar 
findes endvidere midtfeltet af en altertavle, nu indsat i tavlen fra 1611, en stor, siddende 
Kristusfigur, »en smertensmand«, og et korbuekrucifiks. En romansk granitfont må 
stamme fra sognekirken, og rimeligvis også det ældste sæt stole med reliefskåret »1562«, 
det år menigheden klagede over kirkens mangel på rummelighed (jfr. p. 2024), hvilket 
efter gentagne klager resulterede i opførelsen af den større kirke 1586—88, men i første 
omgang er søgt afhjulpet ved at skaffe flere siddepladser. Den nye bygning fik hurtigt 
flere stole og i løbet af 1600-tallet først et fornemt korgitter, så prædikestol 1606, altertavle 
1611, alterstager skænket 1621 og fontehimmel 1676; den sidste foræredes af borgmester 
Hans Atke og hans hustru Anna Andresdatter, som med deres mange gaver i høj grad har 
været med til at sætte præg på kirken. Herom vidner en lysekrone og en af de fire penge
tavler samt familiens epitafium og gravsten, mens en vinkande er forsvundet. Fra 1600’rne 
stammer også de to pengeblokke, en kiste, tre lysearme, samt adskillige epitafier. 1700- 
tallet repræsenteres af orgelfaçaden udført af Lambert Daniel Kastens og skænket af 
præsteenken Maren Pedersdatter Friis, som endvidere efterlod kirken en lysekrone og 
adskillige bøger, hvoriblandt biblen på alterbordet. I koret findes familiens gravkrypt, 
gravsten og epitafium. Kirkens vægge prydes af fem store oliemalerier; det ældste op
hængtes 1711, de fire andre 1731.

Håndværkernavne forekommer næsten ikke, hverken i forbindelse med de enkelte 
inventarstykkers anskaffelse eller i forbindelse med reparationer. Det vides, at Peter 
maler i Helsingør 1606 fik godtgjort vognleje, da han rejste hjem efter at have arbejdet i 
kirken60; man kunne gætte på, at han har stafferet prædikestolen, hvis malede våbner 
flankeres af dette årstal61. Gennemgribende fornyelser eller restaureringer ser ikke ud til 
at have fundet sted, og i forrige århundrede begyndte forfaldet for alvor at sætte ind. 
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Fig. 16. Slangerup. Altertavle 1611 (p. 2049).

1827, da tårnets østgavl faldt ned, søndersloges en lysekrone, og nogle stolestader blev 
ødelagt tillige med pulpituret og orglet. Reparationerne herefter blev først fuldendt midt i 
århundredet, og siden er det yderst begrænset, hvad der er sket, hvorfor inventaret 
fremtræder med et meget forfaldent udseende.

L. L. 1973
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Fig. 17—18. Slangerup. Altertavle. 17. Nordligste søjles prydbælte. 18. Kartouche på postament-
fremspring, syd (p. 2050).

Alterbord, af tegl, pudset og hvidtet, med rundbuede sparenicher i bag- og 
sidemure. Bordet er 225 x 145 cm og 118 cm højt. Oven på det ligger en fyrre- 
træsplade med profileret kantliste af eg.

Nyere alterklæde af rødt fløjl, med guldfrynser og kors af guldgaloner. 
*Alterklæder. 1) Det midterste stykke af et klæde fra 1762, af rødt fløjl, med 
Frederik 5.s kronede spejlmonogram omgivet af palmegrene, alt udført af 
sølvgaloner, og broderet årstal36; opbevares i Nationalmuseet, 3. afd. 2) Af 
et klæde fra 1831 er en tilsvarende del bevaret. Det bærer Frederik VI.s kro
nede monogram over 1831 i guldbroderi, på karmoisinrødt silkefløjl. Ligeledes 
i NM. †Alterklæder. 1617, omgjort af en gammel korkåbe41. 1670 lod kirken det 
bedste alterklæde staffere med silkefrynser og guldkniplinger62. 1751 siges alter
klæderne at være ganske forslidte, hvilket resulterede i anskaffelsen af *nr. 139. 
1822 ejede kirken et gult damaskes alterklæde, foret med blå trille (en art bom
uldsstof), og et gammelt rødt silkeklæde med gule silkefrynser36.
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Fig. 19. Slangerup. Altertavle. Petrus og Paulus (p. 2050).

†Korkåbe blev 1617 lavet om til alterklæde; endnu 1620 opregner inventariet 
en korkåbe foruden den, der var syet om til alterklæde41.

Altertavle (fig. 16) med skåret årstal 1611. Den består af postament, et 
storstykke, hvis maleri 1935 (se p. 2052) udskiftedes med midtskabet af en 
gotisk tavle og topstykke med cirkelfelt foroven. Postamentfremspringenes for
sider har skårne våbner, mod nord for Joachim Bülow, lensmand på Frederiks
borg, Kronborg og Abrahamstrup 1604—12, og mod syd for Else Grubbe; 
under våbnerne en kartouche med reliefskåret »Anno« og »1611«. På siderne har 
fremspringene kartouche med løvemaske. Udenfor er der vinger med frugt
klase og lille ørnehoved foroven. Den svære karnisformede postamentbjælke

L. L.1962
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smykkes på undersiden af skåret fladsnitværk med bosser og rosetter omkring 
kronet C4 eller dobbeltørn; på bjælkens overside findes en malet dekoration. 
Storstykkets midtfelt flankeres af to gange to korintiske søjler, hvis pryd
bælte har engle med lidelsesredskaber (fig. 17) og lige herover et smalt bælte 
med englehoveder. Imellem søjlerne er der, i et felt med hammerudvidelse 
foroven, en muslingeskalniche indrammet af beslagværk med bosser og heri 
(mod nord) Petrus med nøgle (fig. 19) og (mod syd) Paulus med bog (fig. 19). 
Storvingerne har engel i cirkelfelt, foroven dyre(hunde)hoved, forneden for
kroppen af en eenhjørning og yderst på vingens spids sidder, på oprullet bånd, 
nøgent englebarn, nu uden attribut, oprindelig formentlig med lidelsesredskab, 
jfr. f.eks. Himmelev (Kbh. Amt p. 652). Den glatte gesimsfrise brydes af bøjler 
med tvillingehoved (fig. 20). Over sidepartierne er der en brudt trekantgavl med 
Christian IV.s og dronning Anna Catharines våbner holdt af kvindelige halv- 
figurer; som topfigur dansende engel, ligesom storvingernes nu uden attribut. 
Topstykkets arkadefelt med maleri (p. 2054) har vanger i form af kvindehermer 
og slutsten prydet af maske. Feltet flankeres af dydehermer, mod nord Måde
hold med kande og bæger, mod syd Styrke med brudt søjle, der bærer gesimsen, 
som har bøjler med løvemasker under den stærkt fremspringende kronliste. 
Topstykkets vinger, for en stor del skjult af de kongelige våbner, har maske i 
cirkelfelt og foroven dyrehoved som storvingernes. Øverst en udskåret kar
touche, hvori Gudfader med verdenskuglen, kronet af Kærlighed med børn. 
Yderst på topstykkets gesims står de to andre teologiske dyder (mod nord) 
Troen, kvinde med hjerte i venstre hånd og rester af kors (?) i højre, mod syd 
Håbet(?), kvinde, der løfter hænderne tilbedende.

Tavlen står med en nyere, broget staffering, hvori indgår rødt, ultramarin og 
grønt, samt forgyldning på kassetteværk, lister, løvemasker, englehår og -vinger. 
Søjleskafterne er marmorerede, ansigter og frugter har naturlige farver. Våb
nerne urigtigt opmalede, Bülow-våbnet således gråt med guldkugler i stedet for 
blåt med gule kugler, og Grubbe-våbnet sort i stedet for rødt over sort. Ind
skrifterne er med forgyldte versaler på sort bund, i postamentet: »Hvo, som vil 
komme efter mig ... Luc: 9, 23«, på gesimsfrisen: »Ego svm resvrrectio et vita 
Ioh XI« (»jeg er opstandelsen Ioh. XI«) og i topstykkets frise: »Anno: 1612«.

I nordre postamentvinges bagside er skåret: L P A 1630. 21. 8b (okt.) og 
malet: E P S 1815. Ifølge Alfred E. Nielsen63 stod der på yderste søjlekapitæl 
nærmest skibets nordvæg: »Anno 1612 er denne taffle giordt ferdig Oc war 
same tid Jørgen bøgmester Kierkewerge« (sml. prædikestolshimmel). Ordene 
var malet uden om I. v. F. (Jørgen van Friborgs initialer), der var sammen
slynget på nøjagtig samme måde som på sandstenskrucifikset (fig. 31).

Altertavlen svarer i opbygning til borgmester og tolder Frederik Leiels 
epitafium i S. Olai kirke i Helsingør (p. 237 med fig. 124 og 125), opsat mellem 
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Fig. 20. Slangerup. Altertavle. Tvillingenglehoved på storstykkets gesims (p. 2050).

1601 og 1606, ligesom flere karakteristika er fælles for de to monumenter, så
ledes f. eks. den meget svære, kvartrunde postamentbjælke med søjlefrem
spring og det smalle bånd med englehoveder (S. Olai fig. 125), som findes lige 
over søjlernes prydbælte64; endelig gentages det usædvanlige tvillingengle
hoved, som på epitafiet sidder lige over hængestykkets indskrifttavle, på alter
tavlens gesimsbøjler (fig. 20). En to år yngre, forenklet udgave af Slangerups 
altertavle findes i Jørlunde (Lynge-Frederiksborg hrd.). De tre arbejder har 
så mange fællestræk, at man tør regne med samme ophavsmand til de fint 
udførte detaljer; måske er det rimeligt at fastholde Statius Otto, nævnt allerede 
i forbindelse med Helsingør-epitafiet med henvisning til flere andre mulige 
arbejder fra hans hånd, og især modellen til Caritas-figuren på springvandet 
på Gammel Torv i København, der med sikkerhed vides at være udført af ham.

Det oprindelige maleri (fig. 21), olie på træ, 174 X 156 cm, forestiller nadveren. 
Bordet i forgrunden fylder hele billedets bredde; i baggrunden står to store 
søjler med draperi imellem, og til venstre giver en rundbuet døråbning indblik i 
det bagvedliggende rum. Jesus holder med højre arm om Johannes, således 
at kun hans hoved stikker frem. Forgrundsfigurerne er trukket ud til siderne, 



2052 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

L. L. 1973

Fig. 21. Slangerup. Altertavlemaleri, nu på orgelpulpitur (p. 2051).

så at der er plads til en kande på gulvet mellem dem; Judas, der sidder til højre, 
med pengepose i venstre hånd, ser ud som om hans hoved var taget af og sat 
omvendt på, for at han kan se på den apostel, der sidder for enden af bordet. 
Billedet er meget medtaget med afskallende farver mange steder. På orgel
pulpituret.

1844 ønskedes et nyt alterbillede, hvorefter Lucie Ingemann malede og 
skænkede et maleri38, sign. Lucie Marie 1850. Det sad i altertavlen til den 
gotiske tavles midtskab indsattes 1935; fru Ingemanns blev indrammet 1943 
og ophængt på orgelpulpituret42. Det viser Kristus på en mørk sky, til højre for 
ham knæler en kvinde i mørk kjole med kors i højre hånd (Maria?), baggrunden 
er stærkt gul med en engel og kerubhoveder. 155 x 138 cm.



SLANGERUP KIRKE 2053

E. M. 1962

Fig. 22. Slangerup. Altertavle. Detalje af det middelalderlige midtskabs Golgathafremstilling; skabet 
sidder som storfelt i den nuværende altertavle, sml. fig. 16 (p. 2054).
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Topstykkets maleri, olie på træ, vi
ser den tornekronede Kristus med 
stærkt foldet, hvidt lændeklæde og 
rød kappe over venstre skulder og 
arm; hånden fatter om korset, hvis 
top og ene tværarm afskæres af top
stykkets ramme. Bag Kristus ses den 
helt enkle, hvide kiste.

I kirkeprotokollen er indklæbet en 
seddel, som ifølge pastor Hjørlunds 
optegnelse var fundet bag midtfeltets 
bagklædning. Med 1600-tals skrift er 
skrevet: »Att bede for Frants Niell- 
søns hustru« og på den anden side: 
»naagitt thill badskerløn... / at liusse 
thill at børn/ skall møde her ij Kir
ken naar / I slar.. .«37.

(†)Altertavle, fra o. 1450—75; beva
ret er midtskabet med en Golgatha- 
fremstilling, 1935 indsat i altertavlen 
fig. 16. Det er for en stor del skåret 
efter samme forlæg som tavlen i Es
rum fra 1496 (nu i NM, jfr. p. 1053). 
Skabet, der er 19 cm dybt, måler 202 
x158 cm, mens altertavlens oprinde
lige maleri kun er 174 cm højt og 156 
bredt; derfor er de øvre æselrygbuer 
med stavværk ikke umiddelbart syn
lige, og foden er helt skjult65. Figur
erne (fig. 22) er skåret i tre store ege
blokke, smallest er den midterste 
med Jesus på korset, og skåret for 
sig selv er to engle, der svæver tæt 
ved hver sin røver. Ved korsets fod 
knæler Maria Magdalene, og under 

hende, i et plan nærmere beskueren, dikterer Pilatus den siddende skriver. På 
Slangerup-tavlen er der ikke, som i Esrum, en stifterfigur i forgrunden, og 
ophængningen af røverne er lidt forskellig på de to tavler. Farverne er malet 
på kridtgrund og stærkt afskallende, kun bag røverne ses lidt af den oprinde
lige guldgrund. Klædedragterne er røde, blå eller forgyldte, forene blågrønne. 

L.L.1973

Fig. 23. Slangerup. Smertensmand fra sidealter
tavle? (p. 2055).
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Fig. 24. Slangerup. Detalje af fig. 23 (p. 2055).

Ifølge Alfred E. Nielsen63 læstes på tavlens fod: »O rex glorie eriste (fejl for 
criste) veni cum (pa)ce« (»o, ærens konge, Kristus, kom med fred«).

(†)Sidealtertavle. En stor fignr, fra o. 1475, forestillende Kristus som smertens- 
mand (fig. 23—24), må formodes at stamme fra et †sidealter. Figuren, der sidder 
på en klippeblok, er ca. 180 cm h ø j ;  begge arme er brækket af ved skuldrene,

E. M. 1962
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men den ene, som har holdt nu forsvundet attribut, ligger løst på gulvet. Der 
ses farvespor på kridtgrund, legemsfarve med blodstænk fra hudstrygningen, 
hår og skæg sort. 1810 stod figuren »i en krog under kirken« og ansås ifølge sag
net for en S. Mikael, hvem kirken var viet til63. I tårnrummet.

Altersølv. Kalk, disk og vinkande skænkedes 1809 af kongens sølvkammer 
efter ansøgning fra kirken, da dens altersølv var blevet ødelagt ved byens brand 
i maj måned samme år. Det vides ikke, hvor tingene oprindelig hørte hjemme. 
Kalken er sammensat af dele fra forskellig tid. Fod, skaft og knop er fra re
næssancen, bægeret fra 1853, da sølvtøjet repareredes af Christian Frederik 
Christensen, Frederikssund. Det forrige bæger havde kongens, muligvis Fre
derik VI.s navnetræk (jfr. vinkande)39. Den sekstungede fod har fodplade 
med kvartrundt led ved overgangen til den profilerede standkant. På en af 
fodens tunger er loddet et renæssancekrucifiks, hvis korstræ og jordsmon er 
graveret på foden. Ved overgangen til det sekskantede skaft er der profile
ringer, og hver af leddenes sider har graveret et af bogstaverne i ordet »IHESVS«. 
22 cm høj. Under foden og på bægeret fire stempler, mestermærke fra 1853, 
CFC i rektangel, Københavnsmærke og rektangel med 53, som angiver års
tallet66, samt guardeinmærke for Peter Reimer Hinnerup. Glat, forgyldt disk 
med samme stempler som kalken. 11,5 cm i tvm.

Vinkande, fra 1700’rnes første fjerdedel, sekstunget fod med fodplade, pære- 
formet korpus, hank med oprullet volut foroven og forneden; på hankens 
øverste, vandrette del ligger et blad, og gækken har form som et mindre, op
rullet blad. Kort tud, sekstunget låg med drueklase på midten. På foden, den 
nederste del af korpus, under låget og oven på dette er graveret båndslyng og 
bladværk. Henvisende til donationsåret er der midt på korpus graveret Fre
derik VI.s kronede monogram omgivet af elefantordenens kæde. 25,6 cm 
høj, indvendig forgyldt. Under bunden to udslidte stempler, det ene med sam
menskrevet HN i skjold, det andet tre stjerner.

Oblatæske, 1833, cirkulær, 11,5 cm i tvm. og ca. 5 cm høj, med svagt hvælvet 
låg, som på midten har cirkelfelt dannet af slange, der bider sig selv i halen. 
I feltet graveret skriveskrift som oplyser, at æsken er »Givet af Provst N. Ra
ben Sognepræst til Slangerup og Uvelse Menigheder fra 1782 til 1811«. Under 
bunden fire stempler, mestermærke CPF i rektangel for Carl Peter Foght 
(Bøje 960), Københavnsmærke 1833, guardeinmærke for Christian Olsen Møller 
og månedsmærke skytten.

†Altersølv. 1620 nævnes to kalke og to forgyldte diske41, 1662 var den ene af 
kalkene der ikke mere62. 1617 fik Henrich guldsmed betaling for at gøre en 
sølvflaske af kirkens sølv, 15½ lod, hvortil han lagde et lod af sit eget41. 
Inventariet 1660 opregner en sølvkande62, som borgmester Hans Atke og hustru 
har givet, muligvis den, der nævnes 178236.1662 fandtes en sølvæske, der vejede 
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32 lod og var skænket af Niels Hansen smed og hustru62. I forbindelse med 
stridigheder om en gravsten omtales 1728 en anden æske foræret af Henning 
Jacobsen Hessel45, muligvis nævnt 1782. 1822 tales om en blikdåse til oblater36.

Sygesæt. 1) (Fig. 25) 1782, bestående af oval kalk og disk i læderfutteral; 
kalken, der er 9,1 cm høj, har oblatgemme under bunden. Disken er helt for
gyldt, bægeret kun indvendig. Under bunden af kalk og disk mestermærke AH i 
rektangel for Andreas Holm (Bøje 596), Københavnsmærke 1782, guardein- 
mærke for Christopher (?) Fabritius og månedsmærke skytten. 1798 blev sættet 
repareret af [Christian Nielsen] Lindbach [København]. Ude af brug. 2) Nyt, af 
plet. †Sygesæt. 1) Bestående af kalk og disk på 23 lod (ca. 350 gr.) er nævnt 
162041, 1662 var der tillige en sølvflaske, og da opbevaredes det hele i en sort 
fløjlspung62. 2) 1672, med følgende vers af Kingo på kalken: »Vor Kalk og Disk 
blef smelt/ I Jord og Støv nedvelt/ I Herrens Ild og Vrede. Den 29. Martii 
1672./ Gid Hiertet smeltis maa/ før det selv bliver Straa / I Herrens Grumheds 
Hede.«67. I læderfutteral med messingbeslag. Låget på en †berettelsesvinkande 
istandsattes 1833 af guldsmed Agerlin, Frederikssund36.

To alterstager skænket 1621 ifølge uncialindskrift på foden: »Dise tho stager 
hafver Iacop Greersøn y Have mølle oc hans hostrv Mergrete Søfrens daater 
forerit y Slangervpz kiercke Gvd til ære anno 1621«. Ganske let profileret fod
plade, hvorover kraftig vulst og ved overgangen til skaftet spidsovalt led. 
Tilsvarende, mindre findes sammen med balusterled på hver side af skaftets 
midtknop og over det øvre er der en mindre knop. Flad lyseskål med lysepig. 
60 cm høje. Syvarmet stage med giverindskrift 1948.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 130

Fig. ‘25—26. Slangerup. 25. Sygesæt 1782 (p. 2057). 26. Dåbskande af tin (p. 2061).
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Alterbøger. 1) Biblia, Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien 
offuerseet oc prentet effter K. Chr. IV.s Befaling. Mett Begister, alle D. Lutheri 
Fortaler, hans Vdlegning i Brædden oc Viti Theodori Summarier. Kbh. 1633, 
fol.68. På titelbladet med blæk: »Denne Bibel hafver Maren Hr. Peder Frisis 
foræret til Slangerups Kircke Gud til Ære, og Kircken til nytte og brug. Pintze- 
Aften dend 15 May 1717«. I samtidigt skindbind. På alterbordet.

2) Biblia, paa Danske, det er: Den gandske hellige Skriftis Bøgger, paa ny 
igiennemseete efter den Ebræiske oc Grækiske Text (ved Hans Svane)69. 
I slidt skindbind. På alterbordet.

3) Forordnet Alterbog udi Danmark og Norge (med Hans Baggers fortale). 
Kbh. 168870. I glat, sort skindbind med sølvbeslag formet som tre ruder på 
alle fire hjørner af både for- og bagside og med oval sølvplade i bladkrans på 
midten. Heri graverede versaler: »Til Guds ære er denne bog foræret til Slange
rups kirke og altere« og bagpå: »Af Anne Andris Daater borgemestr Hans Atkes 
anno 1674«. Beslagene må være overflyttet fra ældre bog. På alterbordet.

I korets nordre vægskab fandtes 1972 en del bøger, heriblandt en engelsk 
bibel fra 1684, skænket af Maren Pedersdatter Friis63. Et par stykker er afgivet 
til Kgl. Bibl., resten findes i Nationalmuseet.

Messehagel (fig. 27) med kantbånd og kors fra 1500’rnes anden halvdel 
overført på nyere fløjl; måske den, der 1620 omtales som en brun, blomstret 
fløjlsmessehagel med krucifiks41. Kristusfigurens spidsovale ansigt, der er mørkt 
kontureret, har smalle øjne, stor næse og en tornekrone, der nu er slidt, så at 
den fremtræder som et pandebånd. Ribbenene er markeret, lændeklædet har 
stor knude på midten og flagresnip til begge sider. Fødderne er korslagte med 
nagle igennem; under dem ses kranie over knogler. Over den usymmetrisk op
hængte Kristusfigur er der et skriftbånd med »INRI«. Kantbåndet og det til
svarende men bredere bånd, hvorpå Ivristusfiguren er applikeret, er overbro- 
deret med bladværk og blomster i guldtråd. Af †messehagler nævnes 1620 en 
grøn med gylden bund41, omtalt som ubrugelig 1822, og en lille gammel, ikke 
nærmere beskrevet. 1782 nævnes en rød, broderet fløjlsmessehagel, muligvis 
identisk med den endnu eksisterende, der i de andre inventarier omtales som 
brun; 1822 er hverken den brune eller den røde nævnt36.

Alterskranke, 1695, af smedejern, syvsidet, med messingknopper over de lod
rette standere, der har flad midtknop og store volutter til siderne. Midtfeltet i 
den syvsidede skranke kan åbnes; det er vandret delt med årstallet forneden 
og foroven initialerne EIS — ACD for Ebbe Jensen og Anna Clausdatter (jfr. 
gravsten nr. 3). Indersidens påloddede bakker til særkalke er nyere. Skranken 
er sortmalet med røde volutter, der er forgyldte i midten, og med forgyldt 
midtknop på standerne. 1671 blev alterfoden, dvs. alterforhøjningen omlagt 
ottekantet62.
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Fig. 27. Slangerup. Detalje af messehagel (p. 2058).

Læsepult (fig. 32), gotisk. På lukket bog sidder en ørn, som oprindelig har 
haft udspilede vinger sml. Roskilde domkirke (Kbh. Amt p. 1697) til at bære 
den nu fornyede pult, der er ældre end 1726, som er skåret i den.

Døbefonte. 1) (Fig. 28) fra o. 1675 (jfr. fontehimmel og epitaf nr. 5). Den 
usædvanlige font, af eg, har midt på hver af de otte sider en bøjle med hoved 
foroven og fiskehale forneden. Hovederne forestiller havfrue, mand, matrone, 
mand, abe, fugl, mandsvrængemaske og igen havfrue. Forneden, hvor de lige
ledes forskellige haler slutter, er der bladguirlande mellem bøjlerne. Kummens 
gesims har profillister øverst og en slags bladrække forneden. Omkring ud
skæringen til dåbsfadet er der tilsvarende bladværkslister. Nyere staffering 
med rødbrun marmorering på kummen og en rødlig på dens overside, blå ge- 
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Fig. 28. Slangerup. Font (p. 2059).

simsfrise og forgyldte lister. 1815 stod fonten i kirkens vestlige ende (sml. p. 
2033), nu vest for korgitteret, i skibets nordside.

2) Romansk, af granit, helt uden dekoration, med mere buet kumme end 
Uggeløse (p. 2014) og meget lav fod af anden granit. 79 cm i tvm. 1948 blev 
den flyttet fra tårnrummet op i koret42, nu står den igen i tårnrummet. Ude 
af brug.

Dåbsfade. 1) O. 1590?, glat, 73 cm i tvm. På et stykke af randen graverede 
versaler: »Dete Becken høer til Sancte Michels Kierche y Slangervp« og på 
den modstående side F W samt 1634 omkring Urne våben. 2) Glat, 41,5 i tvm., 
med graveret IRB på randen. Fadet kan muligvis være anskaffet efter 1707, 
da der trængtes til et nyt messingbækken, fordi der var hul i det mindste71.

L. L.1962
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Fig. ‘29. Slangerup. Fontehimmel 167G (p. 2061).

Dåbskander. 1) (Fig. 26) fra anden halvdel af 1700’rne, af tin, 21 cm høj. 
Under bunden stempel med tre tårne under krone, omsluttet af palmegrene 
og forneden CRONE for Fridrich Friderichsen, der blev mester 1747 og døde 
179772. Adskillige tinpotter og -flasker er i årenes løb omtalt uden at identi
fikation er mulig73. 2) Ny, af messing.

Fontehimmel (fig. 29), 1676, ottesidet med spinkle bøjler, der skiftevis 
smykkes af skivemotiv og knopper, foroven samlet under kvadratisk plade; 
på denne står Johannes, som døber den knælende Kristus med vand, der er 
fremstillet som et tov. Bøjlerne udgår fra lave topstykker (eet fornyet 1966) 
med runde eller ovale felter hvori reliefskåret »AAD, An(n)o, 1676 og HAH« 
for ægteparret Anna Andres Datter og Hans Attsen Holst (dvs. Hans Atke),

L..L. 1973
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der som nævnt p. 2046 skænkede adskilligt inventar til kirken; resten af fel
terne er tomme. På hjørnerne står småfigurer af de fire evangelister (Matthæus 
og Johannes er nyere) med deres symboler samt Moses med horn i panden og 
hyrdestav i hånden, omskærelsen og de to spejdere med drueklase mellem 
sig. Undersiden har kvadratisk midtfelt dannet af profillister og liste med 
bladrække og heri fladt skåret due, som i kloerne holder jernkæde med hænge- 
due. Nyere staffering med megen forgyldning, undersiden og topstykkerne 
stærkt blå, figurernes dragter lilla, røde, grønne, gulbrune og forgyldte. Her
under enkel grå og hvid bemaling, og nederst det ældste, polykrome farvelag. 
Himlen (jfr. fig. 54) hænger i en bøjle med endevolutter af firkantet jern, 
stemplet NIHS i rektangel. Et trædæksel til fonten, nævnt 178236, eksisterede 
vistnok endnu i vort århundrede.

Korbuekrucifiks (fig. 30), sengotisk, fra 1400’rnes anden halvdel, af type 
som Vejby (p. 1302 fig. 24—25) og Dråby (Horns hrd.). 350 cm højt. Figuren 
hænger i strakte, næsten vandrette arme med markerede sener; fingrene er 
krumme. Hovedet, der hælder lidt fremad og til højre, bærer turbanagtig torne
krone med mange torne; øjnene er lukkede, munden åben, skægget tvedelt, en 
hårlok falder ned på højre skulder. Venstre skuldermuskel er markeret. Sti
liseret brystkasse. Det stærkt foldede lændeklædes ene snip falder ned ved 
figurens venstre side, den anden er stukket ind bag om klædet og kommer 
frem mellem benene. Fødderne er korslagte. Korstræets arme har firpasafslut- 
ninger med evangelistsymboler: Johannes foroven, Lukas forneden, Matthæus 
på Kristi højre side og Markus på hans venstre. Under Lukas kan det ses, at 
korset har været tappet ned i en bjælke. Nyere staffering. Over indgangsdøren 
i syd, muligvis siden 1856, da »Christi korset i kirken« forflyttedes og opsattes36.

†Kors. Vestvæggens kalkmalede indskrift (p. 2044) omhandler et 1668 
fornyet trækors; pladsforholdene udelukker, at indskriften kan have relation 
til korbuekrucifiksets kors.

Krucifiks (fig. 31), 1500’rnes sidste halvdel74, af grå sandsten. Den stive 
Kristusfigur, ca. 82 cm høj, hænger på et Antoniuskors, som er rejst på Gol- 
gathahøj med kranie, flankeret af knogler; alt indkomponeret i 98 cm højt 
latinsk kors. Under korsarmene er med versaler indhugget »Iorgen van Fri- 
borch« (jfr. p. 2030 og prædikestol) og på korstræet under Kristus de sammen
stillede initialer IVF. Manglen på koordination mellem navnets typer og bag- 
grundsprikningen sandsynliggør dog, at navnet (og initialerne) er sekundære. 
Hertil kommer, at hele krucifiksets komposition, jfr. manglende afslutning af 
de øvre ender samt indhugninger til metalklammer på korsarmenes overside, 
viser, at det oprindelig har været del af en større helhed, om hvis art der kun 
kan gisnes. På denne baggrund er det fristende at antage, at den kongelige byg
mester, Jørgen Friborg (†1625?), har erhvervet krucifikset i kraft af sit arbejde 
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Fig. 30. Slangerup. Korbuekrucifiks (p. 2062).

f.eks. nedrivningen af Frederik II.s slotskirke på Frederiksborg75, for herefter 
at skænke det til Slangerup kirkes udsmykning, forsynet med giverens tyde
lige navn. Figurens stenhuggermæssige behandling sløres af tykke, formentlig 
sekundære lag af staffering. Karnationen er grålig brun, hår og skæg sort, torne
krans og lændeklæde forgyldt og fra vunderne løber røde bloddråber. Korset
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er gråt, selve korstræet mørkest, mens navn og initialer fremhæves af lysegrå 
farve, hvorved »o« i fornavnet er ændret til »o«. På vestvæggen, syd for døren 
til tårnrummet.

På væggen under krucifikset står med en i 19. århundrede fornyet sort frak- 
tur følgende, af Thomas Kingo(?) forfattede ærevers:

»Jeg Bygnings-Mester var paa denne Slangrups Tempel,
Jeg har og hugget ud det Crucifix med Stempel,
Som gunstig Læser seer paa Muren her ophengt,
Og nu af Maler-Haand med Malerfarve sprengt.
Paa Frederichsborg Slot jeg og var Bygnings-Mester,
Som nu berømmet er af Læg og lærde Præster.
Mit eget Legem var dog ikkun giordt af Sand,
Thi ligger det nedkast i dette Dødnings-Land.
Mit andet Tempel staaer til ævig Ære-Minde,
Saa længe Templer staae og der er Mand og Qvinde,
Men Templet, Slottet med, naar det er falden ned,
Mit Legems Tempel dog skal stedse staae bered.

Jørgen van Friborg.«
Korgitter, o. 1600, bestående af panelværk under drejede balustre; i mid

ten fløjdøre, som mod skibet flankeres af doriske søjler (jfr. fig. 6, 41). På ge
simsen over søjlerne står et nøgent drengebarn, som holder (fornyet) trompet 
og palmegren; til hver side er der tre topstykker med en udskåret kartouche 
på vestsiden. Et større topstykke fra dørfaget har siden 1940 stået i tårn
rummet, anbragt på et nyere gesimsparti, hvormed døråbningen forhøjedes 
1912 (arkitekt P. V. Jensen Klint); ved samme lejlighed forhøjedes dørene med 
nye balustre, mens de oprindelige, hvis spor endnu ses, afleveredes til National
museet. Andre indgreb i gitret er gennemført o. 1670, da Atkefamilien indret
tede deres gravkrypter nr. 1 og 2, hvortil der er adgang gennem gulvet umiddel
bart vest for korgitret. For at skabe tilstrækkelig højde over de tilhørende 
trapper blev den nordligste og sydligste ende af gitrets panel savet fri og for
skudt lidt mod øst. I nord camoufleredes ordningen ved anbringelse af en art 
børnebænk, og mod skibet opsattes ved den tid eller senere et nyt panel i hele 
gitrets længde. I det gamle panel mod koret og i peblingestolene, som er ind
rettet op ad det (sml. stole), findes talrige indskrifter og kradserier (fig. 40), 
som forestiller huse, mennesker, dyr, møllespil, navne og årstal, af hvilke det 
ældste vistnok er 1686. Korgitret står med den oprindelige, brogede staffering 
med marmorerede balustre; den fremdroges 1912, men lempedes efter alter
tavle og prædikestol. På grund af sit forhold til diverse indskårne årstal kan 
denne bemaling dateres til tiden mellem 1709 og 1726; den var dækket af ege
træsmaling.
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Fig. 31—32. Slangerup. 31. Krucifiks af sandsten (p. 2062). 32. Læsepult (p. 2059).

Prædikestol, med malet årstal 1606, af samme opbygning som Blistrup, der er 
udført 1597 af Mogens Henriksen, Helsingør, (p. 1270 med note 41)76, og 
gruppen Asminderød, Karlebo og Tikøb (p. 778, 896 og især p. 704). Hvad 
skæremåden angår ligner stolen i Slangerup mest sidstnævnte gruppe, hvortil 
også kan føjes prædikestolen i Kongens Lyngby (DK. Kbh. Amt p. 422) og 
hermerne på Herfølge prædikestol, som man tidligere (DK. Præstø p. 281) 
har villet henføre til Engelbret Chastesens værksted, en tilskrivning, der er fra
faldet i kunsthistorisk oversigt til Københavns amt (p. 2274). Stolene er udført 
af forskellige snedkere, men for mange deles vedkommende efter fælles forlæg, 
f.eks. hjørnehermerne i Slangerup og Asminderød; sidstnævnte er ifølge C. A. 
Jensen (Snedkere og Billedsnidere p. 60) skåret efter Vredemann de Vries’ karya
tideværk. Der mærkes tillige et nært slægtskab med hermerne på marskalk- 
stolen i Kronborg slotskirke (p. 616).

I storfelternes kartouche står der evangelistfigur (lig. 33) hvorunder navne
skjold med reliefversaler, regnet fra øst: »S. Iohannes«, »S Lvcas«, »S Marcvs« og 
»S. Matthei«. De fint skårne hermer, skiftevis mandlig og kvindelig (fig. 34), 
har pude under jonisk kapitæl ligesom på stolen i Kongens Lyngby; skafterne 
smykkes af beslagværk og frugtbundt. Postamentfelterne er glatte med dia
demhoved på hjørnefremspringene; underbaldakinens ribber ender forneden 
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Fig. 33. Slangerup. Prædikestolsfelter (p. 2065).

i dyrepoter og foroven i forskelligt udformede masker. Stolen hviler på nyere 
ottekantet pille.

Den samtidige himmel er sekssidet med fem store kartouchetopstykker 
hvori englehoved; på hjørnerne småspir. Undersiden er ved profillister opdelt i 
felter, og ned fra midten hænger helligåndsdue. Opgangsforholdene er sidst 
ændret 195942, da der til de to gamle, skrå fyldingsfelter fra 1781 føjedes endnu 
et skråt og to lige36. Oprindelig har opgangen været lukket med en dør, jfr. 
Zwergius’ gengivelse af indskriften på denne.

Stolen står nu med en nyere staffering, hvor den stærke blå farve, ultramarin, 
der er anvendt på friserne, dominerer. Indskrifterne med forgyldte versaler, 
er i postamentfelterne, begyndende i øst: »Sandelig, sandelig, siger jeg Eder ... 
Ioh: 8, 51«, »Hvo, som kommer til mig ... Luc: 6«, »Hvo, som haver Øren at 
høre ... Marc: 4, 9« og »Hvor to eller tre ere forsamlede ... Matth: 18, 20«. 
I gesimsfrisen: »Idag naar I høre hans røst ... Hebr: 3,7«; og i himlens gesims
frise: »Aldrig er nogen Prophetie fremført .. . Pet: 1, 21« og på den indvendige 
med lyserøde versaler på grøn bund: »Anno 1606, var Iörgen Bögmester, og 
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Fig. 34. Slangerup. Prædikestolshermer (p. 2065).

Iesper Rasmussen Kirkeværge« (sml. altertavle, krucifiks og gravsten). Midt 
på himlens underside malet et sammenslynget monogram for Christian IV. 
og Anna Catharine. Underbaldakinen står i renset eg, med sortmalet Jesu- 
monogram i hvert felt. Opgangspanelets rammestykker er brunmalede, fyl
dingerne grønmarmorerede. I den øverste fyldings ene hjørne er fremdraget et 
malet våben for Joachim Bülow flankeret af hans forbogstaver og 1606. På 
den forsvundne dør læstes ifølge Zwergius77: »Her går vor præst på prækestol, 
Gud være med ham derinde, oplys og os retfærdig sol, at vi dit ord må minde«. 
Stolen står ved skibets nordvæg, på pillen mellem andet og tredie fag fra øst. 
I året 1619 fik Hans snedker betaling for en †bogstol på prædikestolen41.

H. J. 1973
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Stolestaderne stammer fra forskellig tid. De ældste gavle er fra 1562, mens 
størstedelen kom til kirken 1588; de gavle, som står langs væggene, er alle nye 
kopier. Omkring halvdelen af lågerne og nogle ryglæn er oprindelige; bænkene 
og resten af lågerne er tilføjet i nyere tid. Af de ældste stole, der må være over
ført fra den nedrevne sognekirke, findes fem gavle; de er opstillet i syd, for 
stolestaderne nr. 7—11 (første stolestade har to gavle, hvorfor det drejer sig 
om gavl nr. 8—12). De er glatte med rundbuet afslutning foroven; derunder 
har tre af gavlene indbyrdes lidt forskellig halvroset (srnl. Tjæreby p. 1404 
og fig. 11); nr. 10 og 12 har over rosetten tre halvcirkelslag ligesom i Tibirke 
(p. 1331 og fig. 20). Under gavlafslutningen findes forskellige udsmykninger, 
således på gavl nr. 8 et rundbuet felt med Slangerups våben, en kirkebygning, 
skåret i fladt relief (sml. p. 2117 og fig. 35), og på nr. 9 en reliefskåret versalind
skrift i fem fordybede linjer: »Rassmvs Vellvmsen L(B?)vrmesster i Slangge7(!)- 
op 1562«. Mellem bynavnet og årstallet er der et bomærke, x med vandret 
streg foroven og på midten samt lille hale forneden til højre. Gavl nr. 10 viser 
en akantushalvfigur, nr. 11 og 12 har stående rektangelfelt med symmetrisk 
bladslyng.

Hovedparten af stolene er fra 1588; de er lidt bredere end de ældre, men i 
øvrigt også glatte med rundbuet afslutning foroven (fig. 36). I et fordybet felt, 
der følger gavlens form, ses forskellige renæssanceskæringer: kartouche med 
englehoved, frugter, løvemaske, Jesumonogram, eller bladværk med fantasi
masker, havfrue eller delfinhoveder. Enkelte gavle er i kartouchen forsynet 
med ejerens reliefskårne initialer, f.eks. sydsidens stolestade nr. 13 med HM 
på hver side af hjort, der springer ud fra en gruppe træer78, og nr. 14 med 
reliefversalerne BVL. De to vestligste gavle i nord giver dateringen »Anno og 
1588«.

Foruden denne oprindelige udsmykning har adskillige af gavlene yngre skæ
ringer, der giver oplysning om stolenes skiftende ejere. Således ses på gavl nr. 
14 i syd under kartouchen et rektangulært, udsparet felt med relief skåret 
I • K • S (Iacob Klaus Søn, Anna Andresdatters farfar), og længere nede relief
skåret skjold med fordybet HA, hvorunder tre ruder i relief flankeret af for
dybet 1648 (Hans Atke, jfr. også nordsidens gavl nr. 14 overfor). Nr. 15 har i 
udsparet felt Iørgen Hay (I er formet som et timeglas), og nedenunder er der 
et bomærke i form af timeglas med lodret streg gennem glassets nedre halv
del, nr. 16 har indskåret LIN eller UN og derunder sammenskrevet HH. Her
efter kommer indgangspanelet, og vest for det er der ni gavle, som kun smyk
kes af den oprindelige dekoration. På nordsidens gavl nr. 15 (idet der begyn
des lige vest for korgitret, så at de der stående sammenstykkede gavle tælles 
med) står GID og samme bomærke som på sydsidens nr. 14; nr. 14 har i to 
felter KID (Kirsten Iørgens Datter gift med Jacob Clausen, jfr. lysekrone nr. 
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Fig. 35. Slangerup. Stolegavle fra 1562 (p. 2068 og 2117).

2) og IID; herunder er der senere skåret tre ruder i relief og fordybet AAD (for 
Anne Andres Datter, Kirsten Jørgensdatters barnebarn, 1653 gift med Hans 
Atke, sml. sydsidens gavl nr. 14). Nr. 13 har i rektangulært felt reliefskåret 
DAD, nr. 12 indskrift med fordybede versaler: »Raadmændenis kvinders og 
deris enkers fri stool 1674«, nr. 11 tilsvarende indskrift: »Sognepræsternis kvin
ders og deris enkers fri stool 1674« og endelig nr. 10: »Borgemesternis kvinders 
og deris enkers fri stool 1674«.

En stor del af stolegavlene er i 1600’rne, formentlig i århundredets tredie 
fjerdedel79, blevet forsynet med et indskåret nummer, i syd fra 1 til 16, og i 
nord fra 1 til 19, dog mangler her nr. 5 og 7. Sydsidens nummerering begynder 
i øst og nordsidens i vest, således at nr. 1 til 3 står som de tre vestligste gavle, 
hvorefter følger seks nye, en gammel, en ny, en gammel og en ny, herefter er 
resten gamle.

Halvdelen af lågerne er gamle; af disse har de tre i et øvre, liggende rektan
gelfelt renæssanceskæringer, der svarer til bladværket på gavlene fra 1562. Det 
gælder sydsidens låger nr. 9, 10 og 11; yderligere en er anvendt i præstestolen 
i koret (se p. 2072 og fig. 37). De tre østligste låger og nr. 13, samt alle vest
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for indgangen er af amerikansk eg og stammer fra P. V. Jensen Klints om
dannelse o. 1912. I nordsiden er nr. 3—9, 13, 18—19, 21 og 24 oprindelige. De 
har en enkelt, glat, profilindrammet fylding. Alle stole, undtagen sydsidens 
vest for indgangen har bukkehornsbeslag fra 1700’rne (jfr. præstestol).

Nogle af de gamle rygpaneler har indskæringer, f.eks. sydsidens nr. 12 
ILS -R og »Anno 1648«, derunder S inden i et større M og »1649 æt. 16 die 4 
juli«, vestligste panel i nord har »H.A.F. 1648«.

Foruden de hidtil omtalte stole findes der ved fonten og i præstestolen (p. 
2072) nogle sammenstykkede gavle fra 1560—70’erne (fig. 38). De har samme 
højde som det ældste stolesæt fra 1562 og kan have været opstillet sammen 
med dette; i så fald må man formode, at de nu sammenstykkede, som er de 
fornemmeste, har stået længst mod øst i kirken. Af deres udsmykning frem
går det, at der er tale om både mands- og kvindestole. Den yderste del af 
gavlene er høvlet af både foroven og på siderne — undtagen på præstestolen — 
men selve de udsparede felter med dekorative udskæringer er nogenlunde be
varet. I et rundbuet felt ses kvinde- eller mandsbuste med profilvendte ho
veder; nedenunder er der et stående rektangelfelt med skråfas forneden. I et 
af dem ses trane med sten i den løftede klo, symbolet på årvågenhed, i et andet 
en delfm, og i en af præstestolens gavle en fremstilling af Adam (fig. 37); de 
øvrige har forskellig akantusornamentik. Den underste del af gavlene er glat. 
Af denne type er der bevaret otte i kirken; herudover fandtes to i antikvitets
handelen 1923, da de opgaves at stamme fra Slangerup kirke, hvad der fore
kommer yderst rimeligt, da de svarer helt til de netop beskrevne. Den ene 
har en fremstilling af Eva, som danner par med den Adam-figur, som ses på 
præstestolen. Hun har mistet hovedet og holder i venstre hånd et figenblad 
svarende til det, han har i højre hånd, og over hendes hoved er der et frugt
bundt helt magen til det over Adams hoved. Om der har været flere af disse 
stole, og i givet fald hvor mange, vides ikke.

De få oplysninger, man har, om stolenes reparationer i tidens løb meddeler, 
at Hans Bendzøn 1619 fik betaling for 14 nye døre, som Jacob klejnsmed le
verede hængslerne til41. 1828 forfærdigede F. Quist Gad 12 nye stole med gulv, 
for- og bagstykker, døre og bænke; samtidig forsynedes 14 gamle stole med 
nye bænke, og gulvet i dem blev repareret, ligesom panelerne ved indgangen 
stammer fra denne lejlighed36. Maler Poulsen i Frederikssund udførte maler
arbejdet. Disse reparationer og nyanskaffelser var en følge af tårngavlens ned
styrtning 1827 (jfr. p. 2042). 1888 trængte stolene og kirkens øvrige træværk 
til en hovedreparation42, som først ser ud til at være blevet effektueret 191lff. 
ved P. V. Jensen Klint. Resultatet er formentlig den nuværende opstilling med 
nye låger og tilhørende hængsler for stolestaderne vest for indgangen i syd. 
Dengang fandtes ingen oprindelige farver, men en senere, partiel staffering, 
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E. M.1962

Fig. 36. Slangerup. Stolegavle fra 1588, til venstre nr. 1 i syd, til højre nr. 13 i nord (p. 2068).

E. M.1962

Fig. 36. Slangerup. Stolegavle fra 1588, nr. 11 i nord og nr. 14 i syd. I den halvrunde, ovre afslut
ning ses de oprindelige skæringer: narrehoved, Jesumonogram i kartouche, havfrue med bladværk 
og ejerinitialer i kartouche. Længere nede på gavlene ses eksempler på yngre indskæringer, som 
fortæller, hvem der nu besidder stolen, f. eks. præstekonernes og -enkernes stol i nordsiden indrettet 
1674 og på sydsidens stol nr. 14 borgmester Hans Atkes våben, tre ruder, sammen med årstallet 
1648 alt i kartouche. Nummereringen med tallene 12 og 13 stammer formentlig fra 1600’rnes tredie 

fjerdedel (jfr. p. 2069). Bukkehornsbeslagene er fra 1700’rne (p. 2070).
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som ønskedes bevaret: rød, blå, grøn og hvid på udskæringer, reliefbogstaver 
og bunden i de udsparede felter.

Hvornår benævnelsen præste- og degnestol for de to stole i korets nord- og 
sydside stammer fra, vides ikke. Den er næppe særlig gammel, men vil for 
klarhedens skyld blive opretholdt. Stolene fremtræder ikke med deres oprinde
lige udseende, men har først engang i 1600’rne eller for præstestolens vedkom
mende senest i 1700’rne fået deres nuværende form.

Præstestolens enkelte dele stammer i hovedsagen fra 1560’erne, men har først 
i yngre tid, antagelig i 1700’rne, jfr. den ene af dørene, fået sit nuværende ud
seende (fig. 37). Oprindelig har gavlene formentlig været brugt for skibets 
stolestader (jfr. p. 2070). De har i modsætning til de sammenstykkede ved fon
ten, bevaret den oprindelige øvre afslutning, der langs kanten har en hulkehl, 
som forneden ender i en pyntelig, lille spids. Lågen mellem de to vestre gavle 
svarer både hvad udsmykning og mål angår til de tre låger med udskæringer 
i søndre stolerække. Den østre låge er fra 1700’rne og har glat, profilindrammet 
fylding. Stolens forside har tre store fyldinger og over dem to smalle, liggende 
rektangler. Bagpanelet består af fire fyldinger; heraf er de to af savet i enderne. 
Alle fire har haft foldeværk, som er borthøvlet, muligvis da stolen fik sin nu
værende form. På den indvendige side af forpanelet er der foroven en skrå
pult, som støttes af enkle, udsavede knægte. Samtidig hermed er antagelig det 
panel, som deler stolen på midten; det hviler på de sæder, der findes ved for- 
og bagpanel, og hører sammen med den yngste låge fra 1700’rne. Hver af lå
gerne er forsynet med samtidige bukkehornsbeslag. Ved korets nordvæg.

Degnestol, med tre gavle fra begyndelsen af 1500’rne, et forsidepanel, som 
er et genanvendt renæssancepanel med bagsiden udad, og en yngre, glat gavl 
af eg, samt nyere rygpanel af fyr. I hver af de tre gotiske gavle står en helgen
figur, skåret i ret højt relief, under en kølbue, hvis spids ender i stængel (med 
tre krabbeblade på hver side), flankeret af fialespir. I østsidens nordre gavl 
ses apostlen Johannes (fig. 39), i den søndre Johannes døberen. Sidstnævnte 
peger med højre hånd på den bog med liggende lam, som han holder i venstre; 
under hans kappe ses huden af kamel, hvis hoved ses mellem benene. Vest
sidens gamle, nordre gavl viser Antonius; han har en bogpose ved bæltet. I 
højre hånd holder han en stav, som afsluttes med et T-formet kors (Antonius- 
kors), i venstre en klokke; ved hans fødder står et lille svin på bagbenene. 
Den fjerde, nyere gavl er rundbuet og i øvrigt glat.

På den indvendige side af de to forreste gavle er der skrå indskæringer samt 
tydelige malingsrester hørende til spor af †pultbrædt. Den nuværende pult er 
nyere og dækker over en ældre, som har hylde med låge hvori to renæssance
fyldinger og en gammel fjederlås. Bagsidens oprindelige gavl med Johannes 
døber-figuren har en vandret svalehalenot til en ældre bænk. Det nuværende 
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Fig. 37. Slangerup. Præstestol (p. 2072).

sæde er ligesom rygpanelet nyere og af fyr. Forsidens renæssancepanel er an
bragt med bagsiden udad. Det har fem fyldinger, som på den side, der vender 
indad, har skråfas forneden. På samme side ses i den del, der nu dækkes af 
pulten, utallige kradserier: initialer, navne, årstal og tegninger (fig. 40). Af 
navnene kan bl.a. anføres »Iacobus Arpæus«, »Mathias Evari Beirholm Holst« 
gentaget to gange, »Petrus Iohannis Vejensis 1662«, »Severinus Jacobi Anno 
1660« tillige med en tegning af en kvinde og en mand, »Erasmus« og mange 
flere. I det nuværende pultbrædts bagkant læses »PF 1679«. Ved korets sydvæg.

(†)Degnestol. Af en degnestol, samtidig med det ældste sæt stole, er bevaret 
tre gavle med foldeværksfylding (svarende til Veksø, Ølstykke hrd.) og en for
side, der er genanvendt i den nuværende præstestol (s. d.). Gavlene er tresidet 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 131
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Fig. 38. Slangerup. Sammenstykkede stolegavle (p. 2070).

afsluttet foroven og har ingen prydelser udover foldeværket. Stolen må have 
haft den form, der er almindelig kendt i amtet bl.a. fra Strø (p. 1502). På 
bagsiden af den ene gavl er indskåret »P.S.S.L« over »1679«. De opbevares i 
tårnrummet sammen med en yngre efterligning af fyr.

(†)Klokker stol fra 1693. Fire glatte, rundbuede gavle med to fyldingsdøre og 
et panel. På gavlenes indvendige side sidder lister til pultbrædt og bænk. Pa
nelet er 107 cm langt og har to fyldinger med barok profilliste svarende til 
dørenes. I den øvre ramme er der på den udvendige side skårne versaler: »Iohan 
Nielsøn Brüun Anno 1(693)« (sml. lysekrone nr. 2, note 89). Det ses, at der er 
foretaget en rettelse i årstallet, som oprindelig har været 1715, men senere er 
ændret til 1693, det år INB blev klokker (jfr. gravsten nr. 4).

Peblingestole. Op ad korgitrets østside, og uden hensyn til dets fyldinger, er 
der på hver side af døren indrettet tre stole med sæder til at klappe op. De 

L. L.1972 L.L. 1973
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udsavede vanger er lidt forskellige i nord 
og syd; de simpleste findes i syd. I forlæn
gelse af stolene er der mod nord, stødende 
op til væggen, opsat en lav bænk foran 
den pult, som fremkom, da man indrettede 
gravkrypterne o. 1670. I korgitret, som gør 
det ud for ryglæn i stolene, og på sædernes 
underside findes mange kradserier, jfr. p. 
2064 og fig. 40.

Skamler, to fra 1700’rne, af forskellig 
størrelse, begge med udsavede ben og sarg. 
Sortmalede, sædet betrukket med skind. I 
tårnrummet, under trappen. På orgelpul
pituret står en tredie skammel svarende til 
den laveste af de to andre. En yngre, 
meget lille, fyrretræsskammel er delvis 
sønderbrudt.

Kister. 1) 1600—50, muligvis det jern- 
bundne skrin, der er nævnt 166162. Kisten 
måler 100x58 cm og er 52 cm høj. Den 
har fladt låg og på langsiderne tre lodrette 
jernbånd, der tillige lukker over kramper, 
hvori gamle hængelåse. På hver kortside 
er der et lodret bånd, som føres videre over 
låget, og et vandret, hvorpå bærehåndtaget 
er fastgjort. Grønbrun over det hele. I 
koret, lænket fast til nordvæggen i hvert 
fald siden 1820, da en stor klo, hvorved 
kirkens kasse var fastgjort med en lænke, 
indmuredes36.

2) 1600’rnes anden halvdel. Af eg, med 
påsømmede bånd af udklippet messing på 
hjørnerne og på midten. Skrå sider og 
hvælvet låg, 125x49 cm og 54—65,5 cm 
høj. På lågets venstre halvdel råt indskå
ret : »Slangerup-Uvelse Pastorats Arkivkiste 
MDCCCCXXXV I. H.« for pastor I. Hiør- 
lund. Ifølge graveren skænket kirken af 
Lindegårdens ejer, Lars Søren Andersen. 
I tårnrummet. Fig. 39. Slangerup. Degnestol (p. 2072).

131*
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To skabe i korets østvæg er samtidige med kirkebygningen. De er indvendig 
beklædt med træ og lukkes af døre hver med to rektangulære fyldinger. Tre 
samtidige bukkehornsbeslag med gangjern, der ender i treblad.

Pengeblokke. 1) (Fig. 42) o. 1600, muligvis samtidig med kirken; kvadratisk,
27 cm i tvm., synlig højde 71,5 cm, med låge mod vest og pengeslids i låget. 
Brunrød, med sorte jernbeslag. I hjørnet mellem korgitter og nordre stolerække.

2) 1600—1700’rne, kvadratisk, 22 cm i tvm., 65 cm høj, låge mod vest og 
pengeslids i låget, tæt beslået med vandrette jernbånd. Brunrød, med sorte be
slag. I hjørnet mellem korgitter og søndre stolerække. — 1771 blev »den stærke 
egeblok« og de fattiges blok, som stod lige overfor, brudt op39.

Pengetavler. 1) 1578, svarende til *tavle i S. Marie kirke, Helsingør, fra 1577 
(p. 418 og fig. 119). På skuffens sider hvidmalede versaler på sort bund: »Be- 
tencker di arme saa wil Gvd sigh offver eder forbarme«. Bag på rygskjoldet er 
der malet sammenskrevet HN eller HV, 1578 og sammenskrevet AD eller Ab; 
den ene af de lodrette stave i H er forlænget opad og ender i pilespids. Skuffen 
er rød indvendig, grøn ovenpå; Lazarus ligger i hvid dragt, på grønt græs med 
forgyldt arkitektur i baggrunden og blå himmel, samt en sort og en hvid hund. 
På rygskjoldet forgyldte englevinger, bagsiden er rød.

2) 1578, svarende til nr. 1, dog med lidt andre profiler på skuffen og med 
skæringer udført af en anden hånd. I det halvrundt afsluttede rygskjold ses 
S. Peter med stor nøgle i højre hånd og bog i venstre. Staffering og malede 
initialer som nr. 1. Af indskriften på skuffens sider er kun bevaret: »Betencke« 
og slutningen af sidste ord: »...dme«. Peters kjortel er rød, kappen forgyldt, 
og baggrunden brun.

3) 1674, skuffen muligvis ældre80. Rygskjoldet har grove volutskæringer om
kring forsidens fremstilling af tigger, der holder stav i højre hånd, mens ven
stre fremviser tom skål. Versalindskriften på skuffens sider lyder: »Betænk din 
frelsers død betænk den armis nød oc gif ham lit til brød«. På rygskjoldet er 
malet Atke-våbnet, tre sorte ruder, og derunder 1674. Højere oppe er skåret 
sammenskrevet NHK og A81.

4) (Fig. 43) 1745, af fmeret nøddetræ »St. Michaels-Kirkes Tavle: Foræret 
Ao 1745. af Kirkens-Wærger Böye Nielsen Möller, og Maren Niels Daatter 
Gad«. På rygskjoldets forside den gode hyrde mellem vaser med blomster, alt 
i dekupør-arbejde i flere brune nuancer og grøn tf arvet træ. Den graverede giver
indskrift står på to sølvplader. Tavlen er skænket i anledning af giverens dat
ters bryllup med mølleren på Have mølle63.

Tavlerne står i koret, på en hylde på korgitrets søndre del.
Tre pengebosser af blik, klokkeformede, sortmalede med hvid skriveskrift: 

»SI. Landsogn«, »SI. Bye« og »Kirken«. I korets nordre vægskab. Afløst af tre 
runde messingbøsser med tilsvarende påskrifter. På indgangspanelet i øst.
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Fig. 40. Slangerup. Indridsninger i degnestol og korgitter (p. 2073, 2064 og 2075),

Kollektfad, anskaffet 174136, af messing, 26 cm i tvm. Bund, sider og kant 
smykkes af vekslende antal cirkler, dannet af trambulerlignende stik; lidt for
skudt for bundens midte ses et lille stempel med sammenskrevet, kronet C682. 
I pengeskab i tårnrummet.

Dørfløje. 1) 185636, renæssanceefterligning, mellem skib og tårnrum. 2) 188 8 42, 
»i kirkens stil«, fra våbenhus til skib. Kasselås med trekløverhoved, muligvis 
fra ældre våbenhusdør. I vægskab bag altret.

Orgel, bygget 185536 af Jens Gregersen, København, med genanvendelse af 
façade og orgelhus fra 173083. Disposition:

Hovedværk (C-c'
1 Bordun 16'
2 Principal 8'
3 Spitsflötc 8'
4 Octav 4'
5 Quinte 22/3

r

6 Superoctav 2'
7 Terz l3/5'
8 Cornet fra c' IV

Preladeerverk (C-c'")
9 Gedackt 8'

10 Fugara 8'
11 Flöte 4'
12 Waldflöte 2'

Anhangs pedal (C-d') 
Kopler:
Preludeerv. — Hovedv. 
Hovedv. -— Pedal 
Svelle i Preludeerv. 
Mekaniske sløjfevindlader.

Ved Marcussen & Søns ombygning 1970 fornyedes svelleanordningen og ma
nualklaviaturerne, samtidig blev et moderne luftforsyningsanlæg installeret.

L. L.. 1972
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De oprindelige manualklaviaturer med indbygget koblingsmekanisme henstår 
på orgelpulpituret.

†Orgler: 1) 1616 omtales skamler, som discanterne (sangerdrengene) står på, 
når de synger i orgelværket41. 2) Skænket af Frederik III. Betegnes 1728 som 
ubrugeligt45 og sælges 1730 på auktion til sognepræsten, Peder Dalhof39. 3) Byg
get 1730 af Lambert Daniel Kastens, skænket af Maren Friis59. Disposition:

Manual:
1 Prinsipal 8' 8 floit 4'
2 gedact 8' 9 Skarf IV
3 Octav 4' 10 Tromet 8'
4 Qvintin 3' 11 Cimbel III
5 octav 2'
6 qvetin 1' Tremulant
7 cededcimi 1' Cymbelstierne

Orgelfaçaden er fra 1730, da Maren Friis skænkede †orgel nr. 3, begge dele 
leveret af Lambert Daniel Kastens84. Façaden har tre store tårne, hvori nye 
piber og derimellem vandret delte felter med de gamle piber. I hjørnerne har 
alle pibefelter bladværk, der ligesom vingerne er dannet af akantusblade. Midt
tårnet, der også er det bredeste, er højere end resten af façaden og støttes for
oven af stående løver; som topstykke Frederik 4.s kronede spejlmonogram 
omgivet af palmeblade.

Orgelpulpituret er fra begyndelsen af 1600’rne; det er nærliggende at sætte 
det i forbindelse med det »brystværk og to døre til orgelværket«, som Niels 
snedker 1614 fik betaling for41. Pulpituret, der har karnapfremspring på mid
ten, hviler nu på en nyere mur i tårnbuen, men har muligvis tidligere været 
båret af den nedennævnte søjle. Brystværnet er ved kannelerede, joniske pi- 
lastre delt i arkadefelter, hvoraf de fire til siderne er tvillingarkader. Forneden 
er der gennemløbende bladbort; postamentet afbrydes ligesom den øvre frise 
af forkrøppede fremspring under og over pilastrene. I arkadefelterne er der 
nyere grisaillemalerier på metalplader, sandsynligvis fra 1856, da pulpituret 
repareredes »på gesimser, lisener, kapitæler og den nedhængende bladfrise«36. 
Pulpituret er afbrudt på midten, hvor der er anbragt en stor, udskåret, kronet 
kartouche med Peder Pedersen Friis’ våben, den franske lilje, og hustruen Ma
ren Pedersdatters, en snegl med hus på ryg. Forneden er der en lille oval med 
deres initialer, og under våbenskjoldet en indskrifttavle. Postamentet og svik
lerne er grøn- og brunmarmorerede, mens pilastre, bueslag og bladlisten er for
gyldt og gesimsfrisen sort med gyldne versaler, som oplyser navnene på figu
ren i feltet nedenunder; begyndende i syd er det: »St: Mathæus«, »St: Marcus«, 
»Taalmodighed«, »Styrke«, »Retfærdighed«, »Kierlighed«, »Wiisdom«, »Afholden
hed«, »St: Lucas« og »St: Johannes«. Grisaillemalerierne, der er udført efter 
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Fig. 41—42. Slangerup. 41. Korgitter, søjlepostament (p. 2064). 42. Pengeblok (p. 2076).

Thorvaldsens figurer i Vor Frue kirke i København85, er malet på stærkt blå 
baggrund. Våbnene er forgyldte på sort bund, og indskrifttavlen har gyldne 
versaler på sort bund: »Her enken best sin skierf til hellig brug anvente, af 
det Gvd hende gav hun villig gav ham rente, han ziered hendes huus hun ziered 
hans igen, han hende ziere skal tilsist i himmelen, MDCCXXX«.

Muligvis har den nævnte træsøjle, der nu står i tårnrummet, oprindelig væ
ret støtte for pulpituret; den måler o. 370 cm, hvilket stemmer med højden til 
kragbåndet i tårnbuen. Den er firkantet, jonisk med beslagværk på postamen- 
tet, jfr. korgitrets søjlepostament (fig. 41).

Kirkestæunetaule fra 190742, og salmenummertavler fra 1800’rnes anden halv
del, muligvis 185836 eller 188442. I tårnrummet og på orgelpulpituret.

Præsterækketavler. 1) 1700’rne, af sortmalet fyrretræ, lodret delt af profilliste 
og indrammet af tilsvarende; navnene med gule versaler. Bag på altertavlen.
2) 1936—38, skåret af pastor J. Hiørlund37. I tårnrummet.

Malerier. 1) 1711. Mindetavle for Jørgen Ebbesøn (Ogelbye, 1682—1710, rek
tor ved Slangerup skole, degn og feltpræst — jfr. Sundbo II, 200), maleri i

H. J. 1973 E. M.1962
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profileret ramme med hænge- og topstykke, begge opbygget om trapezformet 
skriftfelt med udsavet kartouche. Jørgen Ebbesen var søn af købmand Ebbe 
Jensen (jfr. gravsten nr. 3). Oliemaleriet er på lærred, 186 x 156 cm, og gengi
ver korsnedtagelsen efter Rembrandts radering fra 1633. I malerens kopi er 
billedrummet dog udvidet, hovedscenen rykket tilbage til mellemgrunden og 
baggrundsarkitekturen yderligere bearbejdet i forhold til forlægget. Farverne 
er stærkt dekomponerede og fremtræder som hvide (Kristus), røde, blålige, 
brunlige og grønlige toner.

Rammeværket står sortmalet med forgyldte lister, konturer og indskrifter. 
Hængestykkets gravvers67 er med fraktur, præget af sekundære opmalinger. 
De tre vers kommenterer maleriet og har tillige passager, som hentyder til af
dødes stilling: »Da jeg til Folcked taled ...« og »... ieg her hafde væred Hans 
(= Jesu) Præst, hans Clerk og Kirkedegn«. I topstykket holder to putti en 
laurbærkrans med røde bær og bånd omkring initialerne JEOB, der som det 
flankerende »Anno 1711« er med store skønskriftsbogstaver. Topstykkets deko
ration og indskrift står svagt læseligt, tilsyneladende ikke opmålet. På syd
væggen i tredie fag fra øst, øst for vinduet.

2a-d) 1731 skænkede Hillerød-købmanden Claus Ebbesen kirken fire store 
malerier i forbindelse med oprettelsen af et legat til fordel for en dansk skole 
(jfr. Sundbo I, 215ff.). Claus Ebbesen var født i Slangerup som søn af købmand 
Ebbe Jensen (jfr. gravsten nr. 3) og således broder til ovennævnte rektor, Jør
gen Ebbesen. Dette forklarer, at malerierne fremtræder som mindetavler i nær 
tilknytning til broderens. I lighed med denne har de profileret billedramme med

Fig. 43. Slangerup. Pengetavle 1745 (p. 2076). L.L. 1972
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Fig. 44—45. Slangerup. Malerier. 44. Besogelsen (p. 2081). 15. Den hellige Katharina af Sienas tro
lovelse (p. 2082).

hængestykke, i hvis trapezformecle skriftfelt er malet vers, som tolker billeder
nes indhold i relation til giveren og dennes familie. Samtlige oliemalerier er 
malet på lærred, og de religiøse kompositioner er utvivlsomt kopieret efter gra
fiske forlæg, som i de fleste tilfælde står Rubens-kredsen nær, jfr. 2 b. Ma
leriernes tilstand er som helhed præget af dekomponerede farver og betydelige 
afskalninger. Rammeværket står sortmalet med forgyldte lister og opmalede 
indskrifter (fraktur med store skønskriftbogstaver). 1909 gennemførtes en kon
servering af malerierne 1 og 2 a—d, jfr. p. 2086.

a) (Fig. 44). Besøgeisen, 165x 130 cm. På skriftbåndet, som holdes frem 
af svævende putti, læses med versaler: »[Mari]aa mea domin[a]« (»Maria, min 
herskerinde«). Marias kjortel rosa, kappen blå; Elisabeths kjortel og hovedtøj 
mørk, dekomponeret blå, kappen rødlig. Himlen lyseblå. Hængestykkets to 
vers efterfølges af initialerne KIDW for Kirsten Jensdatter Woller, Claus Eb- 
besens første hustru († 1717, jfr. Sundbo I, 216). Under skriftfeltet: »Anno 
1731«. På nordvæggen i tredie fag fra øst, øst for vinduet.

b) Kongernes tilbedelse, 171 x 126 cm, kopieret efter stik af Rubens-maleri86. 

L.L. 197,‘i
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Marias kappe er blå, den knælende konge har rød kappe med hermelinskrave. 
Pagen i forgrunden har grøn kappe, mens kongen bag den knælende har en 
gulliggrøn. I øvrigt dominerer røde, grå og brune farver. Den sidste linie af 
hængestykkets to vers flankeres af initialerne CES og KSD for Claus Ebbesen 
og hans anden hustru Karen Svendsdatter (Corth, † 1737, jfr. Sundbo I, 216). 
Under skriftfeltet: »Anno 1731«. På nordvæggen i fjerde fag fra øst, øst for 
vinduet.

c) Omskærelsen, 166x296 cm. Bag bordet, hvorpå omskærelsen foregår og 
som bivånes af en talrig forsamling (knælende kvinde med fakkel i forgrunden) 
anes templets søjler mellem hvilke er ophængt et tæppe, hvorpå med gylden 
fraktur: »Christi omskærelse«. Hovedfarverne er rosa, zinnober og blå. Hænge
stykkets indskrift er to vers67, og under indskriftfeltet læses initialerne IEC 
for Jørgen Ebbe Clausen, Claus Ebbesens søn af første ægteskab († 1749, jfr. 
Sundbo I, 216), samt »Anno 1731«. På nordvæggen imellem fjerde og femte 
fag fra øst.

d) (Fig. 45), den hellige Katharina af Sienas trolovelse, 168 x 126 cm. Marias 
kjortel rød, kappen blå; Katharinas kjortel hvid, kappen blå med grøn foring; 
de to engle i henholdsvis gul og rød kappe. Blå himmel med hvide skyer. Hæn
gestykkets to vers (»Englene her omkring give / Jesum det lif salig nor / ved 
Ham smaae Børn ogsaa blive / vogted af Gudss Engle Chor / som os her be
varte trolig / Og i døden vores Siæl / Førte til Gudss Himmel Boli / Hvor vi 
ævig leve vel«) viser, at den katolske helgenfremstilling enten ikke er forstået 
eller bevidst omtolket87. Spor efter initialerne BBDC og DIDI samt »Anno 
1731«77 under indskriftfeltet. På sydvæggen i tredje fag fra øst, vest for vin
duet.

Lysekroner. 1) Fig. 46, skænket 1674, men fra o. 1600 (sml. Helsingør, S. Ma
rie, krone nr. 1, p. 448 og fig. 143). Det rigt profilerede skaft ender i kugleled 
med graveret fraktur og versaler i tre linjer: »Anno 1674 Gud til ære oc Slange- 
rups Kircke til beprydelse Hafuer Borgemester Hans Atke oc Hans Kiere Hu
stru Anne Andres daater Ladet bekaaste og forære denne Liuse Krone«. Aller- 
nederste led er fornyet. De ti næsten vandrette lysearme har delfm på midten 
og er rullet op i en stor volut inde ved skaftet. Herover sidder der ti flade 
pyntearme med graveret dekoration, som får dem til at ligne fabelvæsener. 
Foroven dobbeltørn, nu uden vinger. Ophængningsstangen fra 1674 er en led
delt, snoet jernstang med småprydelser midt på hvert led og flammesol øverst; 
forneden fire vinkelret på hinanden anbragte prydvinger med volutter og flad
jern, som løber ud i narrehoved. I de øverste volutslyng er Hans Atkes initia
ler udstanset, og derover holder to hænder udstanset alliancevåben, hans med 
rude mellem vinger som hjelmtegn, hendes med fugl. På skjoldene er malet 
henholdsvis tre ruder og Jesumonogram. I femte fag fra øst.
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Fig. 46—47. Slangerup. Lysekroner. 46, skænket 1674 (p. 2082). 47, skænket 1725 (p. 2084),

2) Skænket 1618, sønderslået ved tårngavlens fald 182736 og genophængt 
efter omfattende fornyelse 187789. Gammel er skaftets nedre del og den flad
trykte hængekugle med følgende indskrift: »Anno 1618 i Iesv nafn af Gvds 
forsy en hafver jeg Jacob Clavssøn og mind hvstrve Kiesten Iørgens Daater 
forerit denne krone y Sancte Michels kierke y Slangervp Gvd til ære oc ander 
giode Christenne minnisker til gaat exsempel«. De oprindelige arme må for
modes at have set ud som f. eks. på kronen i S. Marie kloster (p. 531 og fig. 
22) eller Blistrup (p. 1274). De fornyedes også 1877 af metalstøber Rasmus
sen, København, tillige med piber og skåle, »således at kronen blev som ny«36.
I rødmalet jernstang med forgyldte kugler. I vestligste fag.

3) Skænket af Thomas Kingo ifølge hans testamentariske bestemmelse 24. 
juli 1701, tillige med penge til lys og til betaling af klokkeren for rengøring 
og vedligeholdelse88. Versalindskrift i spiral på fmtprikket bund på den store 
prydkugle: »Dit ord o Gvd det er din kirkes lyse krone som sckal veyvise os 
til lysets ævig throne lad oc i Slangerup dit Lyvs ey pvstes vd det beder Kingo 
som bar fakel for din brvd fra Ao 1668 den 6. septembr. som sogneprest her 
paa steden indtil Ao 1677 den 25. febrva hand af Gvd og hans konglig maye- 
stet blev kaldet til at vere bisckop udi Fyhens stift«. Under hængekuglen er 
der drueklase og over den et fladt led med otte lysearme; samme antal pryd- 

L. L.1962
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arme med knopper og små hoveder foroven udgår fra et højere siddende vase- 
formet led. Øverst er der otte, mindre lysearme med kugleled over og under 
fastgørelsesledet. I stedet for topfigur har kronen et stort, ovalt, fladt mes
singskjold med Kingos våben, som er tværdelt af hvidt, hvori springende, sort, 
vinget hest, og blåt, hvori tre gule stjerner over en gul halvmåne. På hjelmen 
arm i ærme med manchet som holder laurbærkrans mellem to vinger90. Det 
flankeres af »palmegrene«. Oprindelig i koret, nu i tredie fag fra øst.

4) (Fig. 47) 1725, købt i København og skænket af præsten Peder Friis til
lige med penge til dens renholdelse og lys til jul og pinse88. Den barokke krone 
har rigt profileret skaft endende i stor, glat hængekugle; de otte s-svungne 
lysearme har mindre, muslingeskalformede prydskåle. Tilsvarende findes på 
de otte prydarme foroven. På skaftets øverste, flade kugleled er der en fugl 
med udbredte vinger; en kløverformet ring er fæstnet til dens ryg. I rødmalet 
jernstang, købt hos kongens klejnsmed i København, med forgyldte kugler 
mellem leddene; det nederste har fire vinger med sammenslynget MF i de to 
og PF i de andre to, refererende til giverne. I tredie fag fra øst.

Lysearme. 1) Skænket 1648; graveret versalindskrift langs vægpladens rand: 
»Hans Fvringh Margrete Hans Daatter Anno dommino 1648«. En hånd holder 
armen, hvis indre S-sving ender i havhestefigur; forbenet hviler på lysearmens 
midtled, som dannes af delfin, der gaber over bladknop (se fig. 65). Det ydre 
S-sving ender i en fugl. Svarer til lysearm i Veksø (Lynge-Frborg. hrd.) skæn
ket 1637 og Store Fuglede (Ars hrd., Holbæk amt). På rund, forgyldt egetræs
plade, der er stafferet som laurbærbladkrans. Ved prædikestolen.

2—3) Skænket 1668; årstallet er graveret på vægpladen under initialerne 
MSPIG for magister Søren Poulsen Judichær Gotlænder, og SOD for hans 
hustru Sophie Olufs Datter, der skænkede lysearmene efter mandens død 1668 
(sml. epitaf nr. 4, gravsten nr. 11) tillige med en sum penge, hvis renter bl.a. 
skulle bruges til lys til froprædiken 1. november hvert år88. Den vandret 
svungne lysearm, der holdes af en hånd, har bladdekoration omkring midtled. 
Det indre slyng ender i delfinhoved, det ydre er glat; profileret lyseskål. I ko
ret på hver side af korgitterdøren, hvor de vist altid har været.

Lyseholder, fra 1500’rnes begyndelse, af gennembrudt jernarbejde, forskelligt 
udarbejdet på for- og bagsiden og simplest for enderne. En større lysepig i mid
ten flankeres af holdere til to mindre lys. For enderne og under bunden er der 
skævt udtrukne volutbøjler af fladjern. Muret fast i væggen i Hans Atkes stol.

Tårnur, støbejern, signeret A. Funch, anskaffet 1861 for 600 rdl.36. Otte- 
døgnsværk med timeslagværk. Værket, af denne tårnurfabrikants standard
type med stiftgang, er anbragt i tårnets øvre mellemstokværk med samtidige, 
runde, malede urskiver af metalplade på syd- og vestfaçaden91. Et tidligere 
(†)tårnur, som slog både kvarter- og timeslag, også på to klokker inde i kir



SLANGERUP KIRKE 2085

ken92, nævnes første gang 166162. Det gamle værk solgtes 1862 for 20 
rdl.36.

Klokker. 1) Romansk, fra 1200’rne, uden rammestreger. Foroven på legemet 
findes fire liljeornamenter meget lig hinanden. Tvm. 67 cm. I klokkestolens 
smallere midtfag. Ophængning ved Aug. Nielsen Thubalka Roslev 1949.

2) 1572, muligvis af Gert van Mervelt, sml. Karlebo, Lillerød (p. 898, 1975) 
og Oppe Sundby (Lynge-Frborg. hrd.). Om halsen reliefversaler mellem dob
belte rammelinier: »Borgmester oc raedmend oc kirckeverie y Slangervp lodt 
støbe denne klocke anno 1572«. Ved mundingen to og fem relieflinjer. Tvm. 95 
cm. Nordligst i klokkestolen. — Det er vistnok denne klokke, der 1615 kaldes 
12-klokken41.

3) 1747, af Henrik Tessien. Reliefversaler på den ene side af klokkelegemet: 
»Anno MDCCXLVII regnante Augustiss. Patre patriæ Friderico Qvinto præ
side Nicolao de Gerstorp Eqv. Aur. lib. bar. præsule consule Petro Hersleb in 
gloriam dei et usum templi Slangerup fusa est hæc campana. Hienrich Tessien 
støbte mig« (»i året 1747 da fædrelandets høje fader Frederik V. regerede, da 
Niels Gersdorf, gylden ridder og friherre, var lensmand, og da biskop Peder 
Hersleb var rådgiver, blev denne klokke støbt til Guds ære og Slangerup kirkes 
brug«). På klokkens anden side findes Frederik V.s kronede monogram, og 
om halsen står der mellem bladborter: »Ære være Gud.. .«; hankene prydes af 
masker. Tvm. 126 cm. Denne klokke omstøbtes af en ældre, kirkens største, 
der ved nedtagningen vejede 8 skippd. 16 lispd. 21/4 pd., hvorefter der til
lagdes så meget malm, at den nye vægt blev 9 skippd. 9 lispd. 143/4 pd. Støb
ningen foregik i en klokkestøberovn, der var opbygget på kirkegården; herfor 
måtte klokkestøberen betale leje. Ophængning som nr. 1, i klokkestolens syd
ligste fag.

Klokkestol, 1727, af fyr, af mester Hans Sørensen, Roskilde; arbejdslønnen 
betaltes til Lars Vollesen i Slangerup45. Stolen er på tre fag, hvoraf de to yder
ste er de største. Tømmernummereringen er foretaget med indhugne romertal. 
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GRAVMINDER

I kirken hænger syv træepitafier, som dækker tidsrummet fra ca. 1615 til 1728, og i 
tårnrummet opbevares fragmenter af et bruskbarokt sandstensepitafium fra 1600’rne. 
Allerede 1847 skrev biskop Mynster, at kirkens malerier »trænge til restauration«93. Igen 
1888 pegede kirkebygningens restaurator, Herholdt, på epitaflernes sørgelige forfatning; 
men først 1909 godkendtes et forslag om, at menigheden bekostede en beskeden restau
rering af epitafiemalerier og andre malerier, jfr. p. 2081. Arbejdet, der udførtes af kunst
maler Valdemar Kongsdal under Nationalmuseets tilsyn (Chr. A. Jensen), bestod ho
vedsagelig i fjernelse af gamle fernislag, fæstning af afskallende lag, retouchering m.m. 
Selve epitaflerne trænger dog fortsat i allerhøjeste grad til såvel en snedker- som maler- 
mæssig istandsættelse. Af kirkens 14 bevarede gravsten er hovedparten fra 1600’rne.

Mindetavle, 1892, gipsafstøbning, 83x63 cm, efter medaljon med portrætter 
af Thomas Kingo og hans hustru, Birgitte Balslev, fra epitafiet i Fraugde kirke 
(Odense amt, Åsum hrd.), udført 1702 af Thomas Quellinus94. Kvadratisk 
træramme, gråmalet med forgyldte profillister. Skænket 1892 af billedhugger 
N. W. Fjeldskov95. På sydvæggen i andet fag fra øst, vest for vinduet.

Epitafier. 1) O. 1615 (fig. 48)96. Til minde om »de fortræffelige mænd« råd
mand i København, Hans Dal (»Johannes Dal«), født i Jylland. Han døde (1591, 
jfr. Sundbo II, 165), da han havde levet 66 år og omkring fire af disse i ægte
skab. Sognepræst, magister Jens Mortensen (»Jo(h)annes Martinius«), født i 
Skåne, sagde denne urene verden farvel (16. sept. 1595, jfr. gravsten nr. 8) i 
sin alders 44. og sit ægteskabs 3. år. Sognepræst, magister Christian Fabricius, 
født i København, † 3. febr. 1615 efter 20 års præstegerning og 19 års ægteskab, 
med fire sønner bortrevne ved en for tidlig død. Opsat af Ma[r]g[ret]a Rhum[an], 
enken efter de tre nævnte mænd.

Det arkitektonisk opbyggede epitafium har korinthiske søjler med pryd
bælter foran muslingeskalnicher over beslagværksfelt. Både vinger og hænge- 
stykke prydes af en rulleværksornamentik, der i hængestykket danner kartouche 
om skriftfelt. Topstykket har fem frifigurer, af hvilke de to nedre formentlig 
repræsenterer dyder (attributterne er, bortset fra en bog, gået tabt), mens de 
tre, som kroner indskriftfeltets gavl, forestiller Kristus, flankeret af Adam og 
Eva.

Den stærkt afskallende staffering har en rigelig anvendelse af guld på orna
mentikken, hvis baggrund er holdt i blåt og grønt (prydbælterne). Søjleskaf
terne har lys marmorering, mens en rød farve fremhæver en enkelt profilliste i 
billedramme og krongesims. De latinske indskrifter er med gyldne versaler 
på sort grund: Storstykkets postament rummer personalia, mens mindetavlens 
giverske nævnes i hængestykkets indskrifttavle. Frisen har et citat fra Johs. XI 
(»jeg er opstandelsen og livet«), og i topstykkets felt læses som en illustration til 
gavlfigurerne: »Ligesom alle dør i Adam, således skal alle få liv i Kristus«. 
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L. L. 1973

Storstykkets maleri, 87 x 76 cm, er todelt og malet med olie på træ. Den religiøse 
scene i tilslutning til friseindskriften, en fremstilling af Kristus, der opvækker 
Lazarus, bygger på stik af Jan Muller (1571—1628)97. Farverne står blegnede: 
Lyse kjortler med blålige skygger og kapper i rødt (Kristus), grønt og blåt. 
Staffagen brunlig, himlen lys blå med hvide skyer. Det lavere portrætfelt af
bilder otte knælende, sortklædte figurer med lyse kraver på mørk baggrund. 
Fra venstre de fire drenge, herefter de tre ægtemænd og længst til højre Mar- 
grete Rhuman, bag to formentlig dødfødte børn, som ikke nævnes i indskriften. 
På nordvæggen i første fag fra øst (koret), vest for vinduet.

2) 163196. [Borgmester] Hans Mich[elsen], † 1629 [i sin alders 30. år] med to 
børn. Opsat 1631 af enken Sophia [Ha]nssdaatter77. Arkitektonisk opbygget 
træepitafium med storfelt, indrammet af søjler, profileret fodstykke samt ge

Fig. 48—49. Slangerup. 48. Epitaf nr. 1, opsat af Margrete Rhuman over hendes tre mænd, rådmand 
Hans Dal, sognepræst Jens Mortensen og sognepræst Christian Fabricius, † 1615, samt fire sønner 

(p. 2086). 49. Epitaf nr. 3, opsat 1632 af rådmand Soren Jensen og hustruen Anna Andresdatter 
over rådmand Jacob Clausen, † 1624, og familie (p. 2088).
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sims med englehoved, frugtbundter og diademhoveder. Apostelfigurer, hvilende 
på volutter, fungerer som vinger: Til venstre Peter med kors og bog som attri
but, til højre Paulus (fig. 51). Såvel hænge- som topstykke rummer skriftfelter i 
kartoucher, der for førstnævntes vedkommende dannes af et par vingede, 
nøgne kvindelige halvfigurer. På topstykket står tre putti, mens to hviler på 
volutter over den forkrøppede krongesims. De siddende putti er udstyret med 
dødssymboler, henholdsvis kranie (til venstre) og timeglas, mens de stående, 
der nu mangler attributter (figuren til venstre holder dog afbrækket stang, 
rest af lanse?), formentlig oprindelig har båret Kristi lidelsesredskaber.

Trods kompositionelle forskelle er der mange træk (profileringen af fod
stykke og gesims, ornamentale detaljer m.m.), som knytter epitafiet sammen 
med rådmand Jacob Clausens (nr. 3) fra 1632. Ornamentikkens bruskbarokke 
karakter, aposteltyperne (jfr. fig. 51) og hele den kvalitetsfulde skæring i de to 
epitafier gør det endvidere rimeligt at antage, at de begge er leveret af det 
værksted i Kratmøllen ved Slangerup overdrev, som på denne tid under Hans 
Barchmanns ledelse forsynede mange nordsjællandske kirker med inventar
stykker, jfr. eksempelvis prædikestolen i Lillerød (p. 1972) fra 1632 og de sam
tidige altertavler i Dråby og Krogstrup (Horns hrd.).

Stafferingen er gulliggrå med rigelig forgyldning (bl.a. af malerirammen) 
og søjleskafterne rødlige med grå marmorering. Indskrifterne gyldne på sort 
bund. Topstykkets er resterne af latinsk ærevers (disticha?) over Hans Michel- 
sen samt henvisning til Job 19,25 mens hængestykkets delvis bevarede danske 
giverindskrift hovedsagelig er med fraktur og rummer personalia. Storstykkets 
maleri (fig. 50), 91 x70 cm, er tværdelt og malet med olie på træ. Den religiøse 
fremstilling, et knæstykke, som på samme tid viser Kristus for folket (»Ecce 
Homo«) og Pilatus, der vasker sine hænder, er komponeret med figurer, som er 
direkte lån fra Hendrick Goltzius’ kobberstukne passionsserie, 1596-9998. 
Personerne i det lavere portrætfelt er indordnet i ovale kartoucher, som flan
kerer forkrænkelighedssymboler: kranie, hvorover vinget timeglas med flamme 
mellem vingerne. Disse portrætter er tilsyneladende malet ind i ovalerne af en 
anden maler, hvortil kommer, at fire af figurerne er en senere tilføjelse, som 
forstyrrer den kompositionelle balance i kartoucherne. På mandssiden drejer 
det sig om mandsportrættet bag Hans Michelsen yderst til venstre samt en 
dreng yderst til højre; på kvindesiden er pigen yderst til venstre blevet klemt 
ind, ligesom et spædbarn foran Sophie Hansdatter er malet til. Da Hans Michel- 
sens enke sandsynligvis indgik ægteskab med hans efterfølger, borgmester 
Falch Olsen († 1655, jfr. Sundbo I, 116) i 1632, er det formentlig denne og 
børn af dette andet ægteskab, som er malet til. På nordvæggen i tredje fag fra 
øst, vest for vinduet.

3) 163 2 96 (fig. 49). Rådmand i Slangerup, Jacob Clawssøn, † 25. maj 1624 
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efter 53 års ægteskab med Kirstine Jørgens D(atter), † 26. febr. 1629, samt deres
11 børn og 2 børnebørn. Opsat 3. aug. 1632 af rådmand i Slangerup, Søffren

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 132

Fig. 50. Slangerup. Maleri fra epitaf nr. 2, opsat 1631 af Sophie Hansdatter over manden, borg
mester Hans Michelsen, † 1629, og to børn (p. 2088).

L.L. 1974
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Jenssøn (†1638, jfr. Sundbo II, 110) og hustruen Anne Andris D(atter), ‹disse 
s(a)l(ige) folks eneste arving)99. Anne Andresdatters fader, møller Andres Ja
cobsen †1607, jfr. gravsten nr. 6) var søn af Jacob Clausen. Selv døde hun 
1689; siden 1653 havde hun været gift med rådmand, senere borgmester i 
Slangerup Hans Atke (jfr. epitafium nr. 5, gravsten nr. 12, gravkrypt nr. 1 
samt Sundbo I, 138). Det velskårne træepitafium er sandsynligvis leveret af 
samme værksted som epitafium nr. 2; dog er den bruskbarokke ornamentik 
nu mere dominerende. Storstykkets ovale billedfelt flankeres af korinthiserende 
søjler og indrammes i de øvre svikler af engle med »flammeornament« (palme
gren i bruskbarok version?) og holdende laurbærkranset indskrifttavle. I vin
gerne indgår brændende olielampe. Hængestykkets kartouche mangler i dag 
et afsluttende nedhæng (ses på fotografi 1931). Figuren på topstykket er en 
kvinde (hænderne er fornyet, ingen attributter).

Farverne, der skaller meget, er overvejende grå med rigelig forgyldning 
af ornamenter, partiel grønmaling af blade og naturlig karnation med kindrødt 
på englehoveder. Gesimserne sorte med hvidlig marmorering og forgyldte lister. 
Ligeledes guld på malerirammerne og gyldne indskrifter på sort bund. Hænge
stykkets person- og giverindskrift er som laurbærkransens citat fra Johs. XIV 
(»jeg er vejen og sandheden og livet«) med fraktur, citatangivelsen dog med 
versaler. Storfeltets maleri, 104x84 cm, er tredelt og malet med olie på træ. 
Øverst en fremstilling af gravlæggelsen efter stikforlæg100. Farverne er stærke 
og hårde; særlig markant er den rygvendte forgrundsfigur med gul kjortel og 
blåt skærf over røde benklæder på baggrund af den grønlige staffage og blå
nende himmel. Herunder det smalle portrætfelt med Jacob Clausen og Kir
stine Jørgensdatter samt deres børn, flankerende et krucifiks hvorover INRI. 
På mandssiden efterfølges den gråskæggede rådmand af fem sønner, to voksne 
og tre drenge; til højre hustruen med konehue efterfulgt af seks jomfruer 
(flettet hår) og et svøbelsesbarn — måske et af de to børnebørn — ved korsets 
fod. Farverne mørke i dragter og baggrund, himlen bag krucifikset dog brun 
med grålig skybræmme. Det tredje felt har latinsk ærevers (to disticha) over 
Jacob Clausen, malet med gyldne versaler på sort grund. Topstykkets maleri 
viser opstandelsen. Farveholdningen er som i storfeltets religiøse fremstilling 
broget med stærke hvidlige, gule, røde og blå farver. På sydvæggen i første fag 
fra øst (koret), vest for vinduet.

4) Før 165696 (fig. 52). Villads Andersen (»Vilhadus Andreæ«), tidligere kon
gelig musiker (»musicus regii«) og dernæst sognepræst i Slangerup, født i Ålborg 
1593, kaldet 23. okt. 1629, † 19. marts 1637 i sin alders 44. og sit ægteskabs 
18. år; efterladende hustru og datter, begravet foran altret. Monumentet er 
rejst af efterfølgeren, magister Søren Poulsen Judichær Gotlænder (»Severinus 
Pauli Judichærus Gotlandus«) og begges hustru, Kristine Nielsdatter (»Christina 
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Nicol(ai)«) samt dennes datter af forste ægteskab, Kristine Villadsdatter (»Chri
stina Vilhadi«). Efter 1668 er datterens navn malet over og den oprindelige 

132

Fig. 51. Slangerup. Paulus. Detalje af epitaf nr. 2, opsat 1031 af Sophie Hansdatter over manden, 
borgmester Hans Michelsen, † 1629, og to born (p. 2088).

L. L.1073
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indskrift suppleret med en sekundær, som fortsætter med oplysninger om Kri
stine Nielsdatter, født 1604 i Helsingør, † 1656 i sin alders 52. og sit ægte
skabs [18.] år. Magister Søren, født 1599 på Gotland, kaldet 1637, † 166[8] i 
sin alders 69. år. Fremdeles til minde om hans efterfølgende hustru, Sophie 
Olufsdatter (»Sophia Olai«), født 1622 i Roskilde, † 16 □ i sin alders □. og sit 
ægteskabs □. år. Alle begravet foran altret (jfr. gravsten nr. 11).

Epitafiet består af et oliemaleri på lærred, 183x154 cm, i fladbuet ramme, 
omgivet af udsavet rammeværk med malet udsmykning. Det stammer for
mentlig fra samme værksted, som det nærbeslægtede epitafium i Frederikssund 
fra 1655 over sognepræst Claus Bertelsen Stenderup og hustru (p. 668). Maleriets 
fire knælende personer forestiller Søren Poulsen Judichær101, Villads Andersen, 
Kristine Nielsdatter og Sophie Olufsdatter. Som påpeget af Chr. Axel Jensen 
er sidstnævnte dog først malet senere som en overmaling af en oprindelig 
kvindefigur, af hvilken træk af ansigtet, dragtens opstående krave m.m. endnu 
anes under de sekundære lag. Sophie Olufsdatter har således ladet sig male 
på bekostning af portrætfiguren af Kristine Villadsdatter, ganske svarende til 
at hun ved supplering af personindskriften har overmalet dennes navn. Karna
tionen gullig (Sophie Olufsdatters en anelse i retning af det lyserøde), dragterne 
sorte med hvide kraver, hovedlin, ærmer og forklæder. Søren Poulsen og Kri
stine Nielsdatter knæler på mørkegrønne puder. Baggrunden er brunlig med 
brungul skyåbning, hvori røde hebraiske bogstaver (Jahve) og englehoveder. 
Sort maleriramme med forgyldt liste. Det dekorative rammeværks figurer og 
bruskbarokke ornamentik er malet gråt i gråt (grisaille), mens de latinske ind
skrifter er med gylden kursiv på sort bund. De flankerende dydefigurer fore
stiller til venstre Troen, hvorunder »Fides« (med versaler) og »Anno«, til højre 
Håbet, hvis indskrifter i feltet under figuren dog mangler (slettet?). Supple
ringen af den oprindelige personindskrift under maleriet har nødvendiggjort en 
udvidelse, som forneden griber ind over kartouchen. Såvel denne ændring som 
den sekundære, noget grovere kursiv er i tidens løb skallet meget af. Topstykket 
har kranie med vinget timeglas mellem to skriftfelter, hvorover putti med 
emblemskjolde. Til venstre et vinget anker med slange om stangen, som gen
nemborer et brændende hjerte. Foroven »Jahve« med hebraiske bogstaver; 
omkring emblemet SPG (versaler) for Søren Poulsen Gotlænder. Til højre op
slået bog (bibel), omvendt rigsæble (verden) og KND for Kristine Nielsdatter. 
Baggrunden er henholdsvis blågrå og gulbrun, hjertet og bogstaverne røde; 
i øvrigt grå og sorte farver. Emblemerne tolkes af de latinske vers (to disticha) 
i felterne nedenunder:

»Qui Christo fidit, qui per / Christum omnia Sperat, / Dæmone devicto 
morte / beatus erit.« (»Den, som tror på Christus, som ved Christus håber alt, 
vil, når den onde ånd ved døden er overvundet, blive salig.«). — »Mundus si 
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Fig. 52. Slangerup. Epitaf nr. 4, opsat for 1656 af sognepræst Soren Poulsen Judichær Gotlænder, 
† 1668, og hustruen Kristine Nielsdatter, † 1656, over sidstnævntes forste mand, den tidligere sogne

præst, Villads Andersen, † 1637 (p. 2090).

L. L. 1973
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fidos perversus / deserit eccè, / Hos consolentur mÿstica / Verba Dei.« (»Hvis 
en vrang verden svigter de troende, se, da monne Guds mystiske ord trøste 
disse.«). I hjørnet mellem sydvæggen og korpolygonen.

5) Før 167596. Borgmester i Slangerup, Hans Atke, som altid søgte at øge 
denne kirkes gavn og byens tarv (jfr. altersølv, gravsten nr. 12, gravkrypt nr. 1 
samt Sundbo), † 16. juni 1680, og hustruen Anna Andris daatter, † 16□. 
Træepitafium med ovalt storfelt, flankeret af koblede søjler omvundet med 
løvværksspiral. Mellem søjlerne står dydefigurer, til venstre Retfærdigheden 
(med sværd, vægt og bind for øjnene) og til højre Klogskaben (med spejl og 
slange); mellem billedrammen (jfr. fig. 53) og vulstgesimsens kølbue ses ægte
parrets våben: tre ruder for Hans Atke og fugl (due?) på kvist for Anna Andres- 
datter. Foran det svagt hjerteformede hængestykkes kartouche er to svævende 
putti, den venstre med dommedagsbasun (zink?), den højre oprindelig pu
stende sæbebobler fra en endnu bevaret skål102. Topstykkets indskriftfelt er en 
liggende oval, som flankeres af volutter samt dydefigurer, stående på stor
stykkets gesims. Kvinderne personificerer til venstre Troen med kalk og kors, 
til højre Håbet med anker (kun ringen bevaret) og due. Som topfigur en sid
dende putto, som støtter venstre albue på kranie, et brudstykke i højre hånd 
er måske resterne af en nedadvendt fakkel. Adskillige slående lighedspunkter i 
komposition og stilistiske enkeltheder samt ikke mindst hele præget af råt 
håndværk henfører epitafiet til samme værksted som broderens, Karsten Han
sen Atkes overfor (nr. 6), et værksted, som borgmesteren også har overdraget 
udfærdigelsen af døbefonten.

Stafferingen er gennemført med stort sjuskeri. Hovedindtrykket er bestemt 
af hvidlige farver på figurer og grålige på de arkitektoniske led; dog er stor
stykkets gesims sort og topstykkets gavl rød, begge med lys marmorering. 
Søjleskafterne er sorte med løvværk i grønt og guld. Indskrifterne er gyldne 
på sort bund. Hængestykkets gravvers og personalia, som må være malet efter 
Atkes død, er med fraktur og hebraiske bogstaver (»Jahve«); topstykkets latin
ske ærevers med versaler67. »Anno 1675« omkring ægteparrets våben angiver 
således formentlig tidspunktet for epitafiets staffering som helhed. Storfeltets 
maleri, 135x112 cm, olie på lærred (blåstribet dynevår), danner med sine 
kunstneriske kvaliteter (fig. 53) en bemærkelsesværdig kontrast til selve epi
tafiet. Atkes hår er rødblondt og karnationen varm i modsætning til Anna 
Andresdatters blegere ansigt. Dragterne sorte, kraverne samt hustruens ærme 
og forklæde grålige. Baggrundens fremstilling af Kristi bøn i Gethsemane have 
er baseret på et kobberstik i Hendrick Goltzius’ passionsserie, jfr. epitafium 
nr. 2, og er holdt i mørke, blågrønne toner. Himmelen er gråviolet, dragterne 
grålige, bortset fra den ene sovende apostel som fremhæves med zinnoberrød 
kjortel. På sydvæggen i andet fag fra øst, øst for vinduet. På væggen under 
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Fig. 53. Slangerup. Maleri fra epitaf nr. 5, udført for 1675 for borgmester Hans Atke, † 1680, og 
hustruen Anna Andresdatter, † 1689 (p. 2094).

L. L.1973
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epitafiet var oprindelig malet et ærevers for Atke, underskrevet af Torben 
Winding i Kongens Harrested67, men allerede overkalket før 1700-tallets 
midte77.

6) Senest 1678 (fig. 54). Karsten Hansøn Adcke († 1692, jfr. gravkrypt nr. 2) 
og hans to hustruer, salig Helwig Dragun († 1674, jfr. gravkrypt nr. 2) og 
Johanne Muncgaard († 1707, jfr. Sundbo I, 162) bekostede anno 1684 epitafiet 
over deres her neden for »Murhuelfuede, arfue, Begrauls«. De to putti på guir
landen under midtfeltet bærer overflødighedshorn, og frifigurerne mellem de 
koblede pilastre forestiller henholdsvis Moses, holdende lovens tavler samt op
rindelig tillige slangestav? og Johannes døberen, af hvis korsstav kun en rest 
i hånden er bevaret. Topstykket krones af våbenskjolde: det venstre har tre 
ruder for Atke, det højre er lodret delt og har anker med hjerte og drage 
(»dragun«) for Helvig Didrichsdatter Dragun. Hjelmtegnet er henholdsvis 
vinget rude og en drage. Godsforvalterens rige, men plumpe træepitafium 
stammer utvivlsomt fra samme værksted som broderens (nr. 5) overfor og er 
formentlig tillige samtidigt hermed; i hvert fald viser tilstedeværelsen af Hel
vig Draguns våben, at epitafiet er skåret inden Karsten Atke 1678 (jfr. Sundbo) 
giftede sig for anden gang.

Figurer, rammeværk, guirlander m.m. er stafferet med hvidlig farve. På 
fodstykke og gesims er benyttet rødt og hvidt, mens pilastrene er røde med lys 
marmorering. I topstykket brun trekant med gyldne hebraiske bogstaver 
(»Jahve«) på baggrund af gul og rosa himmel med brunlig skybræmme. Gyldne 
indskrifter på sort bund. I midtfeltet er afbildet en gullig benrad mellem pas
sende citater fra Ezechiel 37 (»du menneskesøn..........................«) og Job 19 (»jeg ved at
min frelser lever................. «), skrevet med fraktur. Det er uvist, om epitafiet som
helhed er blevet stafferet umiddelbart efter opsætningen; men indholdet af 
hængestykkets personalia godtgør, at denne indskrift er malet 1684 efter ind
gåelsen af andet ægteskab. Ligeledes er initialerne (versaler) K.H.A. og H.D.D. 
under topstykkets våben suppleret, formentlig sekundært med J.M.G. Staffe
ringen præges af, at fodstykke, gesims, vinger og topstykke senere er smurt 
over med en halvgennemsigtig grå farve. På nordvæggen i andet fag fra øst, 
øst for vinduet.

(†) 7) 1600’rne. Fragmenter af bruskbarokt sandstensepitafium, bestående 
af to ca. 125 cm høje joniske hermer, henholdsvis en kvindelig og en mandlig 
(sidstnævnte i tre brudstykker, jfr. fig. 63), hvis skafter afsluttes af groteske 
masker. Hermerne har formentlig flankeret opbygningens storfelt, mens en 
konsol med løvemaske er eneste levn af det bærende fodstykke. Den grålige 

Fig. 54. Slangerup. Epitaf nr. 6, udført senest 1678 for godsforvalter Karsten Hansen Atke, † 1692, 
og hustruen Helvig Dragun, † 1674 (p. 2096).
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sandsten har været stafferet, og bevarede rester viser naturlig karnation af 
ansigter og overkroppe; gulligt hår. Farveholdningen i de ornamentale dele 
er bestemt af rødt (bærepuden, hermeskafterne), blåt (draperierne) og guld. 
I tårnrummet.

8) O. 1728. Sognepræst i Slangerup, Peder Pedersen Friis (»Petrus Frisius 
P(etri) Fil(ius)«), født i Svendborg 29. sept. 1664, † 26. dec. 1728. Rammeværk 
af træ omkring hvid marmortavle, 104x64 cm. Opbyggelig indskrift67 samt 
personalia på latin med fordybede versaler. Tavlens indfatning består af pro
filramme i vindueslignende opbygning med fodliste, toskanske pilastre og vand
ret fordakning. Båndakantus i volutsvunget og knækket forløb danner vinger 
og hængestykke, der er udfyldt med tidselagtige blade omkring palmet og i 
hængestykket et ovalfelt med laurbærbladramme. Topstykke med cirkelfelt, 
indrammet af laurbærkrans og palmegrene og holdt af svævende englebørn. I 
selve feltet ses et spejlmonogram, der synes komponeret over P og F.

Marmortavlens versaler er forgyldte. Den arkitektoniske indramning er 
rødbrun med lys marmorering; vinger og hængestykke grå med forgyldning. 
I hængestykkets oval er malet Friis’ våben, en fransk lilje, gylden på sort 
bund. Topstykket er helt forgyldt, dog er bunden i selve cirkelfeltet sort. I 
hjørnet mellem nordvæggen og korpolygonen (jfr. orgelpulpitur, gravsten nr. 
13 og gravkrypt nr. 3).

Gravsten. 1) O. 1558. Welle(m) Iensse(n), borgmester i Slangru(p), †9? maj 
[15]58. Grå, noget slidt kalksten, 218x119 cm, fladbuet arkadefelt med kan- 
nelerede pilastre og muslingeskalornament i lunetten. To bomærkeskjolde, 
hvis tegn flankeres af reliefversaler (til venstre hans initialer W I, til højre 
F W), hænger i bæreremme, som holdes af hænder, udgående fra skybræmme 
under arkitraven. Tværskrift i relielîraktur og -versaler (begyndelsesbogsta
verne) rummer personalia og afsluttes med religiøs sentens på latin (C. A. 
Jensen: Gravsten nr. 408). Overført fra den tidligere sognekirke, nu i sydøst- 
hj ørnet af korgulvet.

2) 1591. Sognepræst i Slangerup, Laurids Nielsen (»Laurentius Nicolai«), 
† 18. [juni?]77, begravet den 20. af hustruen, Margrete Thomasdatter (»Margreta 
Thomæ«). Grå, temmelig nedslidt kalksten, 217 x 142 cm, indskrifttavle i rulle- 
værkskartouche, i hvis øvre lunette englehoved, forneden ophængt bomærke
skjold foran skriftbånd. Ramme med indvendig hulkant. Fordybet indskrift 
på latin, personalia med versaler, opbyggelige ord med fraktur, nederste tredie- 
del af skriftfeltet er tomt. I bueslaget omkring lunetten læses: »Scio qvod 
redemptor mevs vivit« (»jeg ved, at min genløser lever«), på bomærkeskjoldets 
bånd: »Qvis est qvid« (»hvem er noget«). Bomærket flankeres af reliefversalerne 
L N (C. A. Jensen: Gravsten nr. 821). Andet fag fra øst, i gangen foran kor- 
gitret.
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3) O. 1600. Grå kalksten, 263x144 cm, med sekundær indskrift. Den arki
tektonisk opbyggede sten svarer på nær bueslagets forløb nøje til en 1718 
genanvendt sten i Helsingør, S. Marie (fig. 167). Sekundære, fordybede ind
skrifter 1693 for ejeren af »denne begravelsessted og sovekammer«, købmand 
Ebbe lensen [† 1718, jfr. Sundbo I, 216] og hustru, Anna Clavs Dater († 1728, 
jfr. Sundbo) med deres børn (jfr. gravkrypt nr. 4). På den øvre tavle et ærevers, 
bestående af fire firlinjede strofer (store skønskriftbogstaver), på den nedre 
ejerindskriften (versaler) og mellem tavlerne »anno 1693«. Bueslaget har 
»memento mori« sentens (»betenk ... i dag er ded mig i morgen dig«) og den 
liggende oval i lunetten Jesumonogram; begge med versaler. Postamentfeltets 
bomærkeskjolde har tegn, som formentlig tilhører stenens oprindelige ejere: 
til venstre korset rude, til højre korslam. Under skjoldene initialer med store 
skønskriftbogstaver, henholdsvis E.I.S og A.C.D for de sekundære ejere. 
Andet fag fra øst, i gangen.

4) O. 1600 (fig. 55). Rødbrun kalksten, 189 x 105 cm, med sekundær indskrift. 
Randskriftens oprindelige versaler gengiver peripatetisk et moraliserende vers, 
opbygget som seks, parvis rimede strofer67. Hjørnecirklernes evangelistsymbo
ler holder skriftbånd med evangelisternes navne. Rulleværkskartouchens tre- 
pasformede snip har Jesumonogram, og på den lille tavle forneden læses 
»memento mori« som kommentar til de afbildede dødssymboler. 1735 er den 
oprindelige personindskrift slebet ned og kartouchetavlen forsynet med ind
skrift for Iohan Nielsen Bruun, klokker i Slangerop <48> år, † <24. febr.> 17<41> 
i en alder af <70> år, og hustru, Leene Pedersdatter Rar, † 5. aug. 1735 i sin 
alders 80. år efter 41 års ægteskab. Tavlerne som foroven flankerer Jesumono- 
grammet har deres initialer I N S B o g L P D R .  I skjoldet forneden er ind
hugget sammenskrevet J N B og 1735. Kanten af stenen er forhugget. Femte 
fag fra øst, i gangen. Siges 1741 at være »ved dåben« (jfr. bygning p. 2033)67.

5) O. 1602. Iesper Rasmvsøn Kremer (jfr. prædikestol) over hans hustruer, 
Kirstene Sovrensdaater, † 8. juni 1595 og Else V(el)lemsdaater, † 14. dec. 1602 
samt fire af deres børn. Rødbrun kalksten, 171 x 121 cm, tværskrift og rand
skrift med fordybede versaler. Randskriftens moraliserende vers67 brydes af 
hjørnecirkler med Jesumonogram i relief samt forneden af udslidt bomærke
skjold i cirkelfelt, flankeret af »Iesper Rasmvsøn«. Sekundært indhugget mellem 
dette ejermærke og selve personindskriften ses tre ruder, flankeret af ini
tialerne H A for Hans Atke (jfr. epitafium nr. 5)103. Tredie fag fra øst, i gangen.

6) O. 1607. Andris Iacobsø(n) Kr(a)tmøller, † 12. febr. 1607 ved en ulykkelig 
hændelse i Langesøe. Grå kalksten, 142x98 cm, tværskrift med fordybede 
versaler, indrammet af rille langs kanten. Personindskriften indledes af Jesu
monogram og latinsk sentens »Hora mortis incerta« (»dødens time er uvis«) og 
afsluttes med initialerne IK, flankerende bomærke. Herunder sekundært ind- 
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hugget HA omkring tre ruder for Hans Atke, hvis hustru Anna var datter af 
Andres Jacobsen (jfr. epitafium nr. 3 og 5). Femte fag fra øst, i gangen.

7) 1609 (fig. 56). Caspar Castrop fra Rüde(?) (»Casparus Castropius Rvdensis«), 
kgl. hofapoteker i 29 år, † 11. aug. 1607 på Frederiksborg i sin alders 59. år. 
Sat 1609 af enken Anna Hansdatter (»Anna Iohannis F(ilia)«). Rød kalksten, 
176x105 cm, med reliefversaler. Over de ophængte bomærkeskjolde ses bånd 
med næsten bortslidte navnetræk; dog læses endnu over mandens skjold: 
»Caspar Cas..«. Hustruens skjoldmærke er en fransk lilje. I Nørre Herlev kirke 
findes epitafium over hofapotekerens 1590 afdøde fader, opsat 1613 af sønnen 
(p. 1956 f.). I sydøsthjørnet af korgulvet ved siden af gravsten nr. 1.

8) 1610. Sat 31. marts 1610 af Christen Rasmuss(en) (sognepræst Christian 
Rasmussen Fabricius, jfr. epitafium nr. 1) og hustruen Margrete Hans D(atter) 
over denne kirkes meget trofaste hyrde (d.e. forgængeren magister Jens Mor
tensen, jfr. epitafium nr. 1), † 16 sept. 1595, samt over deres yndige små sønner, 
Christopher og Frederik Christensen (»Christophero et Friderico Christierni 
F(iliis)«) med deres spæde brødre. Rødlig, temmelig slidt kalksten, 234-28 x

Fig. 55—56. Slangerup. 55. Gravsten nr. 4, o. 1600 med sekundær personindskrift 1735 over klokker 
Johan Nielsen Bruun, † 1741, og hustruen Lene Pedersdatter Rar, † 1735 (p. 2099). 56. Gravsten 
nr. 7, lagt 1609 af Anna Hansdatter over manden, kgl. hofapoteker Caspar Castrop, † 1607 (p. 2100).

L.L.1973
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140 cm. Den latinske indskrift (givernes navne dog på dansk) er med fordybede 
versaler og fordelt på to tavler, forbundet med kæder. Mellem kæderne er op
hængt to skjolde, i det venstre hånd fattende om hammer (Fabricius = smed), 
i det højre fransk lilje for hustruen. Tavlernes langsider flankeres af rulleværk. 
Foroven tronende Gudfader i lunette, flankeret af basunblæsende engle. I de 
nedre hjørner knæler de afdøde i felter, som afsluttes af muslingeskallunette: 
Til venstre Jens Mortensen og til højre (fig. 58) en usædvanlig fremstilling af 
ægteparrets børn. Mellem disse hjørnefelter er dødssymboler: kranie over kors
lagte knogler, slange og timeglas. Muligvis fra samme værksted som gravsten 
nr. 7 og for kompositionens vedkommende tillige beslægtet med sten fra det 
såkaldte Roskilde-højrenæssanceværksted (DK. Kbh. Amt, fig. 649, p. 2047). 
I nordvestre hjørne af korgulvet, nær epitafium nr. 1.

9) O. 1622. Hans Schrader, borger i Helsingør (»Helsingnor«), født i Tysk
land (»Dvslandt«) i Salzwedel (»Solt Wedel«), † 3. jan. 1622. Sat af hustruen 
Frovken Willvms Dochter. Rød kalksten, 203 x 141 cm. For opbygningens ved
kommende er der et meget nært slægtskab med en gruppe gravsten fra o. 1600 
i Helsingør, S. Marie (p. 470 ff., gravsten nr. 8, 9, 11, 12 og 15), hvorfor stenen 
må henføres til samme værksted. Den adskiller sig dog fra denne gruppe såvel 
ved en noget karakterløs rulleværkskartouche omkring indskrifttavlen som 
korslamsfeltets liggende oval, hvilket måske kan tages som udtryk for det

L. L.1972

Fig. 57—58. Slangerup. 57. Kartouche med sekundær indskrift. Detalje af gravsten nr. 13, lagt over 
Hans Kingo, † 1671, med sekundær personindskrift for sognepræst Peder Friis, † 1728, og hustruen 
Maren Pedersdatter, † 1739 (p. 2104). 58. Opstandelsesrelief. Detalje af gravsten nr. 8, lagt 1610 
af sognepræst Christian Rasmussen Fabricius og hustruen Margrete Hansdatter over sognepræst 

Jens Mortensen, † 1595, og fire sønner (p. 2101).
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senere tilblivelsestidspunkt. Indskrift med fordybede versaler, personalia på 
(plat)tysk og randskrift med citat fra Job 19: »Ich weis .... «, med skråtstillede 
versaler jfr. Helsingørstenene nr. 9 og 15. I nordvestre hjørne af korgulvet.

10) Før 1624. Rådmand i Slangerup, Iacob Clavdissøn † □ (24. maj 1624) 
og hustru, Kirstene Iørgens Daather, † □ (26. febr. 1629). Jfr. epitafium nr. 3. 
Rød kalksten, 224x140 cm. To parallelle riller danner ramme med hjørne
cirkler, hvori relieffer af evangelisttegn, forsynet med navnekartouche. Mellem 
de øvre hjørnecirkler forsænket oval med Jesumonogram i relief, mellem de 
nedre fordybet oval ramme omkring bomærke, flankeret af IC og KID. For
dybede versaler. Nederst i skriftfeltet er sekundært indhugget HA, flankerende 
tre ruder for Hans Atke, hvis hustru Anna var datter af Jacob Clausens søn 
Andres Jacobsen (jfr. epitafium nr. 3 og gravsten nr. 6). I korgulvets sydvestre 
hjørne, nær rådmandens epitafium.

11) 1652. Sognepræst Villads Andersen (»Vilhadus Andreæ«), født i Ålborg 
1593, undervist sammesteds, deponerede (»cornua deposuit«) i København 
1618, blev snart kongelig sanger (»cantor reg(is)«, dvs. medlem af det kgl. kan- 
tori), 1628 præst på kongens flåde, 23. okt. 1629 indsat her. Han døde 19. 
marts 1637 i sin alders 44. og sit ægteskabs 18. år, efterladende sin hustru, 
Kristine Nielsdatter (»Christina Nicol(ai)«) og sin eneste datter, Kristine Vil- 
ladsdatter (»Christina Vilh(adi)«). Indskriften er i lighed med epitafiets (nr. 4) 
beregnet til senere fuldstændiggørelse og er efter 1668 forsynet med oplysninger 
om Kristine Nielsdatter, født 1604 i Helsingør og opdraget i København, 1619 
gift med hr. Villads og derefter 27. maj 1638 med magister Søren i Slangerup. 
Hun døde 1656 i sin alders 52. og sit ægteskabs 18. år. Tillige hviler her sogne
præst Søren Poulsen Judichær Gotlænder, født på Gotland 1. maj 1599 og 
undervist på sit fædreland, i Roskilde og i København. 1621 indskrevet som 
student i København, 1624 erklæret baccalaur efter at have besøgt Tyskland, 
1624 udpeget til hører ved Københavns skole, 1626 provst ved kommunitetet 
(d.e. på Regensen), 1627 rektor ved Vordingborg skole, 1631 magister, 2. april 
1637 præst i Slangerup, 1654 provst for Lynge herred. 1665 forenedes han på ny 
med en hustru, Sophie Olufsdatter (»Sophia Olai«) og 1668 døde han i sin alders 
70.(!) og dette ægteskabs 3. år. Sammen med ham ligger Sophie Olufsdatter, 
født 1622 i Roskilde som datter af hr. Oluf Christensen. Hun døde 16□ i sin 
alders □ år. Alle lagt til hvile under denne sten104. Mørkegrå kalksten, 176 x 
ca. 110 cm, i fire stykker. Indskriftsten med fire store hjørneovaler, hvori reli
effer af »de fire sidste ting«: død 105, dom, himmel og helvede (fig. 59 a—d), ud
hugget efter stikforlæg106. Indskrifterne på latin er med fordybede versaler, 
den sekundære lidet afvigende. Over den lange, latinske personindskrift og 
mellem de øvre ovaler ses følgende vers efter »Syr: 7. v. 37.« som en kommen
tar til ovalernes relieffer:
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»Kom dine sidste ting ihv 
som fire ere act det nv 
i ald bestilling tro dv mig 
dv skalt ey synd’ evindelig.«

Mellem de nedre ovaler er relieffer af Søren Poulsen Gotlænders og Kristine

Fig. 59. Slangerup. »De fire sidste ting«. Detaljer af gravsten nr. 11, lagt 1652 af sognepræst Soren 
Poulsen Judichær Gotlænder og hustruen Kristine Nielsdatter over sidstnævntes forste mand, den 
tidligere sognepræst Villads Andersen, † 1637. a. død. b. dom. c. himmel, d. helvede (p. 2102).

I,. L.  1972
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Nielsdatters emblemskjolde, jfr. epitafium nr. 4, samme ægtepars navne og 
årstallet 1652. I sydøsthj ørnet af korgulvet, umiddelbart syd for altret.

12) O. 1670. Borgmester Hans H(ansen) Atke († 16. juni 1680) og hustruen 
Anna Andris Daatter († 1689, jfr. epitafium nr. 5 og Sundbo). Rødbrun kalk
sten, 219—11x151 cm, karnisprofileret kant. Peripatetiske hjørnefelter med 
vekslende blomsterrelieffer; mellem de øvre ovalfelt med kranie over timeglas 
og knogler, mellem de nedre et tilsvarende, noget større felt med Hans Atkes 
og Anna Andresdatters våbner, jfr. epitafium nr. 5 (på stenen sidder fuglen 
dog med kvisten i næbbet — due med olivengren). Fordybet tværskrift med 
personnavnene foroven i fraktur, herunder med versaler syv parvis rimede 
vers67. Stenens type og udsmykning er velkendt i området fra 1600’rnes anden 
halvdel og ind i det følgende århundrede, f.eks. Køge, Tårnby, Rødovre, Glad
sakse, Roskilde (DK. Kbh. Amt, p. 262, 300 ff., 356, 371, 2074), Ølstykke og 
Skuldelev (Ølstykke og Horns hrd.). I sydvestre hjørne af korgulvet, ved siden 
af gravsten nr. 10, over ægteparrets gravkrypt nr. 1 og formentlig samtidig med 
indretningen af denne.

13) O. 1671. Oprindelig over Thomas Kingos fader, Hans Kingo, født i 
Kril (Crail) i Skotland, † 1671 efter 47 års ægteskab med Karen Sørens Daatter 
og begravet her med tre børn. Personindskriften, der har stået i rammen, er nu 
erstattet af en anden, jfr. nedenfor. En tværskrift med fordybede versaler 
gengiver et digt på seks vers, formentlig forfattet af Thomas (jfr. lysekrone nr. 
3 og mindetavle p. 2086). Herunder forsænket oval (fig. 57) med kartouche, 
omgivet af en indskrift (»mine dage ere lættere henfløyne end en«), som oprinde
lig inden for kartouchen afsluttedes med afbildningen af en skyttel, hvorunder 
ordet »væve-skytte«67 eller »veverspole«77, hentydende til Hans Kingos hånd
værk samt citatangivelsen »Job. 7 v. 6«. Grå kalksten, 219 x 163 cm, med for
dybede versaler.

Senere købtes stenen af sognepræst Peder Friis (jfr. epitafium nr. 8), som 
lod den oprindelige randskrift slibe bort og indhuggede ny med skråtstillede 
versaler i den nu forsænkede ramme: Peder Friis, † 1729! efter 26! års ægteskab 
med Maren Peders Daatter, † 17 <39). Samtidig forsynedes kartouchen med en 
ny indskrift, ligeledes med skråtstillede versaler (»lillie som er wisnet paa 
marchen«), som i kraft af ordet »lillie« måske tillige er en hentydning til Friis’ 
våben (jfr. epitafium nr. 8). I nordøstre hjørne af korgulvet, ved nedgangen 
til gravkrypt nr. 3.

1693. Ebbe Jensen og Anna Clausdatter, se nr. 3.

14) 1600’rne. Grå kalksten, 230 x 113 cm, indskriften helt slidt ned. Opbygget 
med ramme, hjørnecirkler, hvori peripatetiske evangelistsymboler og to tvær
rektangulære (indskrift)felter, hvis hjørner er afskåret, henholdsvis konkavt
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og konvekst. Kan være identisk med en af de † gravsten. I gangen mellem tredje 
og fjerde fag fra øst.

O. 1729. Peder Friis og Maren Pedersdatter, se nr. 13.
1735. Johan Nielsen Bruun og Leene Pedersdatter Rar, se nr. 4.

Forsvundne gravsten. † 1) O. 1662(?). Sat over Johanne Michels Daatter, 
† 18. sept. 1662, bekostet af og tilhørende faderen, Michel Jensen Horsé og 
hans »rette arvinger«. Gravvers af »memento mori« karakter, bestående af 18 
parvis rimende verslinjer (Zwergius’ afskrift delvis trykt hos Sundbo, I, 172IT.). 
Stenen lå »op mod koret«77.

† 2) O. 1680(?). Detlef H(ansen) From (købmand og møller, † 1680, jfr. 
Sundbo I, 174). Gravvers af »memento mori« karakter (Zwergius’ afskrift77 
trykt hos Sundbo), ifølge Pontoppidan67 forfattet af Thomas Kingo.

Gravkrypter. Kirkens velgører, borgmester Hans Atke indrettede o. 1670 
sammen med broderen Karsten og sognepræsten Thomas Kingo familiebegra
velser i form af tre endnu bevarede krypter (lig. 60) i kirkens kor. De to brødre 
har ladet deres begravelser udføre som pendanter. Herom vidner de identiske 
adgange, umiddelbart vest for korgitret, såvel som de epitafier, der ophængtes 
her ved samme tid. I Thomas Kingos krypt ved altrets nordside begravedes 
faderen, hvorimod han selv efter udnævnelsen til biskop over Fyns stift ikke 
længere havde brug for krypten, der senere købtes af sognepræsten Peder Friis. 
En fjerde nu utilgængelig gravkrypt i skibet har formentlig tilhørt købmand 
Ebbe Jensen.

1 a-b) Dobbeltkrypt i korets søndre side, indrettet senest 1670 (ifølge 
malet årstal) af borgmester Hans Atke (jfr. altersolv, epitafium nr. 5 og grav
sten nr. 12). Krypten består dels af et L-formet rum (a) med tilgitret glug mod 
syd til kirkegården og uregelmæssigt hvælv, der efter formen at domme er et 
svagt tilspidset tøndehvælv med stikkapper, dels af et mindre rektangulært 
rum (b) med grathvælv, beregnet til to kister. Åbningen til sidstnævnte er 
senere lukket med en nu delvis nedbrudt halvstensmur. Det nuværende gulv 
består af jord og enkelte teglsten. Den murede trappe har fladrundbuet af
dækning og udmunder under et rundbuet, falset spejl, siddende i murværk i 
korgitterets plan (jfr. korgitter). Nedgangen i gulvet lukkes af en dobbelt 
lem, hvis fløje hver er gjort af een egeplanke, mens spejlet skjules af en dobbelt 
egetræslåge med kassetås af blik. Såvel lem som låge har spor efter gangjern, 
jfr. gravkrypt nr. 2 og fig. 61. Nedgangspartiet skjules i dag af nyere bænke, 
ligesom plankegulvet, og hermed lemmen, er hævet i forhold til det oprindelige 
niveau. De pudsede og hvidtede hvælv og vægge er smykket med sortmalet 
sørgedekoration: Langs nedgangens trin er malet kvadrater som en gentagelse 
af trappens silhouet, samtlige hvælvgrater er afstribet, og i det store rum er 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 133



2106 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

vederlaget fremhævet af konsoller, tegnet efter kirkerummets. Endelig anes 
på østvæggen årstallet 1670, mens der på vest-, nord- og østvæggen i det lille 
rum er malet forkrænkelighedssymboler, henholdsvis kranium over korslagte 
knogler, et lys, som slukkes og timeglas over spade og le (fig. 62a-b). Byg- 
ningstekniske omstændigheder som kryptens uregelmæssige form m.m. kunne 
tyde på, at Hans Atkes krypt har udnyttet en eksisterende begravelse. Antagel
sen bekræftes af en delvis bevaret benkiste, jfr. †muret begravelse.

I det store rum (a) findes seks kister foruden benkisten.
1) 1690. Ioachim Karstensen Atke, søn af Karsten Hansen Atke og Helvig 

Dragun (jfr. epitafium nr. 6 og gravkrypt nr. 2). Trapezformet egekiste med let 
skrånende sider og buet låg, 203x77—66 cm, 66 cm høj, faldende mod fod
enden. På kistens sider jernhanke på udstansede beslag, formet som blomster
ornament, tre på hver side, een for hver ende. På låget følgende blikornamen
ter, regnet fra hovedenden: Jesumonogram i krans, initialerne IKA, 1690, ti
meglas og kranium over korslagte knogler. Sekundært er låget forseglet med 
påskruede metalbånd, som senere er brudt op. Afdøde ligger med foldede hæn
der, svøbt i et ligklæde over et leje af ris og er klædt i en ligskjorte med halsbind.

2) 1691. Trapezformet egekiste som nr. 1, 194xca. 70—65 cm, 58 cm høj. 
På lågets hjørner beslag med stjerne, desuden følgende blikornamenter, regnet 
fra hovedenden: Jesumonogram i krans, initialerne M L D T, 1691, timeglas 
og kranium over korslagte ben.

3) 1695. Trapezformet barnekiste af fyrretræ som nr. 1, men uden hanke og 
beslag, 61 x32—29 cm, 26 cm høj. På låget er med søm skrevet initialerne 
M H D over 95.

4) 1697. Trapezformet barnekiste af fyrretræ som nr. 3, 75x36—32 cm,
28 cm høj. På låget er med søm skrevet IHS over initialerne W L D H  og 
1697. Sekundært forseglet som nr. 1.

5) 1698. Trapezformet barnekiste af fyrretræ som nr. 3, 78x34—29 cm, 
27 cm høj. Låget har hjerteformede hjørnedekorationer, tegnet med søm lige
som initialerne H C H S 0 over 1698. Sekundært forseglet som nr. 1.

6) Delvis sønderbrudt egekiste som nr. 1, 193x64—ca. 57 cm, 58 cm høj. 
På kistens sider jernhanke på udstansede, ornamentale beslag, to på hver side, 
een på hver ende. På lågets bevarede yderplanker er hjørnebeslag med blomster, 
hvori peripatetiske våben: tre ruder for Atkerne. Inderkiste af fyrretræ.

Det lille rum (b) henstår i dag i en beklagelsesværdig tilstand, præget af 
sønderslåede kister, løse beslag og knogler. Siderne af to voksenkister og til
hørende inderkister ses dog tydeligt, ligesom man skimter jernbeslag i form 
af initialerne AAD for Anna Andresdatter, fæstnet mellem jernhanke på 
kistens langside nærmest lukkemuren. Sidstnævnte må formentlig være muret 
op efter nedsættelsen af Anna Andresdatters kiste 1689, og rummet er således 
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udført netop med henblik på Hans Atke og hans hustru, jfr. indskriften på det 
barnløse ægtepars gravsten nr. 12, nedlagt i korgulvet ovenover: »her sove wi i 
denne vraa/.. . / den er allene for os too/.. .«.

1921 sås blandt resterne en kisteplade af bly med indskrift for Friderich Kar- 
stensøn Atke, søn af Karsten Hansøn Atke og Heilvig Diderichs Dater Dra- 
gvnssøn, født 22. okt. 1654 på Wedbygaard, † 21. juli 1669 i Slangerup.

2) Gravkrypt i korets nordre del, indrettet af Karsten Hansen Atke (jfr. 
epitafium nr. 6) som pendant til broderens gravkrypt; formentlig samtidig 
hermed og næppe senere end 1674, jfr. kiste nr. 1. Kvadratisk, grathvælvet 
rum med tilgitret glug mod nord til kirkegården og i sydvesthjørnet en smal 
lomme. Gulv af røde teglsten, lagt i sildebensmønster. Adgangen (fig. 61 a—b) 
svarer nøje til forholdene ved den søndre krypt. Lågens kasselås er dog fjer
net, men til gengæld har den endnu de ornamenterede gangjern, i hvis afslut
ninger Atkernes tre ruder er udstanset. Den murede trappes seks nederste trin 
er belagt med egeplanker, jfr. gravkrypt nr. 3. Krypten rummer fem kister.

1) 1674. Helvic D(iderichs) D(atter), Karsten Atkes hustru, † 1674 i sin alders 
56. år. Svagt trapezformet egekiste med let skrånende sider og buet låg, 203 x 
70—68 cm, 63 cm høj. Kistens hjørner er kantet med beslag, og på siderne er

Fig. 60. Slangerup. Skitseplan over korets gravkrypter. 1:150. Tegnet af K. de F. L. 1974 (p. 2105).
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jernhanke på ornamentale, udstansede beslag, tre på hver side, een på hver 
ende. Endvidere har siderne beslag, der dels gengiver omridset af en putto med 
palmegren, dels en tredelt blomst. På låget hjørnebeslag, Jesumonogram og 
kisteplade med indskrift.

2) 1682. Iørgen Karstensen Atke, † 1682. Trapezformet egekiste (jfr. fig. 61 b) 
som nr. 1, 209x74—68 cm, 68 cm høj ved hovedenden. Kistens hjørner har 
tungede beslag, og på siderne er jernhanke på udstansede, ornamentale be
slag, hvori Atkernes tre ruder, tre på hver side, een på hver ende. Endvidere 
er der på siderne en række beslag i form af tal og kalligraferede bogstaver, som 
danner initialerne IKA og årstallet 1682. På lågets hjørner peripatetiske 
beslag, forestillende tre blomster; hertil kommer følgende blikbeslag, regnet fra 
hovedenden: Jesumonogram i krans, initialer svarende til kistesidernes, time
glas, 1682 og kranium over korslagte knogler. Endelig er låget beslået med en 
række stjerner.

3) 1685. Karsten Iørgensen Atke, † 1685. Delvis sønderslået, trapezformet 
egekiste med buet låg, 125x45—41 cm, 33 cm høj, faldende mod fodenden. 
På kistens sider jernhanke på udstansede beslag, een på hver af de fire sider. 
På låget samme blikbeslag som nr. 2, men initialerne K I S A og årstal 1685. 
Det er formentlig det endnu bevarede lig af Jørgen Karstensen Atkes søn (nøgen 
og med foldede hænder), som ifølge en beskrivelse 1772107 var i en åben be
gravelse »ufortæret heel og hulden og som viises at have liget udi 92 aar«.

4) 1692. Karsten Hansen Atke, † 1692. Egekiste med buet låg, 198 xca. 
70 cm, 64 cm høj. På siderne jernhanke på udstansede beslag i form af rosetter, 
tre på hver side, een på hver ende. På låget følgende blikbeslag, regnet fra 
hovedenden: Jesumonogram i kartouche, hvori Atkefamiliens tre ruder, ini
tialerne K H A, anno 1692, timeglas og kranium over korslagte knogler.

5) 1721 (?). Formentlig tilhørende Dorthe Clausdatter Ogelby († 1721, jfr. 
Sundbo I, 164), som 1715 underskrev et testamentarisk gavebrev til Slangerup 
kirke for at sikre sin gravsættelse og vedligeholdelsen af den »fæderne grav« i 
koret, hvor hendes »sal. mand (Jørgen Karstensen Atke) og søn (Karsten Jør
gensen) var bleven nedsat«88. Trapezformet egekiste med let skrånende sider og 
profilerede fremspring, skråkantet låg, 205 x80—73 cm, 70 cm høj ved hoved
enden. Kisten har jernhanke på udstansede beslag i form af rosetter, tre på 
hver side, een på hver ende. Hjørnerne og siderne langs fremspringene er kantet 
med tungede jernbånd, og endelig er kisten beslået med en række stjerner. 
Bortset fra hjørnebeslagene i form af blomster samt et enkelt af skråkantens 
englehoveder, mangler låget i dag sine ornamentale beslag. Omridsene lader 
sig dog endnu delvis tyde og viser, at der på den nedre halvdel af lågets plane 
overside har været følgende beslag: kors på kranium over korslagte knogler 
og herunder to stjerner. Såvel kisten som låget er af stribet med sort farve.
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Fig. 61. Slangerup. Adgang vest for korgitter til Karsten Hansen Atkes gravkrypt nr. 2, jfr. plan 
fig. 60. a. lukket, h. åben — med kisterne nr. 2 og 5 (p. 2105, 2108).

3) Krypt i korets nordøstre hjørne, formentlig indrettet o. 1671 af daværende 
sognepræst Thomas Kingo som familiebegravelse, foranlediget af faderen, 
Hans Kingos død 1671, jfr. gravsten nr. 13. I et gavebrev 1701 i forbindelse 
med lysekrone nr. 3 nævnes (som et af motiverne for gaven) begravelsesstedet, 
»som mig udi Koret Norden for Alteret med en Lem og Nedgang bag Alteret er 
forundt«88; senest 1718 (jfr. Sundbo II, 179) var krypten bortsolgt til sogne
præst Peder Friis, jfr. epitafium nr. 8 og gravsten nr. 13. Krypten, hvis uregel
mæssige form er en følge af placeringen, består af et tøndehvælvet rum med til
gitret glug mod nord til kirkegården. Gulvet af røde teglsten er delvis sunket 
sammen. Adgang ad en muret trappe, hvis trin er belagt med egeplanker. 
Trappeskakten lukkes foroven af en dobbeltlem med kasse/ås; fløjene er hver 
gjort af een egeplanke og fæstnet til lemmens ramme med to bukkehornshængs- 
ler. Såvel selve gravrummet som nedgangsskakten står med pudsede og hvidtede 
vægge og er smykket med sortmalede sørgedekorationer: afstribede kvadrat
felter langs nedgangens trin og rudemonstret sokkelfrise i selve kælderen.

1) Tre uidentificerede kister, af hvilke den ene må tilhøre et barn af Peder 
og Maren Friis, som døde to år gammel, jfr. kiste nr. 3., de to andre enten 
ukendte børn af samme ægtepar eller de jordiske levninger af kryptens tidligere 
indvånere, Hans Kingo og dennes børn, dvs. de er en slags benkister, jfr. † muret 
begravelse, a. Trapezformet egekiste med profilerede sider og låg, 127x54— 
43 cm, 49 cm høj, faldende mod fodenden. Afstribning på låget med sort farve. 
b. Trapezformet fyrretræskiste med skrånende sider og skråkantet låg, 111 x

H. J. 1974
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40—36 cm, 45 cm høj, faldende mod fodenden. På kistens sider jernhanke på 
udstansede beslag, formet som blomster, to på hver side, een på hver ende. 
Afstribning med sort farve. c. Trapezformet fyrretræskiste omtrent som nr. 2, 
99x35—29 cm, 28 cm høj.

2) O. 1729. Peder Pedersøn Friis, født 29. sept. 1664 i Svendborg, 1695 
lærer (»blev kaldet til Collega«) ved Fridrichsborg skole, 3. febr. 1703 sogne
præst for Slangerup og Uelse menigheder, † 26. dec. 1728. Trapezformet ege
kiste med rigt profilerede sider og låg, hvis skråsider er tilsvarende rigt behand
let, 213x91—79 cm, højden ca. 80 cm, faldende mod fodenden. Såvel kiste 
som låg prydes af en række ornamenter, hovedsagelig af bly. Kistens hjørner 
har volutformede akantusbeslag, som foroven løber ud i et englehoved. Siderne 
kantes langs fodstykke og øvre fremspring af akantusfrise. På hjørnerne af 
lågets skrå sider er akantusbeslag og på den plane overside følgende ornamenter, 
regnet fra hovedenden: oval kisteplade med rammeornamenter, hvorpå for
dybet skriveskrift og store skønskriftbogstaver, som gengiver først et vers, 
bygget over 1. Cor., 2, v. 3, 4, 5, dernæst personalia og sidst et ærevers. Her
under en messingplade med laurbærkranset, drevet våben (fransk lilje) med 
hjelmtegn (lukket visir) for Friis.

3) O. 1729. Maren Peders Datter, født 8. dec. 1664 i Ellerup på Fyhn, 12. 
juni 1703 gift med Peder Pedersøn Friis, † den □ anno □ efter at have levet i 
jomfrustand 38 år, 6 måneder, 3 dage, i ægtestand 25 år, 6 måneder 14 dage og 
i enkestand □ år □ måned □dage. I dette ægteskab har »en liden ægte
skabs pode været ympet og plantet som straks udi sit andet aar af døden blef 
opryket«. Trapezformet egekiste, 203x80—70 cm, 73 cm høj, faldende mod 
fodenden; samtidig (jfr. uudfyldte personlige data) pendant til mandens. Bly
ornamentikken på lågets plane overside er dog ikke identisk på de to kister; 
her er englehoveder i hjørnerne samt følgende ornamenter, regnet fra hoved
enden: Oval kisteplade med rammeornamentik, skrift som nr. 2, som gengiver 
først et citat fra Job 19, v. 25, dernæst personalia og sidst et ærevers. Herunder 
kranium over korslagte knogler, vinget timeglas og Tiden (Kronos), afbildet 
som en knælende olding, der med pennefjer skriver på skriftrulle og støtter 
den ene fod på kranium over knogler; ved siden vinget timeglas.

4) Utilgængelig gravkrypt i skibets søndre halvdel, som nu kun giver sig til 
kende ved en tilgitret glug mellem sydmurens første og anden støttepille, regnet 
fra korpolygonens hjørne. Adskillige kister ses tydeligt gennem gluggen. 
Krypten er formentlig indrettet som familiebegravelse for Ebbe Jensen, der 
1693 fik lagt en gravsten (nr. 3), hvis placering i lighed med maleri nr. 1 med 
ærevers over sønnen Jørgen Ebbesen synes bestemt af kryptens beliggenhed; 
jfr. tillige indskrift på gravstenen. En lem omtrent midt i skibet over en åben 
begravelse, som 185138 ønskedes lukket, refererer muligvis til denne krypt. 
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Fig. 62. Slangerup. Forkrænkelighedssymboler malet 1670 i borgmester Hans Atkes gravkrypt nr. 
Ib. a. nordvæggen, b. østvæggen (p. 2106).

†Muret begravelse? Formentlig før 1624, for rådmand Jacob Clausen († 1624, 
jfr. epitafium nr. 3 og gravsten nr. 10) og hustruen Kirstine Jørgensdatter, 
hvis gravsten og epitafium er anbragt i korets sydvestre hjørne, hvor Hans 
Atke o. 1670 indrettede sin gravkrypt (nr. 1). Herved er rådmandens begra
velse blevet sløjfet; dog har man af pietetsfølelse (Anna Andresdatter, Hans 
Atkes hustru, var et barnebarn af rådmanden) samlet de jordiske levninger i 
en benkiste. Som sådan må man tolke en tømt og delvis sønderslået, trapez
formet egekiste (i krypt) med skrånende sider og buet låg, 95x41—37 cm, 
37 cm høj, faldende mod fodenden. Det nu flækkede låg har påsømmede bog
staver og tal af blik, som danner initialer og årstal: IC, KID og 1624.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1841. Købmand og borgercapitain, Christen 
Jensen, † 16. jan. 1841 i sit 70. år, »efter at have virket som en stræbsom 
familiefader i 42 aar i Slangerup« og hustru Anne Barthuline, født Ruugaard, 
† 22. jan. 1826 i sit 49. år. Ca. 150 cm højt støbejernskors med trepasafslut- 
ninger og reliefversaler, som gengiver en opbyggelig sentens. Mod korset læner 
sig en støbejernstavle, 52x46 cm, med personalia. Syd for våbenhuset.

2) O. 1848. Sognepræst for Slangerup og Uvelse menigheder, provst Nicolai 
Raben, født 26. dec. 1748, † 6. april 1811 og hustru Marie Dorthea Staahl, født 
9. april 1759, † 14. okt. 1848. Grålig sandsten, 174x86 cm, profileret rand 
(faldende karnis) og skurerede sider. Fordybede versaler gengiver personalia 
og citat fra Ordspr. 10,7. Syd for skibet.

L . L .  197.'!
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Slangerup kirkes rgsk. 1736—1819. — Kirke- 
inspektionsarkivet. Slangerup kirkes rgsk. 1781—1867. — Slangerup 1856—75 (div. år), 
rgsk., ekstrakter, dok. m.m. — Kgl. Bibl. NyKglSaml. 852, 4°. Volumen opusculorum 
ad historiam et topographiam Daniae .. . inscriptiones Slangerupenses [ved D. G. 
Zwergius]. — Ved embedet. Slangerup pastorats embeds prot. 1833—50. — Synsprot. 
1863fT. — Prot. anskaffet 1890. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almin
delighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Valdemar I‹ongsdal 1907 (epitafier), C. A. Jensen 
1912 (korgitter), Niels Termansen 1912 (forslag til konservering af gotisk altertavles 
midtfelt), Christian Due 1915 (korgitrets istandsættelse), V. Hermansen 1921 (inventar 
og gravminder), Niels Termansen 1934 (gammelt altermaleri), 1941 (gotisk altertavles 
midtfelt), N. J. Termansen 1966—67 (forslag til og istandsættelse af fontehimmel) og 
Elna Møller 1972—73 (bygning). — Undersogelse og beskrivelse af Elna Moller (bygning 
og glasmalerier), Marie-Louise Jørgensen (inventar undtagen stenkrucifiks og malerier) 
og Hugo Johannsen (krucifiks og malerier samt gravminder).

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger i NM: Eksteriør sign. I. D. Herholdt 1. maj [18]50. — I Kunstakademiets 

samling af arkitekturtegninger: Flere opmålinger m.m. i forbindelse med I. D. Herholdts 
og S. Tvedes arbejder.

Litteratur. A. L. Clemmensen og I. B. Loffler: Sjællands Stiftslandsbykirker, 1880. —- 
Alfred E. Nielsen: Slangerup, Hillerød 1921. — Arne Sundbo: Frederikssunds og køb
staden Slangerups historie I—II, Hillerød 1931—37 (Sundbo). — Vilh. Lorenzen: De 
danske Cistercienserklostres Bygningshistorie, 1941.

1 J. Olrik ed.: Sakses Danesaga, 1908, p. 94f. Se tillige Vilh. Lorenzen: De danske
Cistercienserklostres Bygningshistorie, 1941, p. 189f. 2 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. II,
nr. 130, 10. dec. 3 Sv. Aakjær ed.: Kong Valdemars Jordebog I, 1926, p. 27. »Slan-
gæthorp cum attinenciis suis«. 4 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. I, nr. 75, 14. aug. 5 Kong

Valdemars Jordebog I, 83, jfr. p. 542 (noter), hvor indbyggerantallet herefter sættes til
112 indbyggere. 6 CodEsrom. p. 126, nr. 109, 18. nov. 1248. Arne Sundbo: Frederiks
sund og kobstaden Slangerups Historie I, 34, fremsætter den hypotese, at denne foran

staltning er sket i forbindelse med Slangerups ophøjelse til købstad. 7 DiplDan.,
DaRigBr. 2. rk. V, nr. 173, 18. febr. 1302. Dog udsteder Valdemar III. 5. april 1327 et
brev til »willanis in Slanghætorp« (DiplDan. 2. rk. XI, nr. 392) og 14. febr. 1356 om

tales en ». . . villano in Slangethorp« (Repert. 1. rk. II, nr. 2491). 8 Repert. 2. rk. I,
nr. 322, 19. febr. 1454. 9 Sundbo I, 44. 10 Kgl. Bibl. Thottske saml. 1390, 4°. Volu

men quod inscribitur Manuscripta historico-topographica. Breve ang. Slangerup, 24. 
juni 1547 (ikke i KancBrevb.). 11 Kgl. Bibl. Thottske saml. 1390, 4°. Brev nr. 41,

1558. Her omtales ». .. then thyd Slangerup bleff giortt tiill Enn landtzbi, ther radde
Mesther Morthenn [Bussert] ... som thend thyd hafTue de Slangerup Kloster, saa fick

forn(ævnt)e Slangerup syne friiheder igien . . . « ,  KancBrevb. 7. febr. 1556 (tingflytnin
gen). 12 KancBrevb. 18. febr. 1562, 1. juli 1566 og 17. juli 1569. 13 KancBrevb. 19.
marts og 21. dec. 1573. 14 KancBrevb. 14. maj 1578. 15 KancBrevb. 5. juni 1598.

16 F.eks. Sundbo I, 135f., 177ff., 239f., 251f., 284fT., 357f. og 392. 17 Repert. 1. rk.
III, nr. 5171, 13. nov. 1411. 18 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. VI, nr. 91, 9. okt. 1307.

19 Repert. 2. rk. I, nr. 673. 20 Danske middelalderlige Regnskaber 3. rk. 1,144. 21 Lan
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debog p. 182f. 22 KancBrevb. 6. febr. 1562 og 29. sept. 1576. 23 KancBrevb. 20. 
dec. 1573. 24 KancBrevb. 29. sept., 4. okt., 13. og 15. dec. 1576. 25 KancBrevb. 16. 
maj, 14. sept. 1586 og 6. juni 1587, ligeledes 7. jan. 1586. 26 KancBrevb. 18. nov. 
1588 og 6. febr. 1589, sml. bygningsindskriften p. 2036. 27 Kgl. Bibl. Thottske saml. 
1390, 4°. Brev nr. 48, 24. maj 1592. 28 KancBrevb. 1. sept. 1591, 29. nov. 1592 og 
24. aug. 1593. 29 Sundbo I, 144f., 152 og A. P. Andersen: Købstaden Slangerups Ned
læggelse, i ÅrbFrborg. 1909, p. 63f. 30 Sundbo I, 302f. og A. P. Andersen, p. 64. 
31 H. I7. Rordam ed.: Danske Kirkelove I, 1883, nr. 455, 9. maj 1555. 32 A. P. An
dersen: Slangerup Ligbærerlaug, i ÅrbFrborg. 1910. 33 Sundbo I, 36 (med tilhorende 
note 30). 34 Ved den tid lå de næsten begravet i fyld og havde i mands minde været 
brugt til at forhandle kod og fisk på under de store markeder. Nu er de flyttet mod øst 
i et lille anlæg og 1944 suppleret med en femte, fundet på hjørnet af torvet og Sval- 
dergade. På Resens plan (gengivet hos Sundbo I, 24) ses fem sten på torvet. 35 Gen
givet hos Sundbo I, 24. 36 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1736—1819. Slangerup 
kirkes rgsk. 37 Ved embedet. Prot. anskaffet 1890. 38 LA. Sjællands stiftsprovste- 
arkiv. Lynge-Frborg. og Horns-Ølstykke lird.rs provsti. Prot. over synsforretninger 
over præstegårde og kirker. 1831—62. 39 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kom
mune sager. 1686—1818. Lynge-Frborg. 40 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kom
mune kopibøger. 1820—1900. 41 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 42 Ved embedet. 
Synsprot. for Slangerup kirke 1863IT. 43 På tavlen over portåbningen står: Direktør 
Andreas Jensen R. af D. P. P. rejste år 1906 dette kapel. Menigheden indsatte i tak- 
neminelighed denne tavle. 43a A. Clemmensens opmålinger fra 1876 (i Stiftslandsby- 
kirker) viser, at den omløbende kordongesims var i behold på de to østre støttepiller, 
der også havde bevaret de små, rundbuede prydblændinger. Af disse sidste blev der fun
det spor på de øvrige støttepiller, og man må formode, at det samme har været tilfæl
det for kordongesimsens vedkommende, selvom det vel forst og fremmest var pillernes 
nedre partier, der var medtagne af de mange istandsættelser, som gennemførtes i tiden 
efter 1588. 44 RA. KancBrevb. 45 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. 
for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdistrikterne. 46 Som bygmester nævnes 1580 
mester Hans Flores, dvs. Hans van Andorpen, der kom til landet 1568 (sml. p. 234). 
47 Sml. S. Søren i Holmstrup fra 1492 og Store Fuglede, begge Holbæk amt, samt den 
middelalderlige gavl på København S. Petri (DK. Kbh. By bd. 1, p. 242). Slangerup 
korgavl blev af Jørgen Friborg efterlignet i Alsønderup 1617 (p. 1444). 48 Gavltypen 
er sjælden i Danmark, hvor der dog på Hesselagergård og -kirke findes nogle stykker 
af meget høj kvalitet, og i øvrigt enestående inden for gruppen, der nord for Alperne 
havde sit udspring i Sachsen-Thüringen o. 1525—30. Plerfra er typen antagelig kom
met til Slesvig-Holsten i forbindelse med slotsbyggeriet, ikke mindst på Christian III.s 
tid; ved 1500’rnes slutning fik de nye former i slotsbyggeriet indflydelse på de nye kor
gavle i Sønderborg og Dybbol (DK. Sønderborg, p. 2068 og 2207); jfr. i øvrigt Eyvind 
Unnerbäck: λVelsche Giebel, Antikvariskt arkiv 42. Stockholm 1971. — I Nordsjælland 
synes typen fra Slangerup efterlignet flere steder, dels på staldbygningerne ved det nye 
Sparepenge, der synes iværksat med Jørgen Friborg som bygmester 1599 (p. 1674), dels 
ved kirkerne i Gorlose, Skævinge og Ølsted; det sidste sted, hvor gavltypen træffes på 
både våbenhus og tårn, er udførelsen tilskrevet Bastian murmester af Helsingør (p. 
1532), der 1614 stod for arbejdet i Skævinge (p. 1460), men det kan med måske endnu 
større ret tilskrives Jørgen Friborg, idet også klokkestokværkets kordongesims og glam
huller står Slangerup tårnet meget nær. 49 Dette gælder i endnu højere grad, hvis de 
små tinder, som afslutter lisenerne på 1850-tegningen, svarer til de oprindelige forhold. 
50 C. A. Jensen i Weilbach: KunstLeks. 51 RA. DaKanc. Indb. om købstadskirkernes .. .
52 LA. Sjællands bispearkiv. Indkomne sager. 1657—1737. Lynge-Frborg. hrd. 53 Disse 
stridigheder dukker jævnligt op; 1783 (note 39) oplyses det, at de 24 gårdmænd fra 
sognets fire landsbyer »alle tider« har hentet stenkalk fra brænderiet ved København,
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Fig. 63. Slangerup. Herme
hoved. Detalje af (†)epitaf nr. 
7, bruskbarokt sandstensepi- 
taf fra 1600’rne (p. 2096).

mens Slangerupborgerne har hentet tømmer, mur- og tagsten i Frederikssund; husmæn- 
dene skulle rense hvælv, tårn, kirkegård og risthullerne. 54 LA. Frborg.-Kronborg am
ter. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler. 1788—90. 55 Münsters visitatsbog II, 13. 
56 RA. Kultusmin. 1. dep. Journalsager. 1848—1916. 57 Albert Fabritius har på alle 
punkter bistået redaktionen ved identifikationen af våbenskjolde. 58 1610—19 førte 
hans segl et andet bomærke, sml. Allan Tønnesen: Helsingørs bomærker, 1968, p. 58, 
nr. 82. 59 Jørgen Brahe var blandt dem, der af regeringsrådet sendtes til Norge i for
bindelse med Jakob VI. af Skotlands ankomst 1589, og han ledsagede senere kongen 
og dennes gemalinde, prinsesse Anna (Christian IV.s søster), til kroningen i Edinburgh 
1590 (sml. Anders Thott, nr. 10). 60 RA. Kæmnerrgsk., som kun er efterset for dette år. 
61 På den anden side ses det ofte, at der går en del år, før en kirke får råd til at lade 
nyanskaffede ting male, jfr. f. eks. Uggeløse p. 2016, hvorfor det kan dreje sig om andet 
inventar eller kirkens indre i almindelighed. 62 RA. Rtk. Rev. rgsk. Lynge hrd.s kirke- 
rgsk. 1661—71. 63 Alfred E. Nielsen: Slangerup, Hillerød 1921. 64 Tilsvarende pryd
bælter, hvori engle med lidelsesredskaber, findes på altertavlen i Himmelev (DK. Kbh. 
Amt p. 652) malet 1618 og udført i Anders Nielsen Hatts værksted. Barnefiguren, der 
balancerer på spidsen af storvingerne, genfindes også i Himmelev og Bjeverskov, begge 
steder holdende søjle. Der kan dog ikke være tale om værkstedsfællesskab, kun om fæl
les forlæg. 65 Målene ligger så tæt op ad hinanden, at man ikke helt kan udelukke 
den mulighed, at det fra begyndelsen har været tanken at indsætte det gotiske midt- 
skab i den nye renæssancetavle. Muligvis er tanken aldrig blevet realiseret og altermale

L.L. 1972
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riet indsat direkte i storstykket. Det ældste eksempel på en renæssancetavle med op
rindeligt skåret midtfelt i er det bevarede fra den i øvrigt forsvundne tavle i Ledøje 
(DK. Kbh. Amt p. 583) fra 1613 (jfr. C. A. Jensen i Danmarks Billedhuggerkunst p. 
172), altså kun et par år yngre end Slangerup-tavlen. 66 På bymærket for 1852 er 
årstallet også udeladt, jfr. Boje p. 23. — Guldsmede i Helsingør stemplede ofte med 
Københavns mærke, jfr. Erik Lassen: Dansk Solv, 1964, p. 215. Det samme ser ud til 
at gælde Frederikssund. 67 Aftrykt i Erik Pontoppidan: Marmora Danica II, 1741, p. 
299 ff. (dog oftest med mindre afvigelser). 68 Bibliotheca Danica I, 1877, spalte 9. 
69 Ibid. spalte 10. 70 Ibid. spalte 554. 71 Jfr. note 39. 1782 (note 36) nævnes et stort 
og et lille messingfad ved fonten. 72 Ifølge oplysning fra P. Halkjær Kristensen. 
73 F.eks. 1620 (note 41), 1662 (note 62) og 1782 (note 36). 74 En stilistisk parallel 
finder man i de krucifiksrelieffer, som hyppigt pryder en gruppe jyske adelsgravsten 
fra 1560’erne og 70’erne, f. eks. stenen i Ålsø (Randers amt) over Niels Krabbe og Anne 
Urup, jfr. C. A. Jensen: Gravsten II, 47ff. og planche 78. 75 Stenhuggeren Gert van 
Groningen leverede o. 1576 bl. a. et krucifiks til den senest 1612 nedrevne kirke, jfr. p. 
1682. 76 Til note 41 kan føjes, at nærmere undersøgelser har vist, at Mogens Henrik
sen, Helsingør, 1610 omtales i Kronborg lensrgsk. som slottets snedker, jfr. også Allan 
Tønnesen: Helsingørs Bomærker, 1968, p. 83 nr. 337. 77 Kgl. Bib. NyKglSaml. 852, 
4°. Volumen opusculorum ... ad historiam et topographiam Daniæ et Norvegiæ [ved 
D. G. Zwergius, † 1757]. 78 Af Sundbo I, 104 henført til borgmester Hans Mikkelsen, 
der døde 1629 (jfr. epitafium nr. 2), men forst blev fodt 1599. Hvis stolen skal være 
hans, kan den derfor ikke være fra 1588, uden at feltet er ændret, hvilket ikke ser ud 
til at være tilfældet. 79 Tallenes placering i forhold til de øvrige indskæringer, især 
Anne Andresdatters bomærke og initialer, viser, at numrene må være yngre end 1653, 
da hun indgik ægteskab med Hans Atke, og formentlig ældre end 1674, på grund af 
placeringen i forhold til dette årstal. 80 Inventariet 1661 (note 62) opregner to tav
ler; 1771 (note 39) var der tre samt en indlagt, se nr. 4. 81 Der er næppe forbindelse 
mellem det malede våben med årstallet 1674 og de indskårne initialer, som kunne stå 
for Niels Hansen Atke, der var kirkeværge. Han døde 1688, og var så vidt vides kun i 
byen tre-fire år før sin død (Sundbo I, 164). 82 Fadet er antagelig leveret af den 1719 
oprettede messingmølle i Brede, der 1728 fik eneret på messingforhandlingen på øerne, 
jfr. Sigurd Erixon: Gammelt Messing, bearbejdet af Gorm Benzon, Kbh. 1966. 83 Ole 
Olesen: Slangerup kirkes orgel, i Orglet 2/1972. 84 Sml. Vor Frue kirke og Trinitatis 
kirke, Kbh. By I, 143 og II, 310ff. med note 70. 85 Jfr. DK. Kbh. By I, 216f. og fig. 
133 og 136. 86 Maleriet er malet til kapucinerkirken i Tournai, men findes i dag i 
Bruxelles (Musèes royaux des beaux-arts); det er gengivet af mindst to kobberstikkere, 
Nicolaes Lauwers (1600—52) og François Ragot (1638—70), hvis blade er på Statens 
Museum for Kunst (Kobberstiksamlingen). 87 Pontoppidan (note 67) kalder billedet 
»Mariam Angelis circundatam« (»Maria, omgivet af engle«), Zwergius (note 77) »Engle
nes tilbedelse«. 88 HofmFund. VII, 188 ff. 89 1874 ønskedes, at den krone, klokker 
Bruun († 1741, jfr. gravsten nr. 4 og (†) stol) havde skænket, skulle restaureres (jfr. 
note 40). Da inventarierne aldrig omtaler mere end fire lysekroner, og krone nr. 2 få 
år senere istandsattes, må man formode, at det er den, der menes. 90 Jfr. Sven Tito 
Achen: Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle, 1973. 91 Værket hovedistandsattes 
1969 ved Ingemann Sørensen, Holbæk. 92 Uret repareredes 1721 af Chr. Christiansen, 
urmager ved Frederiksborg slot (jfr. note 45). I forbindelse med reparation nævnes 1790 
Bendix Brochmann, Roskilde, og 1800 Nels Schiermacher (note 39). Urskiver, af træ, 
opsat af nyt 1721—22 (jfr. note 45), vistnok 1774 eller 1790 (note 39) og 1820 (note 36). 
93 J. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835—1853 (ed. B. Kornerup), II, 1937, p. 13. 94 V. 
Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quellinus, 1926, p. 84ff. 95 Korrespon
dance i NM. 96 LundPortr. IX, 53—56. Utrykt anmeldelse (NM) ved Chr. A. Jensen 
af Lunds beskrivelse af Slangerup-epitafiernes malerier. 97 Mullers stik er efter forlæg
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af A. Bloemaert og gengives i S. Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, 
Oslo 1973, II, fig. 164. 98 Serien findes på Statens Museum for Kunst, Kobberstik
samlingen; endvidere gengivet i F. W. H. Hollstein: Dutch and Flemish Etchings, En- 
gravings and Woodcuts ca. 1450—1700, VIII, Amsterdam u.å., p. lOf. 99 Tilføjelse 
ved overmaling af den oprindelige passage. 100 Det uidentificerede stik er tillige for
læg for prædikestolsfelt fra 1624 i Køge S. Nicolai (DK. Kbh. Amt p. 209, fig. 34) samt 
for maleri i epitafiet over provst Bredal († 1630) i Rudkobing kirke (Svendborg amt, 
Langelands nørre hrd.). 101 Traditionelt identificeres mandspersonerne i omvendt 
rækkefølge, jfr. Sundbo samt kopi efter epitafiets andet mandsportræt (Frederiksborg- 
museet, gengivet hos Carl S. Petersen og Vilh. Andersen: Illustreret dansk Litteratur
historie, I, 1929, fig. 110). Det forekommer dog mere naturligt, at det ægtepar, som 
er fremhævet knælende i forgrunden på grønne puder, er epitafiets givere, Søren Poul
sen Judichær og Kristine Nielsdatter, ligesom der tydeligvis er mere karakter af portræt 
efter levende modeller i disse end i den noget stive og skematiske gengivelse af det andet 
mandsportræt, i så tilfælde forestillende den forlængst afdøde Villads Andersen. 102 Skå
len har to huller, beregnet til fastgørelse af sæbeboblens trækugle. I øvrigt har begge 
putti haft ydermere et attribut i den anden, oprakte hånd. For den højre puttos ved
kommende utvivlsomt et pusterør. 103 I modsætning til de øvrige gravsten (nr. 6 og 
10) som sekundært er forsynet med Atkes bomærke, er det uvist med hvilken (slægt s)for- 
bindelse Atke her har motiveret tilføjelsen. 104 En testamentarisk beslutning — »In
derlig Begjæring« — fundet blandt Søren Poulsen Judichærs papirer og afskrevet af 
D. G. Zwergius viser, at ægteparrets sten over Villads Andersen ligger på oprindelig 
plads og udtrykker ønske om, at de til sin tid må blive begravet sammesteds, jfr. Kirke- 
histSaml., 3. rk., III, 1881—82, p. 40f. 105 Omtalt af J. B. Løffler (»Fremstillinger af 
Legemets Forkrænkelighed paa vore Gravstene fra det 16.—18. Aarhundrede«) i Årb- 
OldkHist., 1901, p. 305. L. kender dog ikke de »fire sidste tings« ikonografi, jfr. Real- 
lexikon zur deutschen Kunstgeschichte, IV, stikordet »Dinge, die vier letzten«. 106 De 
tre dommedagsfremstillinger er alle baseret på et stik af Johann Sadeler (1550—1600) 
efter Christopher Schwartz (gengivet i S. Christie: Den lutherske ikonografi i Norge 
inntil 1800, Oslo 1973, II, fig. 375). 107 NM. Hoffman: Siellands Kirckers og Sogners 
... Beskrivelse 1755—73.

Fig. 64. Slangerup. Landsbyplan 1813.
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begyndelsen til Frederikssund og de senere stridigheder. Ved privilegiestadfæstelsen 
1598 optoges atter det 50 år gamle forbehold15, og i de følgende århundreder trykkedes 
byen ved Ude Sundbys og Hillerøds fremvækst, indtil den endeligt nedlagdes som køb
stad 180916.

S. Mikaels kirke omtales første gang med navn 1411, da bisp Jacob af Gardar som vikar 
for Roskildebispen tillod, at kirkens indvielsesdag, der hidtil var fejret S. Briccii dag 
(13. nov.), med bibeholdelse af afladen måtte flyttes til 1. søndag efter Allehelgen (1. 
nov.)17. Kirken kan godt være langt ældre, da S. Mikael er en af Nordens ældste helge
ner. Rimeligvis er det til denne kirkes bygningsfond (»ad fabricam ecclesie«) Cecilie Litle 
1307 skænker 20 mk. af de 60 mk. sjæll., som en speciel ven har betroet hende til sin sjæls 
frelse18. 1456 udstedte otte bisper 40 dages aflad til dem, der besøgte kirken19. I Roskilde
bispens jordebog nævnes Slangerup kun i bispetiendelisten20; 1567 er der 22 tiendeydere 
foruden borgerne21.

1562 og 1576 omtales kirkens mangel på rummelighed; en del af menigheden måtte stå 
ude på kirkegården22. Åbenbart har man opgivet at bruge den i året 1562 overdragne 
klosterkirke. 1573 fik værgerne den jordskyld, der tidligere lå til klosteret, at anvende til 
bygningen, da kirken havde så ringe indkomst, at den ikke kunne holdes vedlige dermed23, 
og 1576 skulle alle sjællandske landsbykirker, som kronen havde jus patronatus til, af 
hvert pund korn af årets indkomst bidrage 1 mk., da borgerne havde besluttet at ned
bryde kirken og opføre en ny24. 1586 anmodede borgerskabet atter kongen om hjælp 
til at opbygge sognekirken fra ny af, da de selv var ude af stand til at bekoste bygge
arbejdet, og kongen støttede med gaver og et lån på 1.000 dl.25. 1588 opfordrede kongen 
til hjælp til kirkens fuldførelse, som endnu samme år blev tilendebragt (se bygnings- 
indskrift, p. 2036)2β. 1592 havde borgerne endnu ikke betalt Hans van Steenwinckel 
»for (kirkens) bygning hand forferdiget haffuer, epter thenn Contract och forthingning, 
Som emellom hannom och ed(e)r giort er«27. Det kneb også med afbetalingen på kongens 
lån, og i 1593, da halvdelen var betalt, eftergaves 250 dl.28.

Beboerne i ladestedet ved Sundby færge begyndte snart at søge den nærmere liggende 
Ude Sundby kirke (p. 652), og sognepræsten i Slangerup mistede sine indtægter. Efter et 
kompromis 1646 fik beboerne 1657 ret til at søge hvilken kirke, de lystede, men skulle 
dog betale til Slangerup, hvad der bekræftedes ved højesteretsdom 166629. I 1730’rne 
søgte sognepræsten at få dommen håndhævet, og 22. april 1746 fastslog et kgl. reskript, 
at Frederikssunds indbyggere skulle betale 20 sl.dl. om året. Fra næste præsteskifte i 
Ude Sundby skulle afgiften udredes af kaldet der; 1815 bortfaldt afgiften30. Siden køb
stadens ophævelse 1809 har kirken været selvejende.

Ved klemmebrevet 1555 bestemtes, at Uvelse kirke skulle være anneks, hvad der stadig 
er tilfældet31. — 1711 blev der efter befaling fra kancelliet oprettet et ligbærerlaug, hvis 
vedtægter konfirmeredes 173132.

På Slangerup overdrev har der ligget et †S. Jørgens hospital for spedalske, der skal have 
været knyttet til †S. Jørgens kapel i Lystrup, LTvelse sogn33.

Indledning og kirkegård. På bakketoppen i byens midte, hvor den middel
alderlige †S. Mikaels kirke gennem århundreder havde udfyldt sin plads som 
sognets og købstadens midtpunkt, rejstes i 1500’rnes næstsidste årti en langt 
større kirke. Siden er byens lave huse genrejst efter flere brande, og Slangerup 
har for anden gang, 1809, mistet sine købstadsrettigheder, i spillet om hvilke 
det vældige kirkebyggeri formentlig har været et væsentligt led. Bevaret er 
derimod den middelalderlige byplans krogede gadenet og torveanlæg. Uæn
dret er også samspillet mellem kirken og torvet på bakkens sydskråning, selv 
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Fig. 65. Slangerup. Detalje af lysearm nr. 1 (p. 2084).

†S. M I K A E L S  K I R K E

Bortset fra tårnet, som i forhøjet stand indgår i den nuværende bygning 
(sml. p. 2028), er vor viden minimal om den kirke, der blev nedrevet 1585—86. 
Som det fremgår af indledningen (p. 2024) er bygningens tilstand kun omtalt i 
to kilder (1562 og 1576), der næsten enslydende beretter om dens forfald og 
lidenhed1.

Den eneste hjælp til en vurdering af den forsvundne bygning findes i tårnet; 
svage aftryk i fugemørtlen på dettes østmur genspejler skibets tagform. Spo
rene fremkom, da tårnmuren (der hviler på nedre del af kirkens vestgavl eller 
står på dennes plads), opførtes mod skibets næstvestligste spærfag. Det kan 
fastslås, at den nedrevne bygnings tagryg har ligget ca. een meter under bunden 
i tårnets daværende glamhuller, hvilket vil sige ca. fem meter under den nu
værende bygnings tagryg. Sammenholdes tagsporet med den gamle bygnings 
minimumsbredde (tårnets udstrækning i nord—syd), kan man slutte sig til 
en murhøjde på ca. fem meter; har skibet, som det oftest er tilfældet, haft et 
fremspring for tårnet, må højden have været lidt mindre, omtrent svarende 
til halvdelen af den nuværende kirkes højde. — Forudsat at bygningen har 
været af gængs type, dvs. bestående af kor og skib samt muligvis et tårn, 
må den søges inden for den nuværende bygnings tre vestre fag. Det er tidligere 
nævnt, at bygninger, viet S. Mikael, kan være af høj ælde, og derfor kan en 
eventuel undersøgelse muligvis afsløre mere end én stenkirke under gulvet i 
Steenwinkels bygning.

L.L.1973
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En søjletromle, af granit, 55 cm høj og 35 cm i tvm., står i den nuværende 
kirkes kor. Proveniensen er ukendt; hvis den har hørt til den ældre kirke 
eller klosterkirken (p. 2119), har den formentlig hørt hjemme i et bygnings- 
afsnit af lidt særpræget udformning, f.eks. en tvedelt arkade i et tårn, efter
som diameteren er for stor til en portalsøjle.

1 Hovedmotivet på det tidligere kobstadssegl i Slangerup er en kirkebygning, men 
næppe nogen efterligning af byens kirke. Den ældst kendte type (fra 1449 og brugt et 
århundrede frem) viser ligesom den yngre et langhus med spir på midten (sml. stolegavl 
fra 1562, p. 2068). På det ældre segl udspringer spiret fra murkronen, som om det til
hørte en centralbygning, på det yngre ses et traditionelt lanternespir. Dette sidste be
nyttedes længe efter, at byen havde fået sin nye kirke 1586—88; man tør ikke tillægge 
seglene kildemæssig værdi for udseendet af den nedrevne kirke. Sml. Poul Bredo Grand- 
jean: Danske Købstæders Segl indtil 1660, 1937, tavle 18 abc.
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( E R I K  E J E G O D S  K I R K E )

L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Erik Ejegods kirke. Sakses oplysning om, at Erik Ejegod skal have hjemsendt re
likvier fra Byzans til en kirke i Slangerup, som han selv havde bygget, er meddelt p. 
2023. Arkæologiske undersøgelser har vist, at der på nonneklostrets grund ligger rui
ner af en kirke, ældre end klostret. Efter sin plan og sit materiale må den henføres til 
tiden o. 1100; hvis Sakses beretning er rigtig, og hvis stednavnet er knyttet til den 
rette lokalitet (sml. Sundbo I, 23), kan Erik Ejegod have været kirkens grundlægger. 
Byggeriet må da anses for at være påbegyndt eller gennemført i hans regeringstid 
(1095—1103). — S. Nicolai’s navn er knyttet til det yngre kloster, og han kan have 
været den ældre kirkes værnehelgen. Relikvier af denne hellige mand var blandt dem, 
kongen hjemsendte fra Byzans 1103. Vi ved ikke om kirken, hvortil kongen må have 
haft patronatsretten, har fungeret som sognekirke, indtil bygning og grund noget før 
1170 er blevet overdraget nonnerne til deres klosterstiftelse.

Vor Frue og S. Nicolai kloster. Cistercienserkirker og -klostre synes altid viet Vor 
Frue, og denne regel må være fulgt i Slangerup. I Lunde doinkapitels gaveboger er i 
sidste trediedel af 1100’rne indført en »sanctimonialis sancte Marie et sancti Nicholai 
Slangathorp« (»en from nonne i S. Marie og S. Nicolai, Slangerup«)1. Inden for den samme 
periode nævnes jomfruklostret i udaterede breve og notitser2, men først 1383 omtales 
det som værende af Cistercienserordenen3; 1356 og 1466 kaldes det Vor Frue kloster4. 
Dets stiftelse er blevet sat i forbindelse med Valdemar I.s dynastipolitik5. 1311 fik klo
sterjomfruerne et beskyttelses- og privilegiebrev6, og 1344 fik de al kongelig jord i Slan
gerup og den kongelige del af Sigerslevvester og kirken med al kongelig ret; til gengæld 
skulle Agnete, kong Birgers datter, have frit ophold i klostret7. 1517 fik doktor Bartram 
kongelig forleningsbrev derpå8, og blandt senere besiddere kan nævnes den kongelige 
bygmester, Morten Bussert, som besad det fra 1529 til sin død 15539. Samme år blev 
noget af godset lagt under Kobenhavns slot; mens en del af resten 1555 blev skænket 
til universitetet; 1559 fik borgerskabet tilladelse til at bruge den ager og eng, som brug
tes til klostret10. Klosterjomfruerne omtales sidste gang 155511. Syv år senere fik byen, 
hvis kirke var forfalden og utilstrækkelig (sml. p. 2024), overdraget et tidligere »klo
sters stenhus, liggende næst sønden og østen op til klosterkirken«, som de måtte lade 
gøre færdig og bruge til rådhus, mens klosterkirken med kirkegård overdroges til sogne
kirke12; det vides ikke, om den kom i brug, og det er ikke udelukket, at den blev ned
revet før sognekirken ombyggedes (sml. p. 2028). Klosterkirken er blot nævnt som non
nernes kirke (»ecclesia monialium«) i kilderne fra 1246 og 130713. Et brev fra 1574 oply
ser, at sognepræsten ved bykirken havde forrettet tjenesten ved Vor Frue alter (for
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mentlig højaltret), medens klostret bestod; herfor modtog han landgilde af to købstads
gårde i Slangerup, som ifølge den tidligere »priorisse og menigkonvent« i sin tid var fun
deret til Vor Frue kapel14. Endnu 1615 omtales klosterkirkegården15.

En mønt fra Erik Menveds tid (1286—1319) blev 1973 fundet syd for koret, under 
eller nær laget med nedstyrtet murværk (p. 2122); i Nationalmuseets møntsamling.

Indledning. Arkæologiske undersøgelser er gennemført 1936 (—38), 1945 og 
197316. Ved den første lykkedes det gennem et net af søgegrøfter at stedfæste 
anlægget og skabe nogenlunde klarhed over dets plan og udstrækning; endvidere 
blev det fastslået, at den tilhørende kirke måtte være langt ældre end kloster
stiftelsen. De to følgende udgravninger havde til formål at supplere oplysninger
ne om kirkebygningens oprindelige udformning og om de ændringer, der var 
foranlediget af klostrets oprettelse. Men både vedrørende kirken og selve 
klostret er der endnu mange uklare punkter; adskillige vedrører kirken, og 
flere af dem vil først kunne belyses gennem gravninger i forbindelse med om
bygninger af de på arealet stående bygninger. Af oplysninger fra lokalt hold 
kan der drages visse slutninger om kirkegårdens udstrækning.

Beliggenhed og kirkegård. Klostergrunden ligger kun nogle få hundrede meter 
syd for sognekirken, og umiddelbart vest for det gamle kirketorvs sydende. 
Kirken indgår som nordfløj i klosteranlægget; efter nedrivningen er to gader 
ført ind over grunden. Svaldergade stryger tæt forbi kirkens nordmur omend 
ikke helt parallel med denne, mens den nord-sydgående strækning af Kloster
stræde, der danner en næsten ret vinkel med Svaldergade, passerer tværs 
over kirkens vestre del og klostrets sydfløj. Klostergrunden må have strakt sig 
så langt mod vest, at den dannede sydgrænse for Hestetorvet.

Kirkegårdens grænser er ukendte; før klostertiden må der have været be
gravelsesplads hele vejen rundt om kirken. Siden er arealet blevet indskrænket 
ved opførelsen af klostret på kirkens sydside; det er sikkert, at der har fundet 
talrige begravelser sted i den egentlige klostergård ligesom vel også i kirken, 
men samtidig har man antagelig opretholdt den ældre kirkegård i nord. Så
ledes skal der i 1900’rnes begyndelse være opgravet to-tre skeletter i kælderen 
under et af husene på Svaldergades nordside (nr. 2 fra Hestetorvet)17. På 
sydsiden af gaden, i og omkring Klosterstræde, der som nævnt løber ind over 
kirke og kloster, er der ved flere lejligheder truffet begravelser; de ældste nota
ter fra efter bybranden 172418. Om begravelser syd for kirken kor, se p. 2132.

Om det egentlige kloster gav 1936-undersøgelsen relativt gode holdepunkter. 
Indtil videre må man regne med, at det foruden kirken har bestået af tre længer 
omkring en retkantet klostergård. Bedst oplyst er sydlløjen, hvis vestgavl 
flugter nogenlunde med kirketårnets vestmur. Det er derimod ikke klart, 
hvor langt fløjen har strakt sig mod øst. Et kælderagtigt, hvælvet rum i vest
enden daterer længen til senmiddelalderen. De spredte fundamentrester af 
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Fig. 1. †Klosterkirke. Situationsplan. 1:600. Tomtens nuværende bebyggelse i forhold til kloster- 
anlægget. Kirken er indtegnet efter den rekonstruerede plan (fig. 3); for klostrets vedkommende 

er kun de nogenlunde sikre facadelinjer angivet. Tegnet af Jens Hald Jensen 1974.

østfløjen tillader ikke fastlægning af façadelinjer eller ruminddeling, hverken i 
den ældste byggeperiode (sml. ændringer i kirkens søndre sideskib) eller senere. 
På vestfløjens forventede plads er der ikke foretaget undersøgelser19.

I en af undersøgelsens smalle søgegrøfter blev der lidt vest for den plads, 
hvor østfløjen har ligget, iagttaget frådstensmurværk, der tolkedes som et hus
hjørne; Vilhelm Lorenzen har antydet, det kunne stamme fra den kongsgård, 
hvori Erik Ejegod ifølge Sakse skulle være født (sml. p. 2023), mens C. G. 
Schultz i Trap forsigtigt taler om et byggeri fra samme periode som kirken20. I 
betragtning af det sparsomme dokumentationsmateriale fra udgravningen 
som helhed og vedrørende dette fund i særdeleshed må der udvises den største 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 134
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forsigtighed med videregående tolkninger21. Her som andetsteds er det tyde
ligt, at undersøgerne, hvis store fortjeneste er påvisningen af klostret og dets 
ældre kirke, har stået over for problemer, der ikke kunne løses inden for søge- 
grøfternes snævre rammer22.

Kirken fra o. 1100. De hidtidige undersøgelser har vist, at kirken, før klostret 
stiftedes, var et treskibet anlæg, der mod øst havde et smallere kor med apsis 
og mod vest et tårnparti af særpræget udformning; mod øst var sideskibene af
sluttet med en apsis, og midtskibet åbnede sig til koret med en stor triumfbue.

Efter klosterstiftelsen og tilsyneladende på meget forskellige tidspunkter er 
der gennemført omfattende bygningsændringer, som kun kan udredes i meget 
grove træk (p. 2128).

Dateringen af den oprindelige bygning hviler dels på vor viden om det senere 
tilknyttede kloster, dels på materialet og dets forarbejdning, der i sammen
hæng med planens hovedtræk røber stort slægtskab med den gruppe af kirker, 
som må henføres til tiden o. 110023. Netop med hensyn til planen står Slange- 
rupkirken tilsyneladende Vor Frue i Roskilde meget nær24; den er opført i 
slutningen af 1000-årene af Roskildebispen Svend Nordmand (1073—88) 
og havde som Slangerup et samtidigt eller meget tidligt tilføjet tårn. Kirken i 
Slangerup er længere end Vor Frue, så lang, at den i rækken af tidlige sten
kirker kun overgås af kirken i Odense; denne skal være grundlagt af Knud den 
hellige († 1086) og menes at have stået færdig kort efter 1100. Størrelsesordenen 
og den rige planudformning sandsynliggør, at der er tale om en opgave, som på 
daværende tidspunkt vanskeligt kan tænkes løst af andre end en kongelig byg
herre; dette gør det sandsynligt, at Sakse har ret i at udpege Erik Ejegod som 
kirkestifter; han er da fulgt i sin broder, Knud den helliges, spor.

Materialet er frådstenskvadre. De hviler på en tre-fire skifter høj syld af 
kampesten, der er pakket sammen, således at oversiden danner en meget jævn 
flade som basis for selve murværket. Kvadrene er omhyggeligt tildannede og 
sammenføjet med meget smalle fuger; nogle kvadre er så store, at to af dem ud
fylder en murtykkelse på op mod en meter, men højden af de enkelte skifter er 
kun nogle få centimeter. De fleste steder i kirketomten er kun murværk fra de 
nederste to-tre skifter på plads, og overalt synes der at være tale om fuld mur. 
Dette forhindrer ikke, at murene over sokkelhøjde har været udført som kasse
mur med kerne af små kampesten i mørtel; en sådan fremgangsmåde anes i 
nordre sideskibsmur (sml. fig. 2), og den er 1973 fastslået på nedstyrtet mur
værk. Disse murklodser (fig. 8) viser også, at man i hjørner og andet steds i 
muren undertiden har rejst de store kvadre på kant, så de indgår som en skal 
eller finér på murkernen.

Sokkelforhold og murtykkelser. I det omfang, det er muligt at sammenholde 
nivellementerne fra de tre udgravninger, taler resultaterne for, at kirken er 
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bygget på et i øst-vestlig retning omtrent vandret terræn. Kampestensfunda- 
mentets underkant er ført ned i den faste bund af gult sand, og dets overkant, 
som ligger omkring halvanden meter under nuværende terræn, angiver nogen
lunde byggeniveauet25. To steder er der fundet profilerede sokkelsten på plads, 
i tårnets vestmur (sml. p. 2126) og midt i nordre sideskibsmur; fig. 2 belyser 
forholdene det sidste sted, hvor murværket blottedes 193626. De to underste 
skifter af frådsten må betragtes som afretningsmurværk, der synes at svare 
ret nøje til forholdene andetsteds i kirken. Herpå hviler det profilerede sokkel
skifte, som danner overgang til façademuren. Profilen her røber parallellitet 
med den faldende karnis over skarpkantet rille på en løs kvader, fundet 1973 
ved korets sydside (fig. 5 c).

Murtykkelsen over soklen i nordre sideskibsmur har kunnet måles direkte 
(det gælder også tårnets vestmur, sml. p. 2126); den er opgivet til 97 cm, og det 
er sandsynligt, at muren i hovedapsiden har haft samme mål, idet murværket 
under sokkelhøjde her er ca. 120 cm bredt. Sideskibsapsiderne har derimod 
været tyndere; i syd er tykkelsen under sokkelhøjde kun 80 cm. Korets lang-

134*

Fig. 2. †Klosterkirke. Nordre sideskibsmur, set mod øst (p. 2123). Den 1936 fremgravede sokkels 
profilerede led synes at have samme form som fig. 5 c.

Hugo Matthiessen 1936
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mure må have haft et mål midt mellem de andre, eftersom det er tydeligt, at 
underste skifte af sydmuren har været 102—03 cm bredt. Disse overvejelser 
gælder naturligvis kun under den forudsætning, at den på nordre sideskibsmur 
fundne sokkel løb bygningen rundt (tårnet undtaget). Tykkelsen af arkade
murene omtales i forbindelse med skibet.

Det oprindelige østparti: kor med apsis. Kendt er et kort stræk af apsidens 
mur27 samt den nøjagtige placering og tykkelse af søndre kormur på det sted, 
hvor den stødte op til triumfmuren. Disse forhold har dannet grundlag for en 
rekonstruktion (fig. 3), der adskiller sig en del fra den, der kunne udarbejdes 
efter 1936. Spørgsmålet om korets længde står åbent, eftersom man ikke kan 
udelukke den mulighed, at apsiden har ligget mere fri af korgavlen end vist. 
Også vedrørende apsidens bredde i forhold til korets er der uklarhed, men der 
kan ikke være tvivl om, at lidt af korgavlen har været synlig på begge sider 
svarende til, at koret er lidt smallere end midtskibet.

Den tidligere omtalte nedrivning af frådstensmurværket til under sokkel
højde har udslettet så godt som alle spor af den arkitektoniske udsmykning, 
der har præget bygningen. For korets vedkommende synes der dog at være et 
fingerpeg i to nedfaldne murklodser (fig. 8), som ligger et par meter syd for 
bygningsafsnittet. Den østligste stammer fra et murhjørne, og med rimelighed 
kan man på grund af fundstedet henføre den til korets sydøstre. Den viser, at 
hjørnet har været forsynet med en 37 cm bred og 3—4 cm fremspringende 
endelisén28. En tilsvarende må have været at finde ved den pågældende murs 
anden ende, og imellem dem kan der have været en stor eller et par mindre 
façadeblændinger. En sådan arkitektur er påvist i Roskilde Vor Frues søndre 
kormur, hvor der fandtes to blændingsfelter29. Også den nogenlunde samtidige 
Tamdrup kirke ved Horsens har et kor med façadeblændinger; der findes fire 
(tidligere måske fem) i hver langmur, alle afsluttet med en rundbue30.

Hvis det løstliggende murhjørne som antaget har hørt til i koret, afgiver det 
tillige et udsagn om, at mindstemålet for apsidens tilbagetræden i forhold til 
korhjørnet er 16 cm.

Midt- og sideskibe. Den samlede udvendige bredde af de tre skibe har været 
ca. 16,9 m. Afstanden mellem midtskibsmurene er målt til 6,80 m, hvilket vil 
sige, at rummets frie bredde må have været lidt større, idet man nok må for
vente, at arkadepillerne har været udstyret med en sokkel. Af samme årsag 
kan man regne med, at den frie indre bredde af sideskibene har været en smule 
større end de målte 2,85 m. Forholdet mellem side- og midtskib har da været 
1:2,3. Midtskibets længde, målt mellem triumfmur og tårnets østside, var ca.
28,5 m, der også angiver målet på sideskibene, med mindre de smalle rum i 
tårnpartiet skal opfattes som hørende hertil.

Hoveddispositionen af det tredelte skib er således fastlagt med god sikker- 
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Fig. 3. †Klosterkirke. Plan. 1:300. Rekonstruktion 
af kirkens skikkelse forud for klosterstiftelsen; 
middelalderlige ændringer er angivet med rødt 

(sml, p. 2128f). Ved El. M. 1973.

hed. Kendt er sokkelforhold og mur- 
tykkelse i sideskibsmurene, men an
gående midtskibsmurene og deres ar
kadepiller hersker der usikkerhed. 
1973 blottedes et lille stykke af den 
søndre, hvor den støder sammen med 
sideskibsapsiden; begge dele har kun 
bevaret de to skifter frådstensmur- 
værk, der andetsteds danner basis for 
sokkelskiftet. Med kendskab til dette 
punkt må man antage, at de stræk
ninger af samme mur, som afdækkedes 
1936, ligger i samme dybde og derfor 
må være strækmuren under rækken 
af arkadepiller. Også den forholdsvis 
store murtykkelse (115—122 cm, målt 
i både syd- og nordsiden af midtskibet) 
kunne tyde på, at man befinder sig 
under sokkelhøjde. Et fotografi fra 
193631 belyser forholdene midtvejs i 
søndre midtskibsmur, hvor der er en 
niveauforskel i frådstensmurværket. 
Vest for skellet er der over sylden to 
skifter frådsten, øst for derimod tre; 
dette spring kan repræsentere vest
siden af en arkadepille, således som 
det tolkedes efter undersøgelsen; dog 
må man nok i så fald regne med, at 
afsættet ikke angiver selve arkade
pillen, men plinten under sokkelskif
tet. Udstrækningen i østlig retning 
blev ikke fastslået; såvidt dokumen
tationsmaterialet fra 1936 strækker, 
blev der heller ikke andre steder i 
syd eller nord afdækket murrester, 
som giver den sikkerhed for den lang
strakte form på og antallet af arkade
piller, som planen fra samme år er 
udtryk for32. På den her som lig. 3 
gengivne plan har man derfor und-
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ladt at rekonstruere arkadepillerne, men alene vist strækmuren med en punk
teret skravering på de steder, hvor den skønnes at have være afdækket 1936. 
Man kan ikke udelukke muligheden af, at hver af murene har haft otte kva
dratiske piller33.

Kirkens indre. Uanset hvordan det forholder sig med antallet af arkader, må 
man regne med, at midtskibet har hævet sig op over lave sideskibstage, så 
tværsnittet har været basilikalt og midtskibet forsynet med højkirkevinduer. 
Mod koret har det åbnet sig med en triumfbue, hvis bredde har været ca. fire 
meter. Overdækningen har været af træ undtagen i de tre apsider, der sikkert 
havde halvkuppelhvælv, muret af frådsten. Tagene var muligvis tækket med 
bly. I hovedapsiden blev der fundet gulv rester af frådstensflager nogle få cm 
over kampestenssylden, mens der i midtskibet var belægning med piksten.

Tårnet. Undersøgelsen 1945 kom i gang, fordi den stedlige sognepræst havde 
iværksat en mindre gravning, som havde til formål at påvise skibets vestgavl. 
De ved den udvidede gravning påviste murrester var dog af et sådant tilsnit, 
at C. M. Smidt uden tøven måtte afvise tanken om, at de skulle stamme fra 
midtskibets vestende; i sin dagbog fastslår han, at ikke mindst vestmurens 
anselige tykkelse og solide fundamentering må vidne om, at kirken har været 
udstyret med et stort tårn.

Murværket er af veltildannede frådstenskvadre som resten af kirken; funda
menterne er ført ned i fast bund og lagt af ret store kampesten med iblanding 
af frådsten. Af vestmuren, der knap er to meter tyk, står kun de nederste par 
skifter, hvoraf det øverste er et sokkelskifte med en stærkt fremspringende 
hulkel (fig. 5 a), mens der i nord og syd er bevaret frådstensmurværk i en 
højde af indtil 46—65 cm over fundamentet. Murene her er betydelig spinklere 
og uden profileret sokkel; den søndre ender mod øst i en slags vægpille, der må 
opfattes som vederlag for søndre midtskibsmurs vestligste arkade. På det sted, 
hvor man i så fald må vente at finde skibets vestgavl (med dens arkade til 
tårnrummet), viser tårnets formodede sydmur ansats til både nord- og syd
gående mure. Den tilsvarende nordmur, der er stærkt ombygget i tegl, kunne 
kun blottes på nordsiden, hvor der fandtes mindelser om piller eller åbninger. 
Helt mod øst havde muren et udadgående fremspring eller en hjørnepille, der 
analogt med forholdene i syd må høre sammen med nordre sideskibs vestmur.

Der er intet i de hidtil omtalte mure, som strider mod, at kirken har haft 
et nogenlunde kvadratisk vesttårn af indre bredde som midtskibet; men visse 
detaljer blandt andet i forbindelse med det eventuelle sydvesthjørne vidner 
om, at tårnpartiet kan have været mere kompliceret og af bredde som midt- og 
sideskibe tilsammen34. Det vigtigste indicium er, at tårnets vestmur ikke 
standser på det sted, som angives af sydmurens flugt. Ganske vist er der i den 
profilerede sokkel markeret et hjørne her (fig. 7). Profilen standser imidler- 
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tid op få centimeter efter knækket og har aldrig løbet videre mod øst; Krins 
har antaget, at stoppet skyldes et dørsted i vestmurens forlængelse mod syd, 
men det er måske mere rimeligt, at profilen efter endnu et knæk har fortsat 
sydover sammen med muren. Hvis det var tilfældet, og hvis forholdene har 
artet sig tilsvarende i nord, hvor bebyggelse hindrer en undersøgelse, må vest
murens midterste del have udmærket sig med et lille fremspring i forhold til 
den øvrige mur. Modsat vestmuren har de to »flankemure« (fig. 5 b) ingen pro- 
filsokkel, hvad man måtte vente, hvis de havde været ydermure. Det bestyrker 
vestmurens vidnesbyrd om et bredt tårnparti, der har haft et stort midtrum 
flankeret af smallere siderum i forlængelse af sideskibene. Et uanseligt stykke 
frådstensmur på Smidts opmåling ligger tilsyneladende helt på linje med søndre 
sideskibsmur og kan høre til tårnets sydmur; en sådan antagelse ligger til grund 
for rekonstruktionen af tårnpartiet på fig. 3.

Fig. 4. †Klosterkirke. Søndre sideskibsapsis og kampestensfundamentet for det sekundære kors 
sydmur, set mod øst. En streg angiver frådstenskorets sydside (p. 2129). En tværgående mur for

oven til venstre i billedet er eftermiddelalderlig (p. 2124).

Henrik Græbe 1973
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De kendte dele af tårnet giver naturligvis ikke sikkerhed for, at det er sam
tidigt med resten af kirken; men byggeniveauet og materialet taler for en sam
let planlægning; at tårnsoklen er anderledes end nordre sideskibsmurs, er uden 
betydning for spørgsmålet. Hvordan end byggeriet er afviklet, så er det i alt 
fald udelukket, at tårnet kan være opført efter klosterstiftelsen, da cistercien- 
sernes enkle byggeskik forbød tårne. Tværtimod har anlægget af klosterfløjene 
snarere medført tårnets nedrivning.

En sammenligning med de øvrige tidlige stenkirker i Danmark viser, at den 
på fig. 3 rekonstruerede plan for Slangeruptårnet har slægtninge, når det 
gælder vestfrontens tredeling, men tilsyneladende ingen paralleller; det taler 
dog ikke mod rekonstruktionens rigtighed, eftersom individuelle tårnløsninger 
synes at have været karakteristiske for denne gruppe af kirker og deres byg
herrer35.

Æ N D R I N G E R  O G  T I L F Ø J E L S E R

Selv med det nuværende begrænsede kendskab til kirkeruinen er det tyde
ligt, at bygningen i middelalderens løb har undergået store ændringer. Enkelte 
af dem kan fastslås med sikkerhed, andre kan sandsynliggøres. De registrerede 
ombygninger er formentlig alle en følge af klostrets oprettelse, og derfor kan 
man ikke ud fra forholdene i kirkens sydside slutte sig til, at nordsiden har un
dergået tilsvarende ændringer; nordre sideskib kan bygningshistorisk have haft 
en ganske anden udvikling end søndre, som efterhånden er blevet mere eller 
mindre indkorporeret i det egentlige klosteranlæg. Det står klart, at bygge
arbejderne lidt efter lidt har medført omfattende nedrivninger af frådstens- 
kirken til så stor dybde, at der ved middelalderens slutning ikke kan have været 
mange synlige levn af hverken kor eller tårnparti; også søndre sideskib var 
borte, og dets fjernelse må have medført i det mindste tilmuring af arkaderne i 
søndre midtskibsmur.

Søndre sideskib. Tidligt i klostrets historie må apsiden være fjernet til fordel 
for en østudvidelse; søndre sideskibsmurs forlængelse mod øst har hvilet på 
et kampestensfundament, der ligger dybere end sylden under den oprindelige 
mur. Måske er forklaringen den, at sideskibsforlængelsen skal ses i sammen
hæng med opførelsen af en østre klosterlænge, der i nord mod kirken må for
modes at have rummet et sakristi.

Noget senere synes hele sideskibet at være fjernet eller muligvis omdannet til 
en åben klostergang; herpå tyder en støttepille, der er rejst mod midtskibets 
mur. Det må betragtes som udelukket, at denne pille kan være opført inde 
i et fungerende sideskib; da pillen måske hører sammen med en overhvælvning 
af midtskibet, må sideskibet være fjernet senest ved dette byggearbejde.
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Korets ombygning. Tidligst o. 1350—1400 byggedes et nyt kor af munke
sten. Det blev lidt bredere og noget længere end det gamle, apsiden indbefattet. 
Da den nye korafslutning placeredes længere østover end frådstensapsiden, 
fjernedes dennes murværk kun ned til det nye korgulvs niveau. I syd derimod, 
hvor den nye mur halvvejs anbragtes på den gamles plads, ser det ud til, at 
såvel frådstensmurværk som kampestenssyld er borte. Ganske vist kan det 
ikke udelukkes, at resterne af sylden rummes inden for det vældige og noget 
uordentlige kampestensfundament, hvorpå den nye mur hvilede (fig. 4). I dens 
yderside er kampestensmurværket ført op over daværende terræn, hvor det, 
afrettet med teglbrokker, slutter efter en nogenlunde vandret linje (sml. fig. 
8); kampestensmurværket har dannet en art sokkel, der har været bindig 
med teglstensmuren ovenover. Muren har antagelig været op mod een meter 
tyk, men der er ikke på det forholdsvis lange stræk af sydmuren, som blev 
afdækket 1973, fundet sammenhængende teglmur, således som tilfældet var 
ved korets nordøsthjørne under gravningen 1936. Også her konstateredes en 
kombination af tegl- og kampestensmurværk, samt munkeforbandt og rygfug
ning i indersiden.

Fig. 5. †Klosterkirke. Detaljer. 1:10. Tegnet af Jens Hald Jensen, a. Plan og profil af tårnets vestmur 
(p. 2126). b. Profil af sydsiden på tårnmuren i forlængelse af søndre midtskibsmur (p. 2127). c. Pro

fileret sokkelkvader (sml. fig. 2 og p. 2123). d—h. Formsten af tegl, fundet i og ved kirken; de to 
forste stammer fra vinduesstavværk, de ovrige fra hvælv (p. 2130).
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Trods murværkets karakter tolkedes dette parti som hørende til en senro
mansk korudvidelse med svagt rundet apsis, alt opført i direkte forlængelse af 
frådstenskorets mure. Det har uden tvivl været en medvirkende årsag, at den 
del af hjørnet, som hører til selve østvæggen, udviser en svag indre krumning. 
Endvidere har det været vildledende, at man på daværende tidspunkt troede 
sig bekendt med den nøjagtige placering af det oprindelige kors sydmur36.

Med den viden, 1973-gravningen har givet, er det ikke blot indlysende, at 
koret er totalt ombygget, men også at det må være sket så sent, at en øst
afslutning med apsis på klosterkirken forekommer utænkelig. Snarere må man 
forestille sig østenden formet som tre sider af en polygon, således som det er 
foreslået på rekonstruktionen (fig. 3). I dette billede kan man på fornuftig 
vis indordne udvendige lisener eller støttepiller i overensstemmelse med 
sporet, som 1936 iagttoges på nordøsthjørnet. Også den svage indre krumning 
(hvis den i øvrigt ikke blot skyldes uregelmæssigt murværk under gulvhøjde) 
kan finde sin forklaring i forbindelse med en polygonal korafslutning; før den 
periode, hvori Slangerupkoret må tænkes ombygget, er der eksempler på, at 
korpartier med tre eller flere polygonsider indvendig kan stå med en krum 
væg op til en eller anden højde, der formentlig bestemmes af eventuelle an
satser til hvælv37.

Indre. I forbindelse med korets ombygning opførtes en ny triumfmur mod 
midtskibet, anbragt umiddelbart øst for den oprindelige. Den nye korbue har 
efter fundamentet at dømme været bredere end den gamle, og den har for
mentlig også været højere. Man må antage, at det nye kors mure mindst har 
hævet sig op i højde med midtskibsmurene, og at det har været overhvælvet.
I østenden blev der 1936 fundet mørtelleje for gulvfliser en 10—20 cm over det 
første kors frådstensgulv, og 1973 iagttoges tre glatte lerfliser ved sydmuren.

Arbejder i midtskibet. En støttepille, et par kampesten, som kan høre til 
fundamenter for sekundære vægpiller, og nogle få formsten kan forsigtigvis 
tolkes som hørende til en overhvælvning af midtskibet. Støttepillen, der står 
op mod midtskibets vestre del, er af tegl og bevaret i syv skifters højde; pillen 
må som nævnt være opført, efter at søndre sideskib var nedlagt og efter eller i 
forbindelse med tilmuring af midtskibsmurens arkader. Den er i forbandt 
med et ligeledes teglmuret stykke af langmuren, som mod øst ender med en 
falset vange til en åbning (dør?), og som mod nord har ansats til en vægpille 
eller en nord-sydgående mur. Det sammenhængende murværk vidner om, at 
der her ligesom ganske givet andre steder i midtskibet er gennemført store om
bygninger. Pillen og de på planen (fig. 3) viste kampesten, der er lagt op mod 
midtskibsvæggen, samt nogle trekløverformede ribbesten med platteryg, 
fundet i omgravet fyld inden for kirkens område, leder i første række tanken 
hen på en overhvælvning, der tidsmæssigt må henføres til samme periode som 



SLANGERUP †KLOSTERKIRKE 2131

Fig. 6. †Klosterkirke. Hjørne mellem søndre sideskibsapsis og midtskibets østmur; streger markerer 
fortandingen til det oprindelige kors sydmur (p. 2124).

Fig. 7. †Klosterkirke. Tårnets vestmur, set mod nord. I forgrunden ses den forkroppede hulkant- 
sokkel og muren, der lober videre mod syd (p. 2126).

korets nybygning. Andre løstfundne formsten (fig. 5 d—e) kan bedst sættes i 
forbindelse med dør- og vinduesændringer. — Hvordan det nu end forholder sig 
med midtskibets eventuelle hvælv, må man erindre sig, at kirken ved et nonne
kloster måske havde et nonnekor i skibets vestende; var det tilfældet her, kan 
teglmurværket med støttepillen hore hjemme i dette billede sammen med en 
ombygning af det specielle pulpitur.

Tårnets ombygning. Også dette særprægede parti blev offer for en af de 
mange forandringer, der fulgte i klostrets kølvand. C. M. Smidt, der varetog 
1945-udgravningen, mener, at der rejstes et nyt tårn på stedet. Han skriver 
herom i sin lommebog: »Mægtige kampesten er lagt som et nyt fundament 
ovenpå resterne af frådstensmurværket på det gamle tårns sydmur og vestmur, 
og herpå er der rester af munkestensmurværk«. Samme kilde oplyser for nord
murens vedkommende, at der her på murens nordside er iagttaget meget dybt
gående reparationer eller suppleringer med munkesten i frådstensmurværket.

Om kirkens skæbne efterreformationen ved vi, at byen fik den tilbudt som 
sognekirke 1562 (sml. p. 2119), men valgte at forny deres egen fuldstændigt 
(p. 2028). Eftersom dette byggeri først gennemførtes o. 1586—88, kan sognet 
interimistisk have gjort brug af klosterkirken. Længe kan det dog ikke have 
varet, hvis man kan fæste lid til en efterretning fra 1700’rne, der meddeler, 
at klosterkirken blev nedbrudt 1572, og materialerne skænket til Ringsted 
kloster38.

Nedbrydningen af kirken synes dog at være foretaget i flere etaper, og det 
er sikkert, at koret har stået alene i nogen tid, aflukket mod vest af en to sten 

Henrik Græbe 1973 C. M. Smidt 1945
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tyk mur, opført af teglbrokker, nogle få centimeter øst for den yngste triumf- 
mur (sml. fig. 4). Om en søjletromle, af granit, i sognekirken (sml. p. 2117). 

En del af kirkens inventar synes overladt sognekirken (sml. p. 2046)39.
En muret frådstensgrav syd for koret og delvis dækket af fundamentet til det 

nye kor berørtes af gravningen 1973. Samme sted, men lidt sydligere blev der 
truffet mange begravelser, som formentlig hidrører fra en gravplads i kloster
gården. Om andre begravelser, se kirkegården p. 2120.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
Nationalmuseet: Indberetning fra gravningen 1973 af Henrik Græbe. Endvidere foto

grafisk materiale fra de to foregående gravninger.
Tegninger fra de tre udgravninger findes i NM.
Notebøger i NM. Charles Christensen nr. 20, p. 49—61, og C. M. Smidt 1945.
Litteratur. Vilhelm Lorenzen: De danske Cistercienserklostres Bygningshistorie, 1941, 

p. 189—97 med tilhorende tavler samt tillæg I, p. 309—10, udgravningsarbejderne 
1936—38. Af Charles Christensen (Lorenzen).

Historisk indledning ved Jorgen Steen Jensen, bygningsbeskrivelse ved Elna Moller.

1 Lunde Domkapitels Gaveboger, ed. C. Weeke. 1884—89. Skriften daterer indforsien 
under XV Ival. Maji (17. april) til sidste trediedel af 1100’rne. 2 S.R.D. VI, 26. Abbed 
Vilhelms breve nr. 28 »ad conventum Virginum« og nr. 29. Ligeledes DiplDan. (DaRigBr.) 
2. rk. I, 332, 22. marts 1261, » . . .  monialis in Slangathorp . . . « ,  og 2. rk. V, 40, 13. juni 
1299. 3 Repert. 1. rk. II, nr. 3418, 20. sept. 1383. 4 S.R.D. VI, 171; Eskildsos og 
Æbelholts Diplomatarium LVI, 1356, »monasterium beatæ Virginis« og Repert. II, 1 bd. 
2123, 24. juli 1466. 5 Lorenzen p. 190. 6 DiplDan. 2. rk. VI, 377, 26. dec. 1311. 
7 DiplDan. 3. rk. II, 13, 25. jan. eller 8. febr. 1344. Det må efter sammenhængen antages, 
at der er tale om kirken i Sigerslevvester og ikke kirken i Slangerup. 8 P. F. Suhm: 
Samlinger til den Danske Historie, 1781, 2. rk. I, 153. 9 Kong Frederik den Førstes 
danske Registranter, ed. Kr. Erslev og \V. Mollerup, 1879, p. 217, 24. juni 1529. 10 Kanc
Brevb. 30. juli 1553, 29. sept. 1555 og 13. okt. 1559. 11 KancBrevb. 1. okt. 1555.
12 KancBrevb. 6. febr. 1562; citat efter Kgl. Bibl. Thottske Saml. 1390, 4°, Volumen 
quod inscribitur Manuscripta historico-topographica. Breve ang. Slangerup, nr. 11.
13 Codex, p. 116, nr. 100, 17. aug. 1246, og DiplDan. 2. rk. VI, 91, 9. okt. 1307. 14 Kanc
Brevb. 6. marts 1574. 15 Arne Sundbo: Frederikssund og Købstaden Slangerups hi
storie, 1931, I, 53. 16 Den første undersøgelse gennemførtes af Charles Christensen til 
brug for Vilhelm Lorenzens bog om de danske cistercienserklostre og i samarbejde med 
forfatteren. Der foreligger notebog og fotografier fra 1936, men ifølge tillægget til nævnte 
bog må der være foretaget supplerende gravninger 1938. — 1945 udgravedes tårnet ved
C. M. Smidt og 1973 dele af korets sydside og søndre sideskibs østende ved Henrik Græbe. 
17 Se indberetning om torvets tingsten ved Hugo Matthiessen 1920, i NM. 18 Arne 
Sundbo I, 30 (jfr. note 15). 19 Ved tidligere lejligheder skal der her være iagttaget 
svære nord-sydgående fundamenter og en brønd (sml. Lorenzen, tillæg, p. 310, sp. 2).
20 Med udgangspunkt i Schultz’ idé har Gina Gertrud Smitli (De danske nonneklostre 
indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 1973, p. 7) foreslået, at frådstensresterne kunne hidrøre 
fra et nonnekloster grundlagt af Erik Ejegod. 21 Hverken fotografier, skitser eller dag
bogsoptegnelser åbner mulighed for en vurdering af denne og visse andre murrester samt 
deres betydning i helheden. 22 Dette forklarer antagelig, at et murstykke, af dækket 
syd for koret, på 1936-planen indgår som led i muren mellem klostrets østfløj og kirkens 
forlængede sideskib. Ved den større udgravning det pågældende sted 1973 kunne styk- 
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ket bestemmes som en sammenhængende, nedfalden klods fra kirkens sydmur. 23 Se 
Hubert Krins: Die frühen Steinkirchen Danemarks. Dissertation, Hamburg 1968. For
uden monografier af de enkelte kirker bringer forfatteren bl. a. en systematisk gennem
gang af enkeltformer. 24 DK. Kbh. Amt p. 58. 25 Overkant af fundament i søndre 
sideskibs apsis ligger i landskote 24,9, i tårnets vestmur i 25,3. Sidste sted er højden 
herfra til overkant af sokkel kun 25 cm, mens soklen i nordre sideskib (sml. fig. 2), 
har været betydelig højere; dette skulle indebære, at sokkeloverkanten kan have lig
get i omtrent samme niveau bygningen rundt. 26 Planen hos Lorenzen (tavle XXXVI) 
antyder endvidere kendskab til soklen under søndre sideskibsmur. Det har ikke været 
muligt i skitsebogen at finde notater herom, men måske er undersøgelsen gennemført 
senere. Den af Charles Christensen udførte tegning af soklen (tavle XXXVII) må skøn
nes at stamme fra sydmuren, idet hverken antallet af skifter eller det profilerede led 
stemmer med fotografiet af nordmuren. Sml. i ovrigt I‹rins (p. 63f.), der formoder, at 
profileringen på tegningen kan repræsentere en forvitret udgave af soklen. 27 Et fo
tografi heraf er gengivet hos Lorenzen p. 192. 28 Uanset den misvisende måde, hvorpå 
den vestre murklods indgår i 1936-planen (jfr. note 22), har Lorenzen i sin tekst været 
klar over, at i hvert fald den ene murrest var bevis for, at kirken har haft lisener. 29 C. G. 
Schultz: Vor Frue i Roskilde, i ÅrbOldkHist. 1936, p. 187f. 30 Krins p. 67f. 31 Gen
givet hos Lorenzen p. 194. 32 Nærlæsning af planens blyants- og tuschstreger kunne i 
øvrigt tyde på, at planen vedrorende dette punkt fremviser en blanding af gravnings- 
resultater og rekonstruktion. — Krins (p. 125 f. med note 605) gør i forbindelse med de 
aflange arkadepiller opmærksom på forholdene i Bremens og Kølns ældre domkirker, hvor 
piller er registreret med en længde på henholdsvis 148 og 170 cm; Slangerupplanen an
giver en tilsvarende længde på ca. 220 cm! 33 Kendskabet til midtskibets længde, der 
er en folge af tårngravningen 1945, åbner mulighed for dette rekonstruktionsforslag. 
Forestiller man sig kvadratiske arkadepiller som i Roskilde Vor Frue og Odense S. Knud 
samt en arkadebredde på et par meter, som det kendes i Roskilde, kan Slangerup have 
haft ni arkader og otte piller (vestsiden af den fjerde fra øst falder da sammen med det 
nævnte spring i søndre midtskibsmur, som indgår med stor vægt i 1936-rekonstruktio- 
nen). 34 Krins har (p. 64f.) som den første gjort opmærksom på tårnets særpræg; sam

Fig. 8. †Klosterkirke. Sammenhængende frådstensmurværk i udgravningsfeltet på korets sydside. 
Stykket til højre stammer fra et hjørne og viser, at muren har haft endelisen (p. 2122, 2124).
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tidig fremsætter han en hypotese om et vestligt tværskib, for hvilket der dog ikke synes 
at være noget grundlag. 35 De fire frådstenskirker, som roskildebispen Svend Nord
mand byggede, har helt forskellige tårnløsninger. Sml. Olaf Olsen: Sankt Mikkel i Sla
gelse, i Nationalmuseets arbejdsmark 1972, p. 142, fig. 13. — Også Odense S. Knud og 
Asmild ved Viborg kan nævnes. 36 En gennemgang af målene i notebogen røber en 
mindre fejl ved optegningen af 1936-planen, hvorved den sekundære kormur er placeret 
lidt for langt mod syd. 37 Roskilde bispegårds kapel (DK. Kbh. Amt p. 143) og S. 
Jørgens kirke i Svendborg (Olaf Olsen: De spedalskes kapel, i Fynske Minder 1963). 
38 Kgl. Bibl. Kallske saml. Fol. 48. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg og Kronborg 
amters beskrivelse. 39 Ved Frederiksborg slots brand 1859 blev der ødelagt to klok
ker. De var støbt 1512, af Johannes Fastenowe, den ene til biskop Nicolaus’ ære. Sml. 
p. 1686 med tilhørende note 61, der oplyser, at man tidligere har nævnt Æbelholt klo
sterkirke som stedet, hvortil de kunne være støbt, men at det på grund af helgenens navn 
er mere nærliggende at henføre dem til Slangerup.



Fig. 1. Uvelse. Kirken set fra nord.

U V E L S E  K I R K E
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

O
m kirkens forhold i middelalderen synes intet oplyst, sognet er dog nævnt i Ros
kildebispens jordebog o. 13701. Klemmebrevet 1555 bestemte, at Uvelse skulle være 

anneks til Slangerup, hvilket det siden har været2. 1567 var der 19 decimantes3. 1722 
erhvervede kongen fra Chr. C. Bircherod til Fraudegård konge- og kirketienden4. Kir
ken erhvervedes 1875 af kommunen5 og overgik 1974 til selveje.

Kirken ligger på en mindre terrænhævning i den nord-østlige udkant af lands
byen, hvor der i de senere år er indtruffet en vis forandring, bl.a. ved opførelse 
af en betydelig mængde af tidens gængse typehuse. Kirken ligger vestligt på 
den næsten rektangulære, omkring 18376 og 18657 mod øst udvidede kirkegård, 
der omgives af ny eller nyere hegning. Udstrækningen af den ældre, nærmest 
kvadratiske kirkegård (jfr. fig. 22) angives af vestsidens og de tilstødende 
strækninger af syd- og nordsidernes teglhængte, hvidkalkede kampestensmure, 
der fra grunden er ommurede 1974. De yngre afsnit hegnes i syd og øst med 
mur, i nord dels med gærde, dels med hæk. 1614 opsattes 28 favne gærde8; fra

J. A. Bundβaard 19.'i7
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den efterfølgende tid foreligger omtaler af jævnlige udbedringer og omsætning 
af hegningen, der fortrinsvis bestod af græsbevokset stendige.

Hovedindgangen, der fornyedes 182711, sad tidligere i nordre del af vestmuren 
og bestod af køreport og fodgængerlåge med trætremmefløje mellem murede, 
teglhængte piller; 1974 flyttet mod syd. Østligt i sydmuren sidder en tofløj et 
trætremmeport; i nord (fig. 1) var indtil 1974 en låge ud for kirkebygningen. 
Indgange nævnes første gang 1684/859, da en port med låge, vistnok i vestdiget, 
blev nyopsat, og den søndre låge repareret. I overensstemmelse med kirkens 
beliggenhed i landsbyen synes adgangene, hvor der i 1700-tallet nævnes 
†kirkeriste10, i ældre tid kun at have været på vest- og sydsiden.

På kirkegården mange ahorn og enkelte birk; store kastanietræer langs 
vestsiden (jfr. fig. 1 og 10) fjernet 1974.

†Halsjern nævnes 176412.
Teglhængt, nyromansk ligkapel i blank mur af røde sten, skænket 1917 af 

smedemester Pedersen13, østligt på kirkegården, lige for midtgangen.
Et gammelt †kalkhus nedtaget 1695/96; 1704/05 opmuredes et nyt -\material- 

hus9.
†Fortov omkring kirken, hvilket første gang anbefaledes ved syn 186214, 

fjernet 1973. I våbenhusindgangen ligger granitmøllesten med diameter på 
125 cm.

En sten med skålformede fordybninger, der i ny tid har været benyttet som 
underlag for gravminde, er opstillet ved korets sydside, i hjørnet ved skibet15.

†Klokkehus. I det bjælkelag, der bærer klokkestolen, viser taphullerne i to 
svære, knap seks meter lange ankerbjælker af eg (fig. 13), at disse oprindelig 
var henholdsvis hjørne- og midtstolpe i et tømret klokkehus, der formentlig 
har stået frit på kirkegården før opførelsen af det nuværende tårn (p. 2148, jfr. 
Esbønderup, p. 1012).

Kirken består af kor med apsis og skib, der i vestenden har rester af et sam
tidigt, jævnbredt tårnparti på murede piller. Til denne bygning, der stilistisk 
må dateres til tiden omkring år 1200, snarere efter end før, knytter der sig på 
sydsiden et sengotisk våbenhus, det nuværende tårn fra renæssanceperioden og 
mod nord en tilbygning fra 1742. I hjørnet mellem skib og tilbygning er i ny tid 
rejst et trappetårn, der afløser †trappetårn i syd. Orienteringen har ringe af
vigelse mod nord.

Bygningen er en forfinet repræsentant for Valdemartidens teglstensarkitek- 
tur; ved sin charmerende lidenhed, sine særprægede og pyntelige detaljer og 
ved sit fortrinlige håndværk har den påkaldt sig almindelig opmærksomhed 
allerede i den hjemlige, kunsthistoriske forsknings barndom omkring midten af 
forrige århundrede. Skibets vestparti, der placerer kirken i gruppe med andre, 
fremtrædende monumenter, har yderligere øget interessen.
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Fig. 2. Uvelse. Kirken set fra sydøst.

Materialet i de oprindelige afsnit er munkesten i et stundom uregelmæssigt 
munkeforbandt med adskillige overtallige løbere. Murene er udført i fuld mur, 
korets to sten tykke, skibets to og en halv. Stenformatet er mindre end vanligt, 
gennemsnitligt 24—26 x 11—12x7—8 cm16 (jfr. p. 753 og 1938). Stenene både 
udvendig og indvendig på apsidens krumme flade, på alle bygningens hjørner, 
samt i buestik og ved de dekorative led er riffelhuggede. Ret bemærkelsesværdig 
er de kvadratiske dobbelttegl, hvor fladens sidelinier er af samme størrelse 
som en normalstens længde17. Som kilesten er dobbeltteglene anvendt i stikket 
over triumfmurens loftsåbning (fig. 9) og i vestgavlen ved øvre stokværks 
vindue18. Murværket er overalt gjort med en udglattet fuge, der er ret bred, 
således at 10 skifter måler 92—93 cm i højden.

Grundplan og proportioner. Det omhyggelige håndværksarbejde hører sam
men med grundplanens nette form, hvor bygmesteren ved korets afsætning 
dog ikke har undgået en mindre skævhed. Korets indvendige bredde (4,2 m) 
er den samme som den udvendige længde, hvilket bestemmer et kvadrat, som 
synes at have haft betydning ved kirkens dimensionering. Sidelængden svarer 
således til korets højde, og to kvadrater, hvis side er en trediedel større, angiver 
tilsammen skibets ydre længde og dets indvendige bredde19. Grundplanen fig. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 135

L. L.1972
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4 viser umiddelbart, at apsidens diameter er lig korets indre bredde, og at 
vestafsnittet indtager en fjerdedel af skibets længde.

Bygningsbeskrivelse. Apsiden har skråkantsokkel i tegl og de tre vægblæn
dinger afsluttes foroven med konsolbåret buefrise, der udgår fra halvstenslisener 
ved korgavlen. I hvert af rundingens trediedelspunkter støttes frisen af en 
halvsøjle, der opbygges af stående løbere og har dekoreret trapezkapitæl. 
De nærmest terningformede baser er tildannet i et med vedkommende, skråt- 
affasede sten på soklen. Hver frisesektion består af tre buer, hvis halvstens- 
konsoller opviser forskellige udformninger20 (fig. 8). Ny gesims af to over hin
anden udkragede skifter. Korets østgavl er plan, taggavlen skalmuret og uden 
de spor efter reparationer og en ældre, lavere taghældning, som fremgår af bl.a. 
Valdemar Kochs opmåling 1893. Langsiderne, hvis disposition er nært be
slægtet med f.eks. kirkerne i Helsingør (p. 58) og Søborg (p. 1103), har et ret- 
kantet, 1973 nymuret, sokkellignende led i plan med og forløbende imellem 
hjørnelisénerne. Disse er i øst to sten brede, i vest kun en halv, og forbindes 
foroven med en rundbuefrise, der på hver af bygningens sider indeholder seks 
buer med forskelligt formede halvstenskonsoller (fig. 8). Frisens forside er bin- 
dig med hjørnelisénerne; intet tyder på, at bundens halvcirkelfelter har haft 
puds eller hvidtning. På korets sydside er den oprindelige gesims forsvundet, 
og muren afsluttes med to, over hinanden udkragede skifter; på nordsiden for
løber et skifte over buefrisen et par over hinanden udkragede skifter, hvoraf 
det nedre har rundet hjørne, det øvre affasning. Øverst et par nye skifter.

Fig. 3. Uvelse. Opstalt af sydfaçaden 1:300. Opmåling 1925 af Oluf Husted. Kunstakademiets
samling af arkitekturtegninger.
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Fig. 4. Uvelse. Plan 1:300. Efter opmåling af O. V. Koch 1893 med korrektioner og supplementer af 
C. G. Schultz 1936, El. M. og KdeFL 1963 og 1974. Tegnet af Jens Hald Jensen.

Fig. 5. Uvelse. Længdesnit set mod nord 1:300. Opmåling 1893 af O.V. Koch. Efter Danske Tegl-
stenskirker.

Fig. 6. Uvelse. Tværsnit i tårnet set mod øst 1:300. Opmåling 1893 af O.V. Koch. Efter Danske
Teglstenskirker.

Skibet har plan østside med nye tinder. Af langmurene er den nordre næsten 
helt forsvundet, mens den søndre med retkantet sokkelfremspring (der ligger 
to skifter lavere end det på koret) og to en halv sten brede hjørneliséner svarer 
til korets. Helt afvigende og bemærkelsesværdig er imidlertid den kronende 
arkadefrise, der ved sin relative størrelse kan karakteriseres som et reduceret 
galleri21. Frisen (fig. 7—8), der sikkert har haft en pendant på kirkens nordside, 
består af rundbuer, der bæres af små halvsøjler, hvis skafter er tilhugget af en 
lodretstillet løber; hver anden bæring udgøres af et koblet par. Søjlerne står på 
en fodliste af et på undersiden affaset løberskifte, der modsvares af lignende 
skifte på murens inderside (ovenfor dette indvendige bånd, der ligger et skifte 
højere end det udvendige, foretages en indrykning af vægplanet).

Frisens bund er nu pudset og hvidtet, men at dømme efter det afsnit, som 
dækkes af våbenhustaget, er denne behandling ikke oprindelig (jfr. p. 2149). 
Frisen udgår fra den østre hjørnelisén, og med ti enkeltbuer strækker den sig 
hen til tårnets østre façadeplan og afsluttes ud for den indvendige arkade med 
et halvanden sten bredt murfremspring, der står på bundlisten. Murværket 
her og i den vestre ende af skibets sydside i det hele taget præges af fornyelser 
efter nedrivning af det nedenfor nævnte †trappetårn. Kun det forhold, at der 
iagttages en svag forskydning af façadeplanet ud for frisens fodskifte22, giver 
anledning til den antagelse, at fodlisten, hvis niveau svarer til det indenfor 
liggende tøndehvælvs vederlag, har været fortsat hen til bygningens vestre 
hjørnelisén.

135 *
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Fig. 7. Uvelse. Kirken set fra sydøst. Tegning af Jacob Kornerup 1856,

Over arkadefrisen forløber en nymuret gesims, opbygget af udkraget løber
skifte, derover savskifte og endnu et par udkragede skifter; de nederste dele 
kan gentage den oprindelige form.

De nævnte fornyelser af façademurværket hindrer en sikker påvisning af de 
oprindelige gesimsforhold i skibets vestende. Tårnafsnittet (jfr. fig. 11), der 
på begge bygningens sider oventil afsluttes med en gesimslignende udkragning 
bindig med hjørnelisénen (i syd to skifter høj, i nord eet) og afdækkes med 
vingetegl (i syd een række, i nord to) i fortsættelse af det store tag, kunne 
tyde på, at (et par led af?) skibets gesims har været ført hen til bygningens 
vestgavl. Som Løffler 1899 har fremhævet i relation til det forhold, at tårnets 
nedre del er bredere end den øvre, ses både på øst- og vestsiden, men tydeligst 
sidstnævnte sted (fig. 10), at de skrålinier, som fremspringets halvtage angiver, 
lader sig følge 17 skifter opefter, hvor de forbindes af en vandret linie. Under 
disse linier er alt murværk udført i middelalderligt skifte, over dem møder vi 



UVELSE KIRKE 2141

Fig. 8. Uvelse. Udsnit af apsidens, korets og skibets friser, 1:20 (p. 2138—2139). Opmåling 1894 
af O. V. Koch. Efter Danske Teglstenskirker.

udelukkende krydsforbandt. Omstændighederne kunne tyde på, at skibets tag 
før rejsningen af det nuværende tårn har været trukket hen over vestpartiet.

Disse forhold på kirkens udvendige side er nært knyttet til spørgsmålet om 
udformningen af det oprindelige tårnparti, hvoraf de mest omfattende levn 
anskues indvendig. Her åbner det fra begyndelsen velbelyste (jfr. nedenfor, 
vinduer) vestafsnit sig mod skibet med en tredelt buestilling (fig. 14, jfr. fig.
11 og 21), båret af runde, murede piller, hvis uortodokse trapezkapitæler og 
lignende, lave og forhuggede baser er forsynet med et skifte høje skaftringe; 
en søjles fulde højde (over nuværende gulv) andrager 335 cm, nedre diameter 
måler 60 cm. Abakus dannes af et skifte, der på undersiden er skråt affaset 
ligesom façadefrisens fodliste. Af de tre åbninger er den midterste omtrent 
dobbelt så bred som de andre, og den overdækkende rundbue er højere, skønt 
noget fladtrykt. Mellem hver af søjlerne og kirkens vestgavl er slået rundbuede 
helstensstik, der bærer overmure, som fortsættes op i og tredeler tårnets anden 



2142 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

M. M. 1912

etage. På vestmuren er hvert vederlag for de langsgående stik angivet med et 
affaset skifte i buens bredde, svarende til og i højde med abakus. Båndet fort
sættes på vægnichens sider.

Vestafsnittets rektangulære, relativt smalle yderrum overdækkes med langs
gående, halvsten tykke tøndehvælv, mens man kan formode, at midtpartiet, 
som ved en helsten dyb niche i gavlvæggen har fået nærmest kvadratisk plan
form, oprindelig har haft grathvælv.

De to tredelende mure, der som nævnt fortsætter sig op over vestafsnittets 
hvælv, er udført i ét med bygningens vestgavl og den del af tårnets østmur, 
som befinder sig imellem murene. De trekantede mure, som lukker imellem midt
partiet og skibets langmure, er udført i tilslutning til fortandinger.

Indvendig i overetagen måler væggene i midtrummet 222 cm i retningen 
øst-vest, 203 cm nord-syd; fra første færd har i hver af murene mod øst, nord 

Fig. 9. Uvelse. Udsnit af triumfmurens murværk med parti af stikket over den øvre åbning (p. 2137).
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Fig. 10. Uvelse. Tårnets vestside. Personen t.h. er Julius Bentley Loffler.

og syd eksisteret en 42 cm bred, rundbuet, falset åbning med stængeboms- 
huller. Falsen med hullerne sidder i den østre åbning i den side, der vender 
mod midtrummet, de to andre steder i den modsatte side. I vestvæggen er en 
tilmuret, rektangulær, otte skifter høj og i lysningen 26 cm bred vinduesglug 
(skimtes på fig. 10), der på indersiden er falset og foroven aftrappet, under 
anvendelse af de p. 2137 omtalte dobbelttegl.

Vestpartiet har således ikke været indrettet med pulpitur23, og konstruk
tionen over loftshøjde må have haft selve tårnopbygningen som formål.

Mens Høyen, Worsaae og Kornerup drog sammenligning med bl.a. kirkerne 
i Fjenneslev og Tveje Merløse og antog, at den i Uvelse havde haft tvillinge
tårne i vest, ytrede Løffler 1883 tvivl herom og gav 1899 sin motivering for at 
hævde, at kirken kun havde haft et enkelt tårn, som havde rejst sig over vesten
dens midtdel, og han henviste til en ydre lighed med kirkerne i He og Vrigsted24. 

I. Hertzsprunig 1898
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Omend ikke alle de spørgsmål, som knytter sig til de eksisterende forhold i 
Uvelse kirkes vestparti, forklares af Løffler, og man ikke kan udelukke, at side
fagene har været ført et stykke op over skibets tagfodshøjde, synes antagelsen 

Fig. 11. Uvelse. Tværsnit i tårnet set mod øst 1:100. Opmåling 1974 af Anders Alsløv.
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Fig. 12—13. Uvelse. Egebjælker i tårnets etageadskillelse (p. 2136). Målt og tegnet af Anders Alslov 
1974. Jfr. fig. 5, 6 og 11. Forslag til bjælkernes anvendelse som stolper i klokkehus (losholt og skrå

bånd udgående fra midtstolpen udeladt), isometri 1:75. Opmåling 1:75.

af, at der oprindelig eksisterede et kvadratisk midttårn, bedst at være i sam
klang med hovedparten af indicierne. Den indre disposition i bygningens vest
ende etablerer og fremhæver tredelingens centralfag, der yderligere ville under
streges af et midttårn, som antydede en lodret akse. Det drivende ønske bag 
hele udformningen har vel været i skibets hovedakse at opnå det kvadratiske 
fag, som markeres ved nichen i vestvæggen. Fremtidige undersøgelser kan 
måske give oplysninger om, hvilke supplerende indretninger der kan være 
knyttet hertil25.

Vinduer og døre. I hvert af apsisfaçadens tre afsnit har der tidligere siddet et 
cirkulært vindue26 med diameter på knap 50 cm og til begge sider kranset af 
halvstensstik (fig. 7); alle er nu lukkede, udvendigt skjult bag ny skalmuring, 
mens de indvendig kan skimtes i pudsen.

I korets nordside er bevaret et dobbeltsmiget, udvendig 108 (oprindelig 
153) cm højt og 71 cm bredt vindue med rundbuet halvstensstik og lysnings- 
kant af lodretstillede løbere. I den ydre fals af det i bredden udvidede vindue 
sidder gamle, men næppe oprindelige, blyindfattede ruder; indvendigt gitter
lukning af en lodret og to vandrette jernstænger.

I det egentlige skib synes der oprindelig kun at have været eet vindue i 
hver langside; sydsidens nu udvendigt forsvundne ses i tilmuret skikkelse på 
Kornerups tegning fra 1856 (fig. 7), hvor overdækningens halvstensstik led
sages af omløbende skifte. Over hvælvet er bevaret toppen af den rundbuede,
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dobbeltsmigede åbning med kantsten i lysningen. Vestafsnittet har i hver side 
haft sit rundbuede, dobbeltsmigede vindue, begge står i dag tilmurede, det 
nordre dækket af trappetårnet27. Udvendig, hvor det søndre måler 120 x 78 cm, 
overdækkes åbningen med halvstensstik. Omstændighederne28 tyder på, at 
der fra begyndelsen ikke har eksisteret åbninger i vestgavlen.

Af skibets indgange er den søndre i behold, dog med behugning af sidernes 
murværk. Det er nu en falset, 230 cm høj og 120 cm bred, rektangulær åbning 
med et rundbuet (oprindelig kalket?) tympanonfelt, hvis bæring er ødelagt.

Døren overdækkes og indfattes med et dobbelt halvstensstik af sten, der 
vekselvis er røde og sortbrændte; begge buer kantes af krumhuggede løbere. 
Skønt bredere i sin proportionering, svarende til andre enkeltheder ved kir
ken, er portalen i sin udformning og koloristiske effekt nært knyttet til dør
steder i andre nordsjællandske teglstenskirker29.

I det indre har kirken oprindelig haft fladt træloft; i koret angiver væggenes 
hvidtekalk en loftshøjde ved den oprindelige murkrone; tilsvarende i skibet, 
hvor det ser ud til, at brædderne har været sømmet på bjælkernes overside. 
Kun den halvcirkulære apsis har fra begyndelsen haft sit helsten30 tykke kvart- 
kuglehvælv og åbner sig mod koret med en falset arkade. Den relativt slanke, 
234 cm brede triumfbue (fig. 19), der flankeres af 108 cm brede, rundbuede, 
i grundplanen fladrunde sidealternicher (søndre helt tilmuret bindig med 
væggen, nordre delvis), har lige gennemløbende vanger, hvor vederlag for buen 
angives ved et profil31 af et forneden hulet affaset skifte over vulstskifte. I 
triumfmurens taggavl er en 204 cm bred, rundbuet, oprindelig åbning, i hvis 
tre centimeter overgribende helstensstik (jfr. fig. 9) der indgår de p. 2137 
omtalte dobbeltsten. At dømme efter overfladetilstanden i åbningens sider og 
bue, må arkaden, der bedst kan forklares som aflastningsforanstaltning32, 
have været tillukket forneden (med træ?). I sjette skifte under buens vederlag 
er en vandret kanal i hele triumfmurens udstrækning, utvivlsomt efter en ind
muret træbjælke, der har fungeret som armering og trækbånd.

Ændringer og tilføjelser. Efter en rum tids forløb blev der indbygget hvælv i 
kirken; væggene har før dette indgreb været hvidtede og dekoreret med kalk
malerier (p. 2150). Det er sikkert samtidig med overhvælvingen, at façade- 
gesimserne blev ændret, og tagets rejsning gjort stejlere. Overhælvingens 
enkle former tillader ikke en datering mere præcis end, at arbejdet må være 
udført i slutningen af den katolske tid. I koret er indsat eet fag, i skibet to; 
alle tre er halvstenshvælv med retkantede halvstensribber33, der ligesom de 
helsten brede, spidsbuede skjoldbuer og skibets lignende gjordbue bæres af 
simple, falsede hjørne- og vægpiller uden vederlagsbånd. I koret dækkes apsis- 
buen af det østlige hjørnepillepar og den tilhørende skjoldbue. Lignende for
hold gør sig gældende i skibet, hvad angår sidealternicherne og i vestenden, 
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Fig. 14. Uvelse. Indre set mod vest.

hvor skjoldbuen næsten skjuler begge søjlestillingens ydre buer (fig. 14). Man 
iagttager her, at søndre hjørnepille er forskudt mod vest og de tilstødende 
skjoldbuer forvansket af hensyn til døråbningen; når noget lignende ikke er til
fældet i nordsiden, må indgangen her, der sikkert har siddet lige over for den 
søndre, have været lukket forud for overhvælvningen.

I tårnpartiets midtfag sidder et halvstens krydshvælv, der kan være sam
tidigt med den nedennævnte ombygning.

Våbenhuset foran syddøren (fig. 2) er sengotisk, rejst af munkesten (gen- 
nemsnitsformat 26—27x11,5—12,5x8—9 cm; 10 skifter = 100—104 cm) i 
munkeforbandt over en syld af marksten, hvoraf enkelte ses i murværket over 
terræn. Bygningens tag med samme hældning som den nuværende var oprinde
lig godt en fod lavere34; den kamtakkede gavl prydes med seks, stigende, spids
buede højblændinger, hvor sålen i det midterste par er løftet af hensyn til ind
gangen. Den eksisterende døråbning med rundbuet, muret tympanonfelt er 
ny; fig. 7 gengiver en ældre, rektangulær skikkelse.

Østmurens rundbuede, udvendigt falsede, indvendigt smigede vindue er 
indsat ca. 186535 (jfr. fig. 7). Våbenhuset har gråmalet træloft, fornyet 174236; 

K. M.1961
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langs den østre væg forløber en muret bænk, der på sydvæggen fortsætter hen til 
døren.

At dømme efter murværkets beskaffenhed rejstes det nuværende tårn om
kring år 1600, fra hvilken tid der i øvrigt registreres byggeaktivitet ved kirker i 
Nordsjælland37. Over skibets hvælvhøjde indeholder det smalle, tværstillede 
tårn, der har gavle i nord og syd, to stokværk, hvor etagedelingens bjælker 
(jfr. nedenfor) hviler af på de ældre, tredelende vægge (p. 2142). Ved opførelsen 
af nye ydermure af munkesten i krydsforbandt (jfr. p. 2140) etableredes et 
klokkestokværk, hvis gulvniveau på façaderne markeres med et bånd af ud
kraget løberskifte over et kvartstafskifte, forløbende på alle tårnets sider i 
højde med skibets tagrygning. På langsiderne krones façaderne med gesims af 
et par udkragede normalskifter, adskilt af savsnit. Taggavlene med kamme og 
tinder, der meldes reparerede 1684/859 og ommuret 176136, er nye, jfr. fig. 7.

I øverste etage har tårnet mod alle verdenshjørner to rundbuede glamhuller, 
der med lige gennemløbende sider er placeret i en spidsbuet, halvsten dyb 
niche, som står på façadebåndet. På langsiderne, hvor proportionerne er gjort 
bredere end på de korte gavlender, findes en cirkulær åbning i det forsænkede 
spejl.

Kirkens udvidelse 1742. Indlemmelsen i rytterdistriktet og menighedens 
vækst (jfr. †pulpitur, p. 2159) foranledigede kirkeinspektøren til at opstille 
overslag over en tilbygning, der efter kontrakt marts 1742 opførtes af en 
murersvend fra København og sattes i forbindelse med skibet ved spidsbuede 
arkader, der brødes gennem nordmuren, således at de ret gennemløbende van
ger blev bindige med de ældre hvælvpiller og gjordbuer. Ved tilføjelsen af 
dette sideskib eller »Korskirke«, blandt hvis samtidige slægtninge ved andre 
rytterdistriktskirker kan nævnes Frederikssund (p. 657—58), Asminderød 
(p. 766), Esbønderup (p. 1018) og Gerlev i Hornsherred, blev skibets gulv
areal øget til mere end det dobbelte. Den kvadratiske bygning er muret i kryds
forbandt af gule flensborgsten, de svagt fremspringende hjørnelisener og stikkene 
over de fladrundbuede vinduer af vekslende røde og gule. Façaderne, der tid
ligere var vandskurede, krones med en profileret gesims, hvis nederste skifte 
er hulet, derover kvartstaf, øverst to rulskifter, hvoraf det øverste har karnis. 
Opskalket, teglhængt valmtag, oprindelig med »skånske tagsten«. Indvendig 
er hver væg disponeret med tre høje, fladrundbuede nicher, hvor vinduerne og 
den nu tilmurede dør i nordsiden38 sidder i den midterste. Fladt, pudset loft, 
der oprindelig var blåt med røde lister. I sammenhæng med udvidelsen hævedes 
gulvet i den gamle kirke45, prædikestolen flyttedes, og der gennemførtes æn
dringer og istandsættelse af kirkens inventar (jfr. p. 2156f)39.

I slutningen af forrige århundrede40 rejstes et trappetårn på tårnets nord
side, og det på sydsiden sløjfedes. Det er formentlig ved samme lejlighed, at
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kirkens façader udbedredes og skalmuredes, hvorved adskillige levn af ældre 
vinduer forsvandt. †Trappetårn på sydsiden (fig. 7), der 1684/859 var tegl
hængt, er samtidig med kirketårnet. Den falsede, nu blændede og udvendig af 
skalmur dækkede åbning fra trappen ses i tårnet på sydvæggens inderside, 
jfr. fig. 6 og 11.

Tagværker, nyere af fyr, i skibet med årstallet 1866; udbygningens vistnok 
samtidigt med denne. Et tre skifter højt hul i østsiden af triumfmurens taggavl 
synes efter placeringen af fladhovede jernsøm med smårester af tagbly at være 
samhørende med korets ældre kip (jfr. p. 2138) og hidrører formentlig fra ryg- 
ningsplanker.

Kirken står i dag i blank mur, hvor skibets frise, tårnets glamhulsfelter, 
våbenhusets blændinger41, udbygningens gesims og falsene i de fleste vinduer 
er hvidkalket. Apsidens halve kegle, der i 1600-tallet vistnok havde tegltag9 
og 1722 beklædtes med kogte egespån42, er dækket med bly; på tårnet er der 
kobber, mens blytag omtales fra de ældste efterretninger i 1600-tallet9 og frem 
til en hovedreparation 182811. Kirkens øvrige tage var allerede i 1600-tallet 
hængt med tegl, hvor efterhånden hulsten udskiftedes med vingesten43; senest 
fornyet 1972.

De nuværende, rundbuede vinduer, der udvendigt er falsede og indvendigt 
smigede med falset stik, er indsat 183844; sålbænke af svær jernplade. Ind
vendig, hvor der i 1890’erne opsattes en nu nedtaget kakkelovn13, står kirken 
hvidkalket. Gulvet45, der generelt udbedredes i 1860’erne46, er i apsis lagt med 
røde mursten på fladen, i kor, skib og delvis i tilbygningen med røde og grå 
brændtlersfliser (22,6x22,6x5 cm), på undersiden stemplet G. Dithmer/ 
Kloster/Mosegaard, kantet af lignende gule, uden stempel. Gulvet i våbenhuset 
var tidligere en cementudstøbning; 1974 sænket og belagt med fliser fra til
bygningen.

Vindβøjen placeredes midt på tårnets rygning engang imellem 1856 (fig. 7) 
og 186347; den nuværende er en jernstang med volutdekoration i smedejern, 
opsat omkring 1970 (fig. 2 og 11). To †fløje af jern og kobber nævnes 185448 
og sad i følge Jacob Kornerups tegning 1856 (fig. 7) over tårngavlenes toptinder. 
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Fig. 15. Uvelse. †Kalkmalerifragmenter i apsis; af Isefjordsværkstedet (p. 2151).

K A L K M A L E R I E R

I koret findes bevarede fragmenter over de senere hvælv, i apsis overhvidtede 
rester af figurudmaling. Alt udført af Isefjordsværkstedet o. 1460-80. Under 
det hvidtede lag, hvorpå disse kalkmalerier er malet, synes ikke spor af ældre 
bemaling.

På korets overvægge findes på alle sider levn af en kronfrise af zigzagbånd 
med overkant ca. seks skifter under oprindelig murkrone; langs hjørnerne er 
anbragt lignende lodrette bånd. På sydvæggen ses i vest rester af røde ranker, 
i øst fire glorierede hoveder og herover et skriftbånd med udvisket minuskel- 
skrift, muligvis Bønnen i Gethsemane.

E. L.1962
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†Kalkmalerier. Apsis. På grundlag af de ret sparsomme rester, som efter en 
hårdhændet af bankning 1962 kom til syne, må motivet have været en kors
fæstelse, flankeret af Maria og Johannes med de to røvere på siderne af Kristus. 
Heraf var kun den sydlige røver og underkroppen af Johannes synlig (fig. 15). 
Yderst i nord og syd en helgeninde, kun den nordres attribut, et hus, var be
varet. (Formentlig Gertrud?). Begge havde kappe med revers og langt hår og 
bar bøger i hænderne. Maleriets nedre afgrænsning bestod af øverst en ranke 
i rød streg, dernæst en zigzagbort og forneden et bredt bælte med rhombe
formede »fliser« afsluttet nederst med en krydsrække. Mellem disse borter 
gule, malede striber.

Korets syd- og nordvæg, mindre spor af tilsvarende rhombeformede »fliser«; 
vest for sydsidens vindue lidt af en samtidig ranke.

Rester af marmorering 1742? På nordøstre arkadepille, samt på søndre kor- 
buevange og på et lille parti vest for sydvinduet fremkom 1962 rester af rød
brun bund med hvide årer som marmorering. Muligvis identisk med den be
maling, som murersvend Christopher Hansen, København, leverede 174236. 
Buer og grater blev da malet med brunrødt.

Også 1706 var kirkens buer blevet malet med gråt af murermester Michel 
Hansen af Roskilde9.

I N V E N T A R
Oversigt. Fra romansk tid stammer helgengraven fra det †murede alterbord, samt de 

to døbefonte. Den fornemme skånske font er muligvis anskaffet i forbindelse med den 
nuværende kirkes opførelse. Dåbsfadet er skænket 1594, men ellers er den overvejende 
del af inventaret fra 1600’rne. Således altertavlen 1640, alterstagerne, prædikestolen, der 
er tilskrevet Bernt snedker o. 1600, og den ene klokke støbt af Hans Kemmer 1618. I 
forbindelse med tilbygningen i nord 1742 (sml. p. 2148) blev prædikestolen flyttet til 
nordre side, og nye stolestader og det store pulpitur opsattes af Jens Christensen, Fa
rum, samme år. Hans Nielsen, Ganløse, malede de nye inventargenstande og nymalede 
kirkens ældre inventar. 1827 opsatte man en ny alterskranke og 1841 nye stolestader 
i skibet. Det ældre pulpitur i tårnrummet fjernedes senere.

Alterbord, 1852 af fyrretræ.
†Alterbord, muret, nedbrudt 1852. Herved fandtes i midten en * helgengrav, 

(fig. 16) bestående af en usædvanligt tildannet kridtsten (11,5 cm lang, 9 cm 
bred og 4,7 cm høj), med trugformet fordybning, hvori der lå en *relikvieæske 
af foldet bly (6,2 cm lang, 2,4 cm bred og 2,8 cm høj) indeholdende et stykke 
silketøj viklet om et par småstumper af et kranium. Ingen angivelse af navnet 
på helgenen. Både kridtsten og relikvieæske nu i NM49. 1697 indmurede murer
mester Gunder et fodstykke af eg under altret9. I bordet var to skabe, hvis 
låger blev repareret 18046.



2152 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

Fig. 16. Uvelse. *Helgengrav fra †muret alterbord. Nu i NM. inv. 12359 (p. 2151).

Alterklæde, nyere. Rødt fløjl med guldkors. †Alter klæder. 1620 var der to 
alterklæder, det ene nyt med frynser50. 1662 tilsvarende, samt et rødt carmoisin 
fløjlsklæde. 1700 købtes carmoisinrødt damask, kartun og taftbånd til et nyt 
klæde9. 1773 anskaffedes et af rødt, trykt plys kantet med sølvgaloner, samt 
broderet med det kgl. navn og krone og årstal36. 1804 og 1826 købtes nye alter
klæder6.

†Alterduge. 1661 købtes lærred til ny alterdug og kniplinger hertil51. 1722 
blev en silkesyet alterdug skænket af Niels Rech og hans kæreste12.

†Kalkduge. 1662 købtes lærred til to klude at lægge på kalk og disk51. 1764 
fandtes et »tørklæde« at hænge over kalk og disk, givet af Maren Christensen i 
Uvelse12.

Altertavle, o. 164052. Af eg, med næsten kvadratisk storfelt flankeret af do- 
riske søjler, bag hvilke to smalle fyldinger, den øverste med hammerfylding. 
Postamentfremspringene har fyldinger med hammerudvidelse foroven. Selve 
postamentfeltet en lang fylding med halveirkulære afslutninger for enderne. 
Storfeltet indeholder sekundært oliemaleri fra 1866, indrammet af pærestav. 

I . .L.1974
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Fig. 17. Uvelse. Romansk døbefont af skånsk type (p. 2155).

Topstykket med Christian IV.s kronede navnetræk er ligesom vingerne bygget 
op af store øreflipvolutter. Vingernes englehoveder er fornyet i forrige århun
drede. Rester af de oprindelige hoveders hår ses stadig bag de nye. På hvert af 
gesimsens hjørner står en 50 cm høj figur, Peter med nøgle og Paulus med 
sværd. Tavlen er egetræsmalet med forgyldning på ornamenterne. Kun bag 
kongenavnet er blå grund, bag kronen rød.

Storfeltets maleri, 117x109 cm, olie på lærred, forestiller Kristus med 
korsstav stående foran et rundbuet vindue. Hoftestykke. Signeret N. Simonsen 
186653. †Maleri, samtidigt med tavlen, forestillede nadveren13.

1710 reparerede snedker Peder Olesen tavlen, som 1712 blev malet med guld 
og farver af Hans Madsen, Hillerød, der også renoverede skilderiet9. 1722 re
parerede både tømmermand Peder Mathiasen, Uvelse og snedker Laurs λValle- 
sen, Slangerup, tavlen36. 1742 fornyede Jens Christensen, Farum, en del lister 
og Hans Nielsen, Ganlose, reparerede maleriet og nystafferede tavlen med 
farver, ægte guld36. Muligvis er det rester af denne staffering, som ses f.eks. på 
postamentfremspringene.

Danmarks Kirker, Frederiksborg :ιmt l.'iG

L. L.1972
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Altersølv. Kalk (fig. 18) sammensat af dele fra 1400’rnes slutning54 og 
1600’rnes begyndelse. Skænket 1633. Knoppen med stærkt fremspringende 
rudebosser, hvorpå minuskler »i h e c v s«, og det sekskantede skaft er ældst. 
Den ret stejle fod har seks flade buer på ret høj standkant med gennembrudt 
frise mellem fodpladen og en næsten ligeså fremspringende øvre glat plade. På 
de fire af tungerne graverede, liljeagtige ornamenter, på den femte en graveret 
krucifiksgruppe (fig. 18 c) og på den sjette et Urnevåben, samt »F. W. 1633« 
(Frederik Urne, lensmand på Kronborg 1627—41) (fig. 18 b). Under bunden 
graverede versaler »Niels Kaspersøn kirche verge«. Et ovalt stempel med kors
lagt I P og et lille kors i den øverste vinkel for Jørgen Prytz, København, 
† 1612 (Bøje p. 30, nr. 131)55. Bægeret muligvis samtidigt. Den udklippede blad
krans foroven på foden og under bægeret stammer formentlig fra den repara
tion, som F. Kielberg foretog 18755.

Disk, samtidig med kalkens fod. Glat med graveret cirkelkors. Under bun
den stempel som kalkens for Jørgen Prytz.

Fig. 18. Uvelse. Alterkalk. Knop og skaft fra 1400’rnes slutning, foden o. 1600. Kalken skænket 
af Frederik Urne 1633 (b), korsfæstelsesbilledet (c) samtidigt hermed (p. 2154).
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†Sygekalk, 1753 købt hos guldsmed Holling, København36. Den havde vin
flaske med oblatskruegemme, vejede 360 gr. og var i futteral12.

Oblatæske, 1863, cirkelrund, glat, på låget indgraveret kors og tornekrans. 
På siden graveret med skriveskrift »Uvelse Kirke«. Tre stempler under bunden 
og indvendig i låget: mestermærke for Schrøder og Søn (Bøje p. 132f.), guar- 
deinmærke for Peter Reimer Hinnerup (1840—63), og Københavns bymærke 
1863. †Oblatæske, købt 1738, af lakeret træ12, nævnt i inventarierne til 186313.

†Vinflasker. 1620 fandtes en tinpot, to tinflasker og en glasflaske50. 1773 
fik kandestøber Friderichsen betaling for en ny vinflaske af krontin på to 
potter med kirkens navn på. Jfr. Slangerup p. 2061. Han betalte for en gammel 
flaske af »mangods«36.

Alterkande, 1841 af porcelæn6. Kanden sort med forgyldt kors (Kgl. porce
læn). Skål, hvid med guldkors i bunden (Bing & Grøndahl).

Alterstager, o. 1600, nævnt i inventariet 162050. De 51 cm høje, ens stager har 
svær fod, som hviler på tre leddelte, profilerede kugler. Skaftet har pæreformet 
midtled forneden med to, foroven med fire skarpe skaftringe. Ret flad, svagt 
profileret lyseskål med malmpig. På indsnævringen under lyseskålen er på 
begge stager to modstillede cirkulære udfyldninger — spor efter †lysholdere? 
Syvarmet lysestage, skænket 1943.

†Røgelsekar, nævnt 1678 som kobberildkar at hente ild i9.
Messehagel, nyere af rødt fløjl med kors og bort i guld. †Messehagler. 1620 

nævntes en carmoisin fløjls messehagel50. 1700 købtes til en ny fem alen rødt 
fløjl, to en halv alen cartun, to alen røde skruesnore, 89/16 lod guld og sølv 
»point d’Espagne«9. 1826 afleveredes den gamle messehagel til kirkens byg
ningsinspektør, som leverede en ny6.

†Dåbstøj. 1764 fandtes et kristentøj for fattige folks børn, syet af en gam
mel messehagel12.

Alterskranke, femsidet med drejede træbalustre. Afløste efter 18276 den 
†skranke, som 1726 blev skænket af sognepræsten Peder Friis og hans kæreste, 
jfr. Slangerup (p. 2046). Den var af jern med messingknapper og en blikplade 
med givernes navne foran. 1742 lagde Jens Christensen, Farum, en ny fod i 
skranken og samme år malede Hans Nielsen, Ganløse, den med brunt, og si
derne blev marmoreret med flere farver36.

Døbefont, fig. 17, romansk, af grå sandsten. 85 cm høj, 69 cm tvm. Den cy
linderformede kumme har forneden en tætstillet række af buede vulster, der
over en kraftig reliefhugget tovsnoning og øverst lave buefelter. I een svikkel 
findes yderligere en trekantf ormet dekoration. Foden er en attisk base med 
hjørneknopper over den høje plint. Den særprægede, importerede font hører 
sammen med en gruppe skånske fonte56. Spredte spor af staffering i brunrødt 
og blåt. 1742 marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, fonten og malede en lak

130*
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grøn liste på36. 1874 blev malingen renset og nymalet af P. Mauritzen, Uvelse5. 
Nu ved korbuens nordre vange. 1742 opførte murersvend Christopher Hansen, 
København, et muret fundament til fonten36.

†Fontelåg, nævnt 174236 til 192013. Af fyrretræ med midtopstander med 
knop og fire bøjler. Gråmalet.

Font, romansk, af granit. Næsten lodrette sider både på kumme og fod, 
intet afløb. Tvm. ca. 70 cm. Kummens rand er stærkt nedslidt på to steder 
hvilket skyldes, at den længe anvendtes som kølekar hos den lokale smed. 
Fonten kan have stået i Lystrup (p. 2165). 1960 opstillet i tårnrummet.

Dåbs fad af messing, skænket 1594. Glat med trambulerede versaler på 
randen: »Dette becken gaff Peder Hansson i Welsö kirckeverge och hans 
hvstrv Anne Pedrvsdaatter til Welsö sognekircke anno 1594 D.S.X.M.T.H.[?]«. 
I fadets bund spor af tre koncentriske cirkler. Tvm. 50 cm.

Dåbskande af kobber, nyere. †Dåbskander. 1620 nævnes en gammel kobber
kedel50, som brugtes i fonten; forsvundet 166251. 1829 anskaffedes en ny vand
kande med låg, af bly, sammen med en »karm« til fonten6.

Prædikestol, fig. 20, o. 1600. Formentlig udført i Bernt snedkers værksted 
i Slangerup, sml. Lynge p. 1993. Fire smalle fag af eg. Underbaldakinen har 
glatte S-svungne bøjler, syvkantet pille. De nedre smalfelter har hjørnebøjede 
fremspring med kassetteværk og løvemasker. I felterne kartoucher med 
diademhoved i midten, herfra udgår guirlander med klæde og frugtklaser57. 
Alene i feltet under Matthæus er diademhovedet oprindeligt. Storfelterne har 
arkader med omkringløbende, glat pilaster med diamantkvadre og -bosser, 
profilkapitæler. Bueslaget har i den indre arkivolt karnistænder. I buehjør
nerne er kerubhoveder. I arkadebunden løber et indrammende kassetteværks- 
bånd. De fire evangelister med deres symboler står i de flade nicher på en 
konsol med æggestav. Alle følger forlæg, som er almindelige i Bernt snedkers 
tidlige arbejder. Fagene er opdelt ved hermer med hjørnebøjede skafter med 
klæde, ring med hængefrugtklase og kassetteværk. De fire figurer, vekslende 
nøgne kvinder og mænd, har korslagte arme. Een af kvinderne har halskæde 
med medaillon. De bærer joniske kapitæler med svagt udtrukne volutter på 
trekantpuder58. Gennemløbende gesims med arkitrav, frise og kronliste. Ege- 
træsmalet med sort farve og forgyldning på lister og ornamenter. I frisen nyere 
fraktur (Hebr. 3,7), herunder skimtes ældre fraktur. En afdækning af feltet 
med Matthæus viser, at evangelist og pilaster tidligere var hvid, grunden blå, 
kerubhovederne naturalistiske i farverne, og at ornamentale dele var blå, 
røde og forgyldte. Denne staffering kan enten være identisk med Hans Mad
sens i Hillerød 17129 eller med Hans Nielsen, Ganløses fra 174236. Spor af ege
træsmaling ses ved prædikestolsopgangen. Herpå er med sort skriveskrift: 
»Nielsen fra Farum Malet den 12de Marts 1863«. Espen snedker reparerede 
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Fig. 19. Uvelse. Indre set mod øst.

prædikestolen 167151. 1710 fik den ny fod ved snedker Peder Olesen9. 1722 
repareret af tømmermester Peder Mathiasen, Uvelse. 1742 flyttedes prædike
stolen til nordre side i forbindelse med kirkens udvidelse (p. 2148). Murersvend 
Christopher Hansen satte den på et muret fundament. Nu atter i søndre side. 
Himlen, nyere, glat med profillister, sekssidet. †Himmel, 1742 leveret af Jens 
Christensen, Farum. Opgangspanel, 1742. Ved flytningen af prædikestolen be
taltes Jens Christensen, Farum, for en ny trappe med repos og to fyldinger36. 
†Brædt med indskåret »M. Hager 1777« og »Theodosius Kaalun 1803« sad tid
ligere i prædikestolen.

†Prædikestol. 1620 nævnes »gammel« prædikestol50. Utvivlsomt den, som o. 
1600 var afløst af den nuværende.

†Bogstol, repareret 18046. †Timeglas. Nævnt 166251 og 1678. 1685 købtes et 
timeglas, som stod på altret9.

Stolestader. I skibet, 1841. 16 stolestader med glatte gavle med trekant
afdækning. Flere af rygpanelerne er genanvendte. Murermester Lundblad om
arbejdede alle stolestaderne 184147. Nu brunmalede med sorte sæder.

†Stolestader. 1712 fik Hans Madsen betaling for at egef arve 24 kirkestole og 
forgylde lister og drejede knapper. De sidste var lavet af Johan Dreyer, Hille- 

L.L. 1972
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rød samme år9. 1732 reparerede snedkermester Chr. Smidt, Frederiksborg, 
stolene36. 1821—27 reparerede man ziraterne på alle stolene59.

Stolestader. I tilbygningen, 1742, leveret af Jens Christensen, Farum36. Af 
de 21 oprindelige stole er nu 19 tilbage. På gavlene, der afsluttes med en tre
kantafdækning, er glatte halspilastre. Tre stole er brunmalede, resten ege- 
træsmalede 1863(?)60. På een gavl har man afdækket dele af en brunlig be
maling på selve gavlen, grøn marmorering på pilastren. Formentlig identisk 
med stolestadernes første staffering ved Lars Bendixen, Hillerød, 1759. †Pa- 
neler blev 1742 leveret af Jens Christensen til gangen mellem den gamle og den 
nye kirke36.

†Skriftestol, før 1712, da den maledes af Hans Madsen, Hillerød, med ege- 
farve og forgyldte lister9. 1742 ombyggede Jens Christensen, Farum, stolen, 
som bestod af et gammelt zirligt panel, der ikke var større, end at een eller to

Fig. 20. Uvelse. Prædikestol (p. 2156). E. M.1961
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kunne knæle foran det. Dette panelværk blev gennemskåret og forsynet med 
»kryphængsler«. Flere personer kunne nu knæle på begge sider, nyt gulv, sæde 
og rygpanel. Samme år malet af Hans Nielsen, Ganløse36. Atter repareret 1760 
af Jens Christensen, nyt gulv og panel i skriftestolen.

†Præstestol, repareret bagklædning og gulv 182759. 1854 erstattet af en sort, 
lakeret lænestol61.

†Degnestol, før 1712. Repareret 1742 af Jens Christensen, Farum, og 1760 
igen af samme36. 1776 indsatte snedkermester Kobiersky, København, nyt 
rygpanel62. Malet 1712 af Hans Madsen i Hillerød med egefarve og forgyldte 
lister9; 1742 af Hans Nielsen, Ganløse36.

†Kiste til lys, lille, nævnt 162050.
†Skab i våbenhuset, 1764 omtalt som »gevehrskab«12. 1712 malet af Hans 

Madsen, Hillerød, med figurer og anden staffering9. †Skabe ved altret. 1722 le
verede snedker Laurs Wallesen, Slangerup to nye skabe, eet på hver side af 
altret til kirkens ornamenter. Samme år malet røde med blå lister, indvendig 
med blå limfarve af Christen Christensen, Slangerup. 1742 malet af Hans Niel
sen, Ganløse36. Skabene omtales 1764 som jernbundne12.

Pengeblok, 184763. Egetræ med jernbeslag og fremtrædende sømhoveder. 
Inden for syddøren.

†Blikpengebosse med lås nævnt 176412 og 186313. Sml. fig. 21.
†Pengetavler. 1622 en liden »kirketavle«50. 1764 tre kollekttavler12. 1776 le

verede snedkermester Kobiersky, København, to nye kollekttavler62. 1825 
fandtes fire gamle tavler6.

Dørfløje, moderne. †Dørfløje. En flammeret dør i våbenhuset, formentlig 
1700’rne, fjernet ved restaurering 1974. To døre maledes af Hans Madsen, 
Hillerød, 17129 og atter 1722 af Christen Christensen, Slangerup, røde med 
blå lister36. Den ny tremmedør og tårndøren blev 1873 malet af P. Mauritzen5.

Pulpitur, 1742. Opsat af Jens Christensen, Farum, i forbindelse med op
førelsen af tilbygningen. Pulpituret, hvis brystning har ni fyldinger, bæres af 
to piller. Det fylder hele nordvæggen. Oprindelig var der plads til ti bænke i to 
rækker. 1742 blev det malet af Hans Nielsen, Ganløse36. Rester af bema
lingen er afdækket på det vestligste fyldingsfag. Stafferingen synes at stemme 
med de arkivalske oplysninger om marmorering af piller og fyldinger, »rabat
terne«, blå med zinnober lister. Loftet under pulpituret blev malet med blå 
limfarve og røde lister. Et rækværk foran nordvinduet med udsavede træbalustre 
synes samtidigt med pulpituret.

†Pulpitur. Det blev repareret 1693 og 1710 af snedker Peder Olesen. Male
rier af de lire evangelister fornyet 1712 sammen med den øvrige staffering af 
Hans Madsen, Hillerød9. 1722 slog tømrer Peder Mathiasen, Uvelse, trappen 
til pulpituret fast. Nedtaget 174236. I vest (p. 2148).
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Fig. 21. Uvelse. †Orgelpulpitur og orgel 1842 (p. 2160). Foran den sydlige tårnpille ses to †blik-
pengebosser (p. 2159).

Orgel bygget 1964 af Troels Krohn, Hillerød. Seks stemmer, ét manual og 
anhangspedal. I tilbygningens vestside, nær skibet. †Orgler. 1) (Fig. 21). An
skaffet 184213. På pulpitur i skibets vestende. 2) På pulpitur i tilbygningens 
nordside. Fem stemmer. Pneumatisk aktion. Af hensyn til kirkens opvarmning 
afspærredes tilbygningen under besættelsen 1940—45. Man anskaffede da et 
harmonium fra Spaethe, Gera.

Salmenummertavler. Moderne. På loftet fire tavler opdelt i otte felter til tal
brikker. Med hvid fraktur »Før prædiken« og »Efter prædiken«. Formentlig 
identiske med de tavler, som 1800 og 1829 anskaffedes til kirken6. Een tavle 
med udsavet topstykke og profilerede lister foroven og forneden. Med fraktur 
»Daabspsalmer« og »Altergangspsalmer«. Til kridtskrift. Midten af 1800’rne.

C.A.J. 1920
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Kirkestævnetavle, sortmalet trætavle med hvid fraktur. Nu brugt til skilt
ning om høreapparater; i våbenhuset.

Lysekroner, to moderne messingkroner64.
Hatteknager, tre hjortetakker. På skibets sydvæg.
Mindetavler. 1) 1865, hvid marmor, i spidsbuet ramme af grå sandsten 

108x57 cm, opsat over faldne soldater i Uvelse sogn 1848—49 og 1864. Ind
muret på østvæggen mellem skibet og tilbygningen. 2) O. 1895, af sølv, ca. 
29—18 cm, med messingramme, foroven palmetteornament. Graveret skrive
skrift. Medlemmer af familien Prieme. Nu på pulpiturets østvæg.

†Ligbårer. 1722 leverede snedker Laurs Wallesen, Slangerup, en ny, som af 
Christen Christensen, Slangerup, blev sortmalet36. 1738, 1740 og 1762 an- 
skaffedes nye12. 1829 kasseredes to ligbører6.

Klokker. 1) 1618 glat, svajet legeme, ved slagringen tre og to relieflinier. 
Tvm. 106 cm. På halsen versalindskrift: »Anno 1618 støbt mich Hans Kemmcr 
y Helsgenør soli deo gloria lavs et honor« (»i året 1618 støbte Hans Kemmer i 
Helsingør mig. Gud alene ære, pris og hæder«). Plans Kemmer rotgieter om- 
støbte den gamle klokke og Jep tømmermand i Hillerød ophængte den nye8. 
2) 1878. Foroven på den enkle klokke to profilbånd, forneden indskrift med 
versaler »Støbt i Anker Ileegaards Etablisement paa Frederiksværk 1878«. 
Kirkens ældre, revnede (fra for 175365), lille klokke omstøbtes samtidig. Tvm. 
71 cm. †Klokke. 1602 afgav man til klokkeskatten til kanonstøberiet i Køben
havn en klokke på 1 skpd.66.

Klokkestolen fornyet 184863. Af fyr. †Klokkestol repareret 1687° og 18386.
Gravsten. 1) O. 1612. Anne Per Hansen, †26. okt. 1612. Stenen lagt af hendes 

mand Per Hansen. Rød kalksten 169,5x94 cm. Tværskriften og randskriften 
fordybede versaler. Dobbelt randlinie, her inden for gudelig indskrift. I hjør
nerne medaljoner uden udsmykning. I midtgangen.

2) O. 1800? Fragmentarisk, nu ca. 45x 100 cm, rødlig kalksten. Tværskrift 
med fordybede versaler, navnet borte: ».. Danemand bekostet over sig oc sine 
salige quinder..«. Randskriften gudelig. Hjørnerosetter. Nu anvendt på kirke
gården som trappesten.

†Gravsten og gravtræer, †l) 1798 lagdes sten over sognefoged Kristen Jensen 
i Lystrup af hans enke. Det var en genanvendt sten, som hun købte af kirken67.

†2) Gravtræ (1808) købt og lagt af Christen Mortensen, Uvelse6.
†3) Gravtræ 1831 over O.A.S. (sml. fig. 7). Kirken modtog i perioden 1799— 

1830 flere afgifter fra folk, som lagde ligtræer, og fik indtægter ved salg af gamle 
ligtræer6.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af 

lensmændene. III Sjælland. LA. Kirkeinspektionsarkivet. Rgskbog 1678—1753. Ved em
bedet. Synsprotokol 1863 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelig
hed, p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Valdemar Koch 1893, Mogens Clemmensen 1917 (ma
nuskript til Danske Teglstenskirker), C. A. Jensen 1920 (bygning), V. Flermansen 1920 
(inventar), Olaf Olsen 1960 (granitkumme) og E. Lind 1962 (kalkmalerier). Meddelelser: 
K. E. Larsen 1966 (vievandskar ved »Kirkebjerggård«) og J. A. Bundgaard 1969 (om 
kirkens proportioner). — Undersøgelse af Elna Møller 1963 og 1972, Kjeld de Fine Licht 
1964 og 1974, samt Marie-Louise Jørgensen 1961. Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine 
Licht, inventarbeskrivelse ved Ulla Haastrup, orgel Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger: NM: Kirken set fra sydøst, I. D. Herholdt 1850. — Vestpartiet, indvendig, 

usigneret tegning 1850. — Ydre, Jacob Kornerup 1852 og 1856. — Ydre og indre, usig- 
nerede tegninger 1863. — Valdemar Kochs måleblade 1893—94. Kunstakademiets sam
ling af arkitekturtegninger: Opmålinger af Oluf Husted 1925. — Bygningsarkæologisk 
undersøgelse og opmåling af Anders Alsløv 1974.

Notebøger i NM: F. Uldall I, 73ff. — C. G. Schultz LXXIV, 64. — F. Uldall. Om de 
danske Landsbykirker. Optegnelser I, 1864, 4 ff. — Kopier af skitsebogsblade 1876 af 
J. Vilh. Petersen.

Litteratur: N. L. Hoyen, i Dansk Maanedsskrift IV, 1856, p. 175. — J. Kornerup, i 
ÅrbOldkHist 1869, p. 18. — J. B. Loffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger, 1883, 
p. 225—27. — J. J. A. Worsaae m. fl. Danske Mindesmærker I, 1887. —- J. B. Løffler, 
Har Uvelse Kirke haft Tvillingtaarn? ÅrbOldkHist. 1899, p. 167—70. — Mogens Clem
mensen m.fl., Danske Teglstenskirker, 1918.

1 P. 92 og 144. 2 Rordam, Kirkelove I, 438. 3 Landebogen, 183. 4 Kronens
Skøder IV, 386f.; kongetienden var 1671 tillagt skolebørnene og rektor ved Roskilde
domskole (Kronens Skøder II, 359). 5 LA. Kgl. bygningsinsp. arkiv. Domænekirkerne 
pk. XXIII. 6 RA. Rtk. Rev.rgsk. Amtsstuergsk. Frederiksborg II. 7 LA. Sjællands 
bispearkiv. Kirkesyn 1862—79; RA. Landbrugsmin. Domænekt. Bygningsdoinænejour-
nal; ved embedet. Synsprot. 8 RA. DaKanc. Seks års I‹irkergsk. 9 LA. Kirkeinsp.-
ark. Rgsk.bog 1678—1753. 10 LA. Kirkeinsp.arkiv. Rgsk.bog 1712/13; RA. Rtk. Rev.
rgsk. Kirkergsk. Sjællands stifts kirkergsk. 1714/15, Sjællandske rytterdist. kirkergsk.
1727. 11 RA. 245—416. Bygn.adm. Beregn, og overslag bygn.arb.; Rtk. Rev.rgsk.
Amtsstuergsk. Frederiksborg II. 12 LA. Sjællands stiftsøvrigh. Kgl. kirkers inv.
13 Ved embedet. Synsprot. 14 LA. Lynge-Frederiksborg og Horns-Ølstykke herreders
provsti. Prot. over synsforretninger over præstegårde og kirker 1854—62. 15 NM. 1.
afdelings arkiv, journal 688/51; P. V. Glob, LIelleristninger i Danmark. Jysk arkæolo
gisk selskabs skrifter VII, 1969, no. 214. 16 Stenformatet større sine steder i skibet.
17 Lignende sten her i landet registreret i klosterkirken i Sorø (kortrappen, indb. H.
Stiesdal 1973), rundkirken i Bjernede (stikkene i overetagens midtopbygning) og dom
kirken i Roskilde (korsskæringens gjordbuer). 18 Sidstnævnte sted ses fingerstukne
fordybninger på stenenes flade sider. Om sådanne sten også er benyttet i de helstens-
stik, som indgår i vestafsnittet, kan ikke sikkert afgøres i den nuværende, overhvidtede
tilstand. 19 Behandling af mindre kirkers proportionering, senest i SvK, Øland II,
135ff. 20 Tre er aftrappede, to har vulst og platte, og den nordligste er skåret som
kapitæl. Façaden er tydeligvis beslægtet med det ældre teglstensbyggeri, måske særligt
som det udtrykte sig i Nordsjælland, men peger samtidigt frem imod de sirlige alterhuse
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på en række lollandske kirker, jfr. DK. Maribo, p. 1516. Et indvielseskors er indridset 
på sten i niende skifte over soklen, i kirkens midtakse. 21 Dette i romansk arkitektur 
ingenlunde usædvanlige træk kan findes på visse lombardiske kirker, f. eks. Mikkelskir- 
ken og Lasaruskirken i Pavia; på hjemlig grund udgør arkadebåndene på nogle af Grenå- 
egnens kridtstenskirker en parallel. Der må videre noteres slægtskab med gesimsfriser 
(uden bundliste) på klosterkirkerne i Soro og Ringsted (DK. Sorø, p. 21 samt fig. 5 og
12, p. 115 samt fig. 4, 10 og 13). I disse bygninger spiller dværgsojlerne en fremtrædende 
rolle, jfr. Tikøb, ovenfor p. 689. 22 Tilsvarende på tårnets nordside. 23 Jfr. f. eks. 
Gadstrup kirke, DK. Kbh. Amt., p. 1124 og 2169. 24 Jfr. W. Anderson, Skånes ro
manska Landskyrkor med breda Västtorn, Lund 1926, der p. 102 påpeger lighedspunk
ter mellem Uvelse og Færløv; C. G. Schultz, Bidrag til de danske Tvillingtårnes Udvik
lingshistorie, Fra Kbh. Amt, 1935; Kjeld de Fine Licht, Om Hansted kirke, Kuml 1968; 
Søborg kirke, ovenfor p. 1108. 25 Om begravelser i landkirkers tårnrum, senest I. B. 
Jørgensen og T. Eriksson i ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1973, nr. 3, p. 2. 
2G Det kan ikke længere afgøres, om alle tre er oprindelige. I Skanderup kirke (Hjelms
lev herred) har apsis tre rundvinduer, ellers er her i landet eet eller to almindeligst. Om 
den udenlandske situation, jfr. f. eks. M. Kroh, Die spätromanischen Fensterformen im 
Kirchenbau des Bheinlandes. Mainz 1960. 27 Det søndre delvis af våbenhustaget. 
28 1715/16 skulle gøres »et nyt vindue ved pulpituret« (RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
Sjællands stifts kirkergsk. 1713—19), og 1734 »er på muren indtil vesten hugget et vin- 
dueshul ligesom det oventil findes på pulpituret, nemlig 1 alen høj og en halv alen bred 
i lyset«; 1742 udførtes vistnok det nuværende vindue (RA. Rtk. Rev.rgsk. Sjællandske 
rytterdist.s kirkergsk.). Jfr. fig. 5. 29 Tikøb (p. 686), Soborg (p. 1106), Torup (p. 1639) 
og nabokirken i Nørre Herlev (p. 1938); jfr. nordre våbenhus i Asminderød (p. 763). 
30 M. Clemmensen i Danske Teglstenskirker, p. 2. Halvkuplens overside er ikke tilgæn
gelig. 31 Opbygningen beslægtet med udformninger i f. eks. Sorø kirke (DK. Sorø, p. 
37, fig. 13), jfr. DK. Kbh. Amt, p. 1341, fig. 39 og DK. Århus, p. 180, fig. 66. 32 Som 
sådan har den vist kun i Tveje Merlose en parallel i hjemligt, romansk byggeri (åbnin
gen i Tamdrup ved Horsens og nogle andre østjyske kirker er anderledes; jfr. SvK, Upp- 
land V, 696ff.). Beslægtede åbninger i overetagerne i f. eks. rundkirkerne i Thorsager 
på Djursland og Bjernede (DK. Sorø, p. 358, fig. 11). 33 Ingen overribber i koret 
dem i skibet er styrtet ned, C. A. Jensen, indb. 1920 (NM). 34 Spor på skibets mur. 
35 LA. Sjællands bispearkiv. Kirkesyn 1862—79. 36 RA. Rtk. Rev.rgsk. Sjællandske 
rytterdist.s kirkergsk. 37 Her kan nævnes tårnene i Skævinge (p. 1460), Ølsted (p. 
1532) og Slangerup (p. 2032); jfr. Nørre Herlev (p. 1939). 38 Her foreslog syn 1869 
indsat vindue (noterne 13 og 35). 39 Note 36 samt LA. Frederiksborg-Kronborg am
ter. Breve og Dok. vedr. kgl. kirker og skoler; Hans de Hofman, Siellands Kirckers . . . 
Beskrivelse I (NM). 40 Efter 1863 (usigneret tegning i NM) og før 1893, da Valdemar 
Koch udførte sine opmålinger. 41 Hvidtning foretages 1872 (note 5). 42 Note 36. 
Toppen prydedes med stor, drejet træknap. 43 Noterne 8, 9 og 36; jfr. søm med bly
rester, p. 2149. 44 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager. 45 1964 iagttaget to gulv
lag under det nuværende: Nederst mørkgrønglaserede teglfliser (16,4x16,4x3,8 cm), 
derover mursten på fladen; jfr. p. 2149. 46 RA. Kultusmin. 1. dep. Journalsager 
1848—1916. 1861 (N 1195), samt note 14 og 35. 47 Usigneret tegning i NM. 48 LA. 
Frederiksborg amtsstue afd. D 3. Kirkergsk. med inv.lister og kopibog 974. 49 Inv. 
nr. 12359. 50 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 51 RA. Rtk. Rev.rgsk. Kirkergsk. 
1661—72. Lynge hrd.s kirkergsk. 52 Sml. altertavlen i Sædder, DK. Præstø, p. 290*. 
53 RA. Landbrugsministeriet, Domænekontoret, Bygningsdomænejournal. 54 Sml. 
knop og skaft med Ramløsekalken (mellem 1464—86) p. 1350*. 55 Sml. kalkene i 
Krogstrup og i Skibby, begge Horns hrd., samt Frederikssund, disk, p. 661. 56 Macke- 
prang: Døbefonte p. 361, fig. 462. O. Reutersvärd: Paradisets källa och de gotländska 
»Paradisfuntarna«. Lund 1967. P. 36, fig. 16. Uvelsefonten henføres til Bollerup-grup- 
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pen. 57 Sml. postamentfelterne i Melby, p. 1624*. 58 Sml. Tjæreby prædikestol, 1609, 
p. 1403*. 59 RA. Bygn.-Adm. Beregninger og Overslag over Bygningsarbejder 1821— 
27. 60 Sml. indskriften på prædikestolsopgangen (p. 2156). 61 LA. Frborg Amtsstue 
D. 3, nr. 974. Kirkergsk. med inventarielister og kopibog. 62 RA. Rtk. 2422.529. Sjæll.- 
kontor. Udskrift af kirkekassens rgsk. i Kbh., Frborg og Kronborg. 63 RA. Rtk. 256.5—
13. Bygningsadministrationens kopibog. 64 Anskaffet efter 1944, da fot. i NM. viser 
elektriske kroner fra 1920’rne. 65 Hans de Hofman: Siellands Kirckers etc. Tome 1. 
66 Gribso, i ÅrbFrborg 1934, p. 106, Da.Saml. I, 99. 67 RA. Rtk. Rev. rgsk. for 
Frborg amtsstue 1798.

Fig. 22. Uvelse. Landsbyplan 1779.



† S .  J Ø R G E N S  K A P E L  L Y S T R U P
U V E L S E  S O G N

Sognet Lystrup er nævnt o. 1178 i et forlig mellem Esrum og Æbelholt klostre, hvoraf 
det fremgår, at biskop Absalon havde overladt Æbelholt bispetienden1, som mid

delalderen igennem synes at have tilhort klostret2. 1553, 19. jan. fik Anders Barby til
ladelse til at nedbryde »et kapel« i Lystrup, sikkert Lystrup kirke, og anvende materia
lerne til eget behov3. 1567 omtales S. Jørgens kapel i Lystrup og både en skov på Ly
strup mark og en på Uggeløse mark kaldtes S. Jørgens4; formodentlig har kirken været 
viet S. Jørgen.

Der er intet bevaret over jorden af kirken, der af den stedlige tradition, støttet af 
lejlighedsvise fund af skeletdele og teglstensbrokker5, lokaliseres til »Kirkebakken« i 
byens vestlige udkant6.

* Vievandskar, romansk, af granit. Det glatte, ottekantede, 23 cm høje, 
31,5 cm brede kar har cirkulært hul, tvm. 13 cm. Står i »Kirkebjerggård«, 
Lystrup by7.

*Døbefont. Muligvis stammer fonten i Uvelse kirkes tårnrum, p. 2156, fra 
Lystrup.

†Krucifiks. Ifølge Thurah— som dog stiller sig skeptisk over for, om Lystrup 
kapel er identisk med kirken i Lystrup by5 — fandtes et krucifiks i kapellet, 
som i 1403 »gav blod fra sig«. Det skulle have været meget besøgt af pilgrimme.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 S.R.D. VI, 137 og 139. 2 Roskildebispens jordebog p. 144. 3 KancBrevb. anf. 

dato. 4 Landebogen p. 183. 5 Meddelelse fra lærer N. Nissen 1872 i NM 1. afdelings 
arkiv, S. B. 19; samt samtaler med lokale 1974; jfr. Kgl. Bibl. L. de Thurah, Saml. til 
en beskrivelse af Danmark. 6 På nordsiden af hovedgaden, nordvest for indmundingen 
af Lindholmvejen, på ejendommen »Bakkebo«, matrikel nr. 22 af Lystrup. 7 Jfr. ind
beretning af Karl Eskild Larsen, 6. marts 1966, NM.



Fig. 1. Gørløse. Ydre, set fra sydøst.

GØRLØSE K IRKE
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Sognet, som indtil 1933 var anneks til Skævinge (p. 1457), havde 1567 22 tiendeydere1. 
1689 fik præsident i Kobenhavn Hans Nansen (d.y.) af kgl. nåde patronatsret og 

kaldsret til kirken2 (sml. alterstager), men 1721 vendte kirken ved mageskifte med ju
stitsråd Chr. C. Bircherod til Fraugdegård (sml. pulpitur) tilbage til kronen og henlagdes 
under rytterdistriktet3. 1. jan. 1875 kom den fra statskassen i privateje4, og 1. april 1911 
overgik den til selveje. Ved kgl. resolution 1933, 20. jan., adskiltes sognet fra Skævinge 
og sammenlagdes fra 1. febr. s.å. med Stro (p. 1479). — Ifølge præsteindberetning 1758, 
var der i Borup by fundet en mængde sten og menneskeben5.

Kirken ligger i landsbyens vestre udkant på fladt terræn, lidt højere end 
omgivelserne. Kirkegården har antagelig bevaret gamle grænser i øst, syd og 
vest, hvorimod den 18626 udvidedes mod nord. En vestudvidelse fra o. 1900’rnes 
midte står i forbindelse med den ældre kirkegård gennem en åbning, brudt i 
muren ud for våbenhuset. De hvidkalkede, teglhængte mure, der bærer spor 
efter mange reparationer, er forneden af kamp og munkesten, herover gule

Hude 1911
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flensborgsten. Udvidelsen i nord hegnes af teglhængte kløvstensmure, mens den 
nyeste i vest har levende hegn.

Indgange. Placeringen af den nuværende port og dør (helt moderne smede
jernsgitre) i kirkegårdens nordøstre hjørne må hidrøre fra tiden for nordudvi
delsen. Tidligere fandtes formentlig i nord en muret portal (med køreport og 
fodgængerlåge), der 17737 erstattedes af murede piller. Lågen i sydmuren ud 
for våbenhusgavlen har nyere piller (smedejernsgitter som ovenfor) og er 
næppe oprindelig. En 18768 omtalt østre låge lader sig ikke påvise, hvorimod 
sporene af den 17717 ommurede, senere opgivne låge i vest endnu er tydelige 
i muren ud for tårnet.

Et ligkapel fra o. 1900 er opført ved kirkegårdens nordvestre hjørne.
Et †kalkhus nævnes 1669 og atter 16719.
En grundmuret, formentlig senmiddelalderlig †kirkelade nævnes tidligst 

161410. Da tagets hulsten (»munchesten«) 16709 blev fjernet med henblik på 
en reparation af tårnet, nytækkedes laden med langhalm. 17427 nedtog mu
rersvend Christopher Hansen fra København de brøstfældige kamtakker lige 
til blændingerne og genopførte dem til oprindelig højde. Muligvis beliggende 
i kirkegårdens nordøstre hjørne, jfr. landsbyplanen 1787 (fig. 12).

Kirken består af kor og skib, antagelig fra 1200’rnes senere del, tårn fra 
1500’rnes første del, våbenhus o. 1600 samt på tårnets nordside et trappehus, 
formentlig fra 1800’rnes slutning, som har afløst en fritrappe og to trappehuse 
i syd. Orienteringen har stor afvigelse til syd.

Materialet er munkesten og kamp, for korets vedkommende anvendt på utra
ditionel måde, idet teglen er brugt udvendig, kampestenen indvendig. Korbuen 
synes dog at være helt af tegl, og samme materiale er benyttet til skibets nord
vinduer og syddør. Kampestensmaterialet i skibets mure er groft, og store sten 
veksler med mindre, uden at der spores nogen regelmæssig skiftegang. Den 
oprindelige murbehandling, der nu kun lader sig iagttage på skibets vestmur 
og i begge afsnits overvægge, viser bredt udtværede fuger, pakket med små 
marksten og teglbrokker. Under skibets østhjørner, koret og dets sekundære 
støttepiller ses tre bindige skifter af limstenskvadre og marksten, der kan 
stamme fra en senere reparation.

Kor og skib. På grund af talrige ommuringer i korets ydre teglbeklædning, 
foretaget til vidt forskellige tider, samt den fuldstændige omsætning af skibets 
ydre murværk i nyere tid, er udformningen af oprindelige detaljer så stærkt 
sløret, at det er umuligt med sikkerhed at afgøre, om der er en aldersforskel 
på de to afsnit. Korets usædvanlige materialeblanding kunne — sammenholdt 
med nordmurens ringe tykkelse — forlede til den opfattelse, at teglbeklædnin
gen skulle være en art skalmuring; men herimod taler den nære sammenhæng 
mellem østvinduets ydre og indre karmsider. Trods disse utraditionelle forhold
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Fig. 2. Gørløse. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936. Suppleret af El. M. 1972. 
Tegnet af Jens Hald Jensen 1974.

må man da formentlig opfatte koret og triumfmuren som første led i byggeriet. 
De iøjnefaldende »hjørnekvadre« af tegl i skibets østender må ses i forbindelse 
med omsætningen af skibets murværk.

Under opførelsen af koret er der sket en betydningsfuld ændring, hvorved 
nogle påbegyndte façadeblændinger blev opgivet i halv højde. Ændringens 
vandrette niveau, som løber koret rundt og fortsættes på triumfmurens øst
side, markeres i øvrigt af en forandring i materialet fra mørkere brændte til 
lysere, lettere brændte sten; for stenmålenes vedkommende gør forskellen sig 
især gældende i bredderne103. Det er tydeligt, at dette oprindelig planlagte 
ydre skema har omfattet meget brede ende- og hjørnelisener, og at hver mur 
derudover har to, helstens brede lisener, dvs. tre, 2 cm dybe blændinger, som 
eventuelt i lighed med udformningen på flere af amtets naturstenskirker (Horns- 
herreds Krogstrup og Skibby) har skullet afsluttes med rundbuefriser. For
holdene i øst (fig. 3) viser, at ændringen er indtrådt i vinduets halve højde. 
Herover træffes kun glat mur, der i syd og nord slutter med en gesims, bestå
ende af kvartrundstav under savskifte og løberskifte. Den oprindelige mur
højde er ca. fem meter, målt over fortov ved skibets sydøstre hjørne.

Vinduer og døre. Korets nu tilmurede østvindue (fig. 3) er rundbuet med 
smige karme og har over halvstensstikket et prydstik af krumhugne løbere. 
De udvendige mål er 206 x 103 cm (den senere indsatte sålbænk medregnet), 
de indre 221 xl22 cm. Skibets vinduer har at dømme efter det indre nogen
lunde fulgt korets; det østligste i nord måler her 207 x 120 cm. I det ydre er 
de omsat sammen med kampestensmuren. Norddøren anes, mens skibets 
søndre dør, som er i brug, har rundbue og indvendig vandret plankeafdækning 
over smige karme.
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Indre. Den runde korbue er sat med helstensstik og har kragbånd bestå
ende af kvartstav under platte. Det kan endvidere fastslås, at korets og skibets 
bjælker har hvilet på murkronen.

Tilføjelser og ændringer. O. 1400—50 indbyggedes kryds hvælv i kor og skib, 
hvilende på falsede vægpiller, der i koret og under skibets gjordbue har pro
filerede kragbånd (hulkehl over rundstav, skilt af glat skifte); på skibets nor
dre vægpille og på det midterste led i sydpillen er kragbåndene ensidige. Spidse 
gjord- og skjoldbuer samt ribber, der for skibets vedkommende er kvartstens 
forneden og halvstens foroven; det vestre hvælv har lige som korets diagonalt- 
stillet toprude. Et enkelt, tilmuret spygat spores i skibets østre hvælv, i nord- 
kappens østre svikkel. Korets støttepiller, hvis opførelse er en konsekvens af 
hvælvslagningen, er så stærkt ommurede, at tilblivelsestidspunktet ikke nær
mere lader sig bestemme; de nævnes tidligst 177711 i forbindelse med en repa
ration af afdækningens tagsten. I korets nordmur ses et i murflugten tilmuret, 
fladrundbuet vindue, formentlig stammende fra 1600’rne.

Ved tårnets opførelse i 1500’rnes første del fjernedes skibets taggavl, og vest
muren blev gennembrudt af en irregulær spidsbue, hvis buelinjer nærmer sig 
spærstikkets. Materialet er munkesten i munkeskifte over syld af store kampe
sten. Et tilmuret sydvindue står i det ydre rundbuet med dobbeltfals, indven
dig som en rundbuet blænding. Nord for det moderne vestvindue er der i det 
ydre en lille fladbuet niche. Tårnrummet dækkes af et samtidigt krydshvælv 
med forlæg i murene, halvstensribber og buklede kapper, helstensoverribber 
samt i søndre kappe et klokkerebshul.

Adgangen til mellemstokværket var oprindelig i syd ad en fritrappe, senere 
et trappehus, som udmundede i en fladbuet, dobbeltfalset dør, nu halvt tilmu
ret i lysningen og tjenende som vinduesglug. En brudt åbning med dørfløj, 
antagelig fra 17477, giver adgang til skibets loft. Øverst i mellemstokværkets 
vægge er der fire udkragede skifter som vederlag for bjælkerne. Klokkestok- 
værket har til hvert verdenshjørne to spidsbuede, falsede glamhuller, der nu i 
øst og nord flankeres af cirkelblændinger. De ensartede, øst-vestvendte blæn- 
dingsgavle er etagedelte og udformet efter et system, som bl.a. kendes fra kir
kerne i Lellinge, Hellested (DK. Præstø, p. 233, 415) og Snoldelev (DK. Kbh. 
Amt, p. 1024). Kun i en enkelt detalje skiller Gørløsegavlene sig ud fra denne 
gruppe, idet høj blændingerne omkring den karakteristiske midterblænding med 
siksakmuret bund alene opviser rudimenter af den gængse stavværksdeling i 
form af spærformede tvillingstik på affaset konsol. De brynede kamtakker er 
meget flikkede. Flankemurene har bloktandgesims.

Våbenhuset er opført af store sten i krydsskifte og betydelig præget af om
muringer. Det gælder således flankemurenes gesims, som nymuredes 17427 og 
den ligeledes stærkt fornyede, fladrundbuede dør. Våbenhuset nævnes tidligst
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L.L. 1974

Fig. 3. Gørløse. Udsnit af korvæggen med lisener, opgivet i halv højde (p. 2177).

161510, og senest ved denne tid må bygningen være rejst. Ifølge taggavlens 
dekoration hører den til en gruppe blændingsgavle, som følger eksemplet fra 
Hans van Steenwinckel d.æ.’s Slangerup o. 1588 (p. 2037 f.), og bl.a. er repræ
senteret i Ølsted (p. 1532) og på Bastian murermesters tårn i Skævinge (p. 
1460) fra 1614. Gavlens uklart markerede fodlinje skal måske ses i forbindelse 
med ommuringen af døren, ligesom andre reparationsarbejder kan være an
svarlige for savnet af gruppens karakteristiske, diagonalt drejede toptinde.

Det murede trappehus i nord er i sin nuværende form fra 1860’erne med sten
spindel, som udmunder i en overdør, som er brudt gennem tårnmuren. Fri- 
trappen i syd afløstes af et †trappehus i fyrrebindingsværk, omtalt 16649, da 
»taget over trappen« repareredes. 17427 opførtes på samme sted et muret hus 
med trætrappe.
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Flikkeri i korets østmur under vinduet skal muligvis sættes i forbindelse 
med en præstedør, i så fald den 17427 omtalte »østre kirkedør«, jfr. p. 2190.

I midten af 1860’erne gennemførtes en omfattende istandsættelse af kirkens 
murværk, først og fremmest ud fra ønsket om at sikre mod fugt i gulve og 
mure. Samtidig hermed drænedes grunden, og et brolagt fortov lagdes om
kring bygningen. 18818 var kirken endnu uden opvarmning, hvorfor man øn
skede en kakkelovn opstillet.

Kirken står nu i blank mur med nyere, glatte kamtakkede gavle. De store, 
spidsbuede vinduer fra 1830’rne12 har støbejernsrammer, mens våbenhusvin
duets ruder er blyindfattet. Alle tage er 1971 hængt med brune vingetegl, dog 
har skibets sydside blytækning — et forhold, som nævnes allerede 175813. 
Nyere fyrretræstagværker.

Gulvbelægningen i kor og skib er kantstillede, gule sten i sand (i stolesta
derne dog lagt på fladen), i tårnet træ og i våbenhuset helt nye gule sten i 
cement. Restaurering forberedes 1974.

KALKMALERIER

Kalkmalerier fra o. 1300 i korets og skibets oprindelige vinduer, samt fra o. 
1575 i skibets hvælv er fremdraget og opmålet af J. Kornerup 1887, genrestau- 
reret af E. Lind 1939. 1974 fremstår alle malerierne meget støvede.

1) O. 1300. Korets østvindue, nordsmigen: en engel, hovedet er gået tabt. 
Sydsmigen: stående figur i gejstlig dragt med indsat krydsskraveret stofstykke 
på kjortelen, hovedet ødelagt af pudsreparation. Baggrunden bag begge figu
rer krydsskraveret. Malet buestik med vekslende, kvadermalede »kilesten«. Kun 
disse malerier er alene afdækket, ikke opmålet.

Skibets nordvæg, østvindue, østsmigen: helgeninde (fig. 5) med krone og ud
slået hår (lavtsiddende glorie), i højre hånd holder hun et afhugget, skægget 
hoved med jødehat og under armen en svøbe, i venstre hånd et sværd. Vest
smigen: helgeninde med bog i højre hånd, i venstre en krukke med buet låg. 
Krone på langt jomfruhår. Malet buestik. Ingen af helgeninderne lader sig med 
sikkerhed bestemme (Judith?, Maria Magdalene?). Vestvindue, vestsmigen: 
glorieret kvinde med hovedlin og stor kappe, ingen attribut bevaret. Delvist 
skjult af de senere hvælv. De tre, ret opmalede figurer i skibets tilmurede vin
duer har deres nærmeste paralleller i Græse, p. 2201.

I korets figurer ses røde konturstreger, undtagen i den gejstlige dragt, som 
har gule tegninger i det hvide, desuden svagt grønt. Den røde krydsskravering 
findes kun her. Ellers er nu rød, grå og hvid fremherskende. Formentlig har 
alle konturer oprindelig — som det ses i Græse — været trukket op i sort. Det 
anes stadig i jødehovedet i skibets østvindue.
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Egmont Lind 1939

Fig. 4—5. Gørløse. 4. Kalkmaleri af Lykkehjulet på skibets østhvælv, østkappen (p. 2181).
5. Kalkmaleri af helgeninde på østsmigen af østvinduet, skibets nordvæg (p. 2180).

2) O. 1575. Skibets lo hvælv og tårnbuen er fuldstændigt udmalede med ranke
værk, hvori enkelte figurer og figurscener. Østhvælvet, østkappen. Rankerne 
gror af en potte i midten af hvælvet, i sviklerne fra smalle vaser. Spredt i ran
kerne flere fugle. I nord er midt i rankerne anbragt et lykkehjul (fig. 4). To 
figurer kravler opad i nord, et kronet par troner på toppen, mens een mand 
går nedefter (vandret!) på hjulets sydside. Der er ikke, således som almindeligt, 
en død under hjulet. Sydkappen udfyldes næsten helt af en stor roset, holdt 
af fire engle i lange kjoler med vide overærmer og stramme underærmer. Midt 
i rosetten sidder et lille, nøgent barn med korsstav. Dette motiv svarer til de 
middelalderlige bloktrykte nytårskort af Kristusbarnet. Vestkappen er rent 
ornamental, rankerne ordnede omkring en nøgen, frodig hermekvinde med
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Fig. 6. Gørløse. Indre, set mod vest,

hovedklæde. Hun støtter en frugtkurv med akantusblade. Den hermeagtige 
underkrop ender i en maskekonsol med langt skæg. Også andre masker, der
iblandt flere satyrmasker, danner udgangspunkt for ranker eller er stablet over 
hinanden i montanter. Nordkappen er ornamental med undtagelse af et stort, 
langskægget mandshoved — oprindelig med munden lige over et cirkulært 
spygat — med baret14 (fig. 10). Altså som en middelalderlig vrængemaske. 
Desuden en større roset i vest. Nordre gjordbuepille. Ranker udgående fra vase 
med montanter og kerubhoved.

Vesthvælvet (fig. 7), østkappen. I midten akantusmontant med karrerede, 
gennembrudte sidevolutter med profilbladmasker. Sydkappen ligeledes mon- 
tantstilk med ugle i midten. Vestkappen tilsvarende med et englehoved. Nord
kappen har under montanten en pelikan, der plukker sit bryst — uden unger!

I østkappens nederste nordre flig ses rest af restaureringsindskrift »Jens.. 
Renovata 1887«.

Tårnbuens underside, nordre halvdel. Kristoffer i korte bukser og spidspul- 
det hat. Kristusbarnet balancerer på hans højre skulder med rigsæblet i ven
stre hånd. Over den smalle, buede indramningsstreg foroven rankeværk sva-

L..L. 1974
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Egmont Lind 1939

Fig. 7. Gørløse. Kalkmaleri på skibets vesthvælv, østkappen (p. 2182),

rende til hvælvenes. Rankerne fortsætter på undersidens sydlige del.
Farveholdningen er i østhvælvet gule ranker med røde konturer, bladene 

vekslende gule, røde og grønne. I vesthvælvet findes ikke grønt, konturerne 
er sorte. Desuden gult, rødt og hvidt skygget med gråt.

Hovedparten af denne renæssanceudmaling er ornamental, tydeligt inspi
reret af samtidens ornamentstik, svarende til træskærerarbejder. Men der er også 
indmalet figurer af rent middelalderlig tradition (vrængemasken, Kristusbarnet 
og Lykkehjulet). Selv den populære katolske helgen Kristoffer er medtaget.

†Kalkmalerier. 1) Ifølge Kornerups beretning fandt man 1887 spor af ma
lerier i korets hvælv »røde Linier og graa Baand fra Slutningen af Middelalde
ren«, tilsvarende på korbuens underflade nogle temmelig råt udførte rækker af 
røde zigzag tværs over buen15. 2) Desuden fandtes på korbuens underside, »langt 
nede« rester af et brystbillede, forestillende en mand i dragt fra o. 1550 med 
baret. Bag ham syntes døden med et timeglas at have været malet. Rester af 
versalindskrift: »(hodie) mihi (cras tibi)« (»i dag mig i morgen dig«). Denne de
koration formentlig samtidig med hvælvudmalingen i skibet. 3) 1742 blev gra
ter og buer indvendig i kirken anstrøget med brunrødt7.
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Hude 1911Fig. 8. Gørløse. Altertavle (p. 2185),

INVENTAR

Oversigt. Ingen genstande fra middelalderen er bevaret i kirken, ældst er den fine og 
helt intakte kalk fra 1551. Prædikestolen med dydehermer og udskårne evangelister er 
fra o. 1625. Det velbevarede rige stoleværk med låger er fra samme tid. Kirkens fornem
ste stykke er den store bruskbarokke altertavle skåret af slotssnedkeren Claus Gabriel 
1654. Også de store alterstager, skænket af Hans Nansen 1696, hører til denne velmagts- 
periode i kirkens historie. Klokkerne er fra 1761 og 1843, døbefonten fra 1877.
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Alterbord, nyere fyrretræskasse. Syldsten til det oprindelige †murede alter
bord ses dog endnu i skabet bag altret.

Alterklæder, nyere. †Alterklæder. 1662 fandtes et rødt, blommet fløjlsalter- 
klæde9, 1740 et nyt af karmoisinrødt kamelhårsplys kantet med en sølvgalon, 
det kgl. navn og 1740 broderet midt på. Igen 1771 anskaffede man et af 
karmoisinrødt plys kantet med sølvgaloner og broderet med det kgl. navn og 
krone samt årstal 17717. En ny guldbesætning blev sat på alterdugen 184416. 
1836 nævnes et rødt alterklæde med guldtresser17.

Altertavle (fig. 8). 1654, formentlig af Claus Gabriel, slotssnedker på Frede
riksborg18. Tavlen har højt postament med kvindelige halvfigurer omkring ind
skriftfeltet, trepasformet storfelt med maleri i bruskværksramme, samt flere 
større, frie figurer på siderne og i topstykket. Postamentets todelte indskrift
felt er indrammet af bruskværkskartouche. De kvindelige engle har volutarme 
og bruskværksunderkrop. Storfeltets trepasmaleri er indrammet af knækket, 
profileret ramme. Herom rige og dybt skårne bruskværksornamenter. På kon
soller med masker i nord: Moses med bogrulle og lovens tavler, i syd: Johan
nes døber med lam på bogen og kors(?)stav. Johannes er iført dyreskind. På 
mindre konsoller i nord: putto med en stige, i syd: putto med lanse og i højre 
hånd tidligere stav med eddikesvamp (nu løs)19. Topstykkets gesims hviler på 
konsol med skægget mandshoved. Herpå en friskulpturgruppe, bl.a. bestå
ende af en nøgen putto med kors og søjle. Barnet troner på en jordkugle, sej
rende over to liggende figurer. I nord: en benrad med en le, Døden, og i syd: 
en nøgen sprællende mand, formentlig Synden20. Moses og Johannes døber er 
forløberne for Kristus, hvis lidelse og død — symboliseret ved de tre putti med 
lidelsesredskaberne — overvandt død og synd.

Postamentfeltets oprindelige frakturskrift med guld på sort bund indeholder 
foruden nadverordene, som er malet i to felter adskilt af en malet kalk, nederst 
i hvert felt henholdsvis HI IS og PCS, måske kirkeværgerne? På Mosesfigurens 
tavler står med oprindelig fraktur: »Mathi. 22.40. Du skalt elske gud din here 
aff gandske hierte . . . din næste ligeso(m) dig selff«. På bagsiden af tavlen er 
med sort skriveskrift direkte på træet malet: »Jan(us) Jani Rip(ensis) D. L. 
1654 . . : m.«. Muligvis en kunstnersignatur. Desuden er med utydeligt blæk 
skrevet på den nordre side af bagklædningen: »Die 30. Augusti Nobilis et 
Emeri(tis) Doet. Iohannes Bagger . .. Fop (?) . . eodem mense Regina Sueci 
. . . Eleonora« (»30. august (døde) ædle og fortjente doktor Johannes Bagger 
. . . samme måned Sveriges dronning . . . Eleonora«). Formentlig en minde
notits over Københavns biskop Hans Bagger † 30. aug. 1693 og en omtale af 
den svenske dronning Ulrika Eleonora, gift med Karl XI., som dog ikke døde 
samme måned, men 26. juli 1693.

Altertavlens nadverscene21 er oliemaleri på lærred, sandsynligvis samtidigt
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 138
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med tavlen. Ved restaureringen 1934 blev maleriet overført til nyt lærred. 
Apostlenes kjortler er i kraftige, klare farver, baggrundstæppet er grønt og 
dugen hvid, ligesom Kristi dragt.

Stafferingen, formentlig fra 1800’rne, er brun med forgyldte ornamenter og 
dragter samt hår og skæg. Dog har alle figurer — undtagen postamentets — 
karnationsmaling. Flere steder skimtes rester af røde, hvide, blå og grønne 
farver i den underliggende maling.

Tavlen blev 1745 afvasket, nyforgyldt og stafferet med samme farver som 
før af Hans Nielsen, Ganløse7. 184416 og 18626 restaurerede man tavlen og 
1934 maleriet.

Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 9), 1551. Pyramideformet seksdelt fod med stand
kant med lodretstillede stave. Indskrift med graverede versaler på trambuleret 
bund: »Sancta trinitas vnvs devs adivva nos 1551« (»hellige Treenighed, een 
Gud, hjælp os, 1551«). Indledt med pegende hånd. Det sekskantede skaft ud
går fra en næsten flad krave. Over denne og under bægeret samt på begge sider 
af midtknoppen ornamentbort som på standkanten. Knoppen er midtdelt med 
samme ornament. En række blade på trambuleret bund på begge sider af selve 
knoppen. Under det glatte, let udadskrånende bæger en lille reliefkrans af til
svarende blade. Om mundingsranden en dobbelt graveret linie. Under bunden 
to ens stempler, begge defekte; bomærke i skjoldlignende indramning. To 
vægtangivelser indridset »xxvl lod lv q(uint)« og »xxviiii lod«. På bægerets 
yderside under mundingsranden et utydeligt stempel K (?) i uregelmæssig ind
ramning, for København? Den spinkle kalk er 18,7 cm høj. I forrige århun
drede blev den skænket bort, men i 1960’erne atter givet til kirken.

2) 1868 anskaffet til kirken8. Profileret flad fod, balusterformet skaft og højt 
slankt bæger. 21 cm høj. Ciseleret prydbælte med vinløv indfatter cirkulær 
ramme med graveret skriveskrift: »Gjørløse Kirke 1868«. Mestermærke AW for 
Andreas Martin λVestrup (Bøje p. 131), samt Københavnsmærke 1861. Disk 
1734, med graveret cirkelkors og Christian VI.s kronede spejlmonogram. I bun
den to gange gentaget Cl 1734 i cirkel, formentlig for Christen Jensen, Køben
havn (Bøje p. 53). †Sygesæt nævnes 16629, 180 gr.

Vinkande, 184117 (Kgl. porcelæn). † Vinflasker. 1620 omtales en tinflaske og 
en tinpot10. 1735 fik kandestøber Hans Mikkel Lydsengsk den gamle flaske og 
leverede en ny af tin på 3% pd. med kirkens navn stukken på7. En †stendunk 
at have olie i anskaffedes 183117.

Alterstager, o. 1650, skænket 1696, jfr. Skævinge p. 1477. Profileret fodskål 
på tre standknapper, skaftet tre svære kugleled, profileret lyseskål med jern
torn, 54—55 cm. På foden er graveret blomsterranker og en toliniet versal
indskrift, ens på begge stager: »Gud til ære og Giørløse kirke til sirat haver 
estats jvstits og comjecj. raad og præsident udi Kiøbenhavn weledle og wel-
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Fig. 9. Gørløse. Alterkalk 1551 (p. 2186).

bivrdige Hans Nansen Patron her til kircken gifved disse livse stager til Giør- 
løse kirke anno 1696«. På fodskålens yderste glatte profilled rester af udsleben, 
indprikket versalindskrift, som har dækket hele vejen rundt på begge stager. 
1832 omtales, at stagerne var forsynet med »blinde lys« med lamper samt to 
tilhørende grønne brikker17.

†Røgelsekar. Nævnt 1764 »til at hente ild i«22.
Messehagel, nyere, rødt fløjl med guldkant og -kors. †Messehagler. 1662 næv

nes rød fløjls messehagel med guldpossementkrucifiks samt et par små sølv
hægter9. 1740 købtes en af ægte karmoisinrødt fløjl med kors og kanter af 
sølvgalon7.

Alterskranke, o. 1850, langstrakt, næsten oval. Otte runde jernstivere med 
midtled, smedejernsdekorationer under håndlisten.

Døbefont, 1877, af sandsten i nygotik. (Sml. Vinderød p. 1594). Ifølge ind
beretning fra 1920 var en gammel revnet †stenfont kasseret i mands minde. 
Den har formentlig i længere tid været ude af brug, da det 1877 omtales, at 
dåbsfadet stod på et stykke murværk, »hvilket ikke kan anses for at være 
anstændigt«8.

Dåbsfad, 1829, af tin, stempel for A. C. Dahlgreen 1824 (sml. Tibirke p. 1329). 
I bunden Frederik VI.s kronede monogram. På randen graveret kirkens navn 
med skriveskrift og 1829. Tvm. 60 cm. Tilhørende tinkande af slangehanks- 
typen, stemplet indvendig i bunden med A. C. Dahlgreens mærke. På låget

138*
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graveret kirkens navn og 1829, på legemet Fr. VI.s kronede monogram. †Mes
singfad,. Mellem 162010 og 180517 omtales i inventarierne et messingbækken 
i fonten.

†Fontelåg. 1745 maledes dækslet over fonten af Hans Nielsen, Ganløse7. 
Endnu 1804 omtales et »trælad«17.

†Håndklædeskab. 1741 betales for fastgørelsen af håndklædeskabet ved fon
ten7. 1830 omtales et håndklæde i en træramme17.

†Dåbstøj fandtes før 1764 til fattige folks børn22.
Prædikestol (fig. 11), o. 1625. Fra samme værksted som Blovstrød (p. 912 

med fig. 8—11). Den velbevarede firefagsstol har oprindelig underbaldakin, 
samtidig himmel og opgangspanel samt rester af rygpanel. Storfelterne har i 
nicher, omgivet af rigt udskårne pilastre og foroven hammerfylding, udskårne 
evangelister. Under hver en spinkel gennemskåret hængekartouche med nav
net. Kvindelige hjørnehermer adskiller storfelterne. Fra prædikestolsopgangen:
1) Kvinde uden bevaret attribut, 2) Kærlighed med et barn, 3) Klogskab med 
slange, 4) Styrke med søjle på skulderen, 5) Mådehold med bæger, i højre hånd 
tidligere en kande, nu afknækket23. På hermeskafterne englehoveder, hvorfra 
frugtbundter. På eet skaft dog en bladmaske. Gesims og postament næsten 
identiske med dybe fyldinger med halvrunde kortsider. Gesimsen har hjørne
knægte med drejede puttimasker. Samtidig underbaldakin med svungne, skæl- 
dekorerede ribber.

Sekssidet himmel (identisk med Snostrup, Ølstykke hrd.). Undersiden op
delt i kassettefelter, i midten fordybet felt med due. Frisen med udkragende 
gesims har på hjørnerne bøjler med barnehoveder. To topstykker med kar- 
toucher og eet med Christian IV.s kronede monogram (sml. fig. 10).

Opgangspanel, glat med tre fyldinger. Af et oprindeligt rygbrædt er nu alene 
bevaret et enkelt kartouchefelt med fugle og frugter omkring ovalt indskrift
felt med reliefversaler: »Her Lavris Jøgensøn sognepræst til Gjørløse och Sche- 
ving sogen« (Laurits Jørgensen blev sognepræst 1619, † 1663). Ifølge indbe
retning 1758 stod desuden herunder: »Ole Steen kirckeværger til Gjørløse 
kircke«13.

Prædikestol og himmel er egetræsådret (1868?) med partiel staffering i la- 
zurfarver og forgyldning. På underbaldakinen og i frisefelterne mauresker i 
sort. Opgangspanelet blev 193424 partielt afdækket, hvorved der fremkom ma
lede maureskeornamenter i fyldingerne: sort og rødt malet direkte på bart 
træ. 1941 blev opgangspanelet rødmalet som stolestaderne.

Reparationer af prædikestolen fandt sted 1739, da Jens Christensen, Farum, 
satte den nuværende støttepille under og reparerede enkelte lister. 1745 ma
lede Hans Nielsen, Ganløse, forgyldning og staffering svarende til det oprinde
lige. Prædikestols »portalet« (†høj dør?) blev brunmalet. 1752 ny trappe le-
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Fig. 10. Gørløse. Indre, set mod øst. Hudeiøπ

veret af Jens Christensen, Farum7. 1868 blev stolen repareret i sin gamle stil 
— formentlig stammer stafferingen og de fornyede englehoveder herfra8.

Stolestader, o. 1620. De ialt 25 gavle er alle ensartede, et par er fornyede efter 
de gamle25. På gavlen er en halspilaster med bosseret plint, skællagt pilaster- 
skaft, afsluttet af halvroset. Herover en hulkantet bosse med kølbueindskæ- 
ringer på alle fire sider. Halsen er indsnøret med stærkt fremspringende glat 
»kapitæl«. På frisen et fordybet felt med en simpel profilliste over. De oprinde
lige gavltoppe nu forsvundne (sammenlign stolestaderne i Skævinge p. 1472, 
fig. 14). Alle stole har samtidige døre bevaret. En arkade med enten slyngbånd 
eller skællagte skiver danner midten. Tandsnit over og under arkaden, svære 
profilkapitæler og i sviklerne rosetter. Lågen og gavlene ved degnestolen (se 
†degnestol) ved prædikestolsopgangen er både større og lidt anderledes udfor
met. Gavlene har høj plint med en stor (muligvis fornyet) ædelstensbosse. 
Mange bukkehornsbeslag og rigellukker oprindelige. Efter restaurering 1941 er 
stolene rødmalede, en lyseblå farve skimtes herunder. 1874 blev stoleværket 
egetræsmalet4. †Stole. 1775 leverede snedkermester Kobiersky, København, tre 
nye stole7. †Degnestol, dog delvis bevaret i første stolestade ved prædikesto
len. 1745 malede Hans Nielsen, Ganløse, degnestolen med oliefarve og afskra
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bede den ældre på kridt siddende maling7. 1869 blev den flyttet fra koret til 
den øverste mandsstol og lavet til degnestol med udgang ved prædikestols- 
opgangen8.

†Præstestol, nævnes 184512. 1869 ønskes præstestolen flyttet fra koret til før
ste kvindestol, hvor den skal forsynes med løst gitter og gardin8.

†Skriftestol. 1745 afskrabede Hans Nielsen, Ganløse, den gamle på kridt sid
dende maling og malede stolen med oliefarve, svarende til altertavlen; indskrif
ten opmaledes7.

Skab, 1893, bag altret, til messetøj8. †Skab. 1764 nævnes et højt ubrugeligt 
egeskab som værende hos kirkeværgen Jens Jørgensen22.

Pengeblok, o. 1800, nævnes 180517. 90 cm høj egeblok beslået med tre vand
rette bånd. Topstykke med høj tragt af metal. Endnu 1954 fandtes en †taske
lås på blokken.

Pengetavler. 1) 1700’rne. Rygbrædtet er udsavet i tyndt træ, håndtaget drejet. 
Den nuværende brunmaling dækker bart træ. 2) O. 1800, højt rektangulært 
rygbrædt med udskæring på øverste kant. Groft tildannet kasse og håndtag. 
Brunmalet, men spor af rød bemaling. 1764 nævntes tre pengetavler22, lige
ledes 183017.

Dørfløje. 1) 1700’rne, flammeret dør i trappehuset. Formentlig overført fra 
†trappehus, jfr. p. 2179.2) tilkommet 182717, glat med otte lige store, rektangu
lære fyldinger, mellem våbenhus og skib. †Dør, flammeret, repareret 1742, 
»østre kirkedør«7, jfr. p. 2180. †Dobbeltdør, yderdør i våbenhuset, anskaffet 
184712, opsat af F. C. Hartmann, Hillerød.

†Pulpitur, 1701 skænket af kirkeejer kaptajn Christian Carl Bircherod26. 
175813 fandtes på pulpituret i tårnet »som ungdommen søger« to adelige våb
ner, under det ene CCB (Christian Carl Bircherod) under det andet BB (Bir
gitte Bircherod)27. 1745 malede Hans Nielsen, Ganløse, pillen under pulpituret 
brun. 1775 leverede snedkermester Kobiersky en ny trappe7. 1845 var pulpi
turet erstattet af faste bænke17.

Orgel, 1950, bygget af Troels Krohn, Hillerød. Seks stemmer, et manual og 
pedal.

Fire salmenummertavler, 180417, med skydenumre (sml. Skævinge p. 1474, 
fig. 6). Foroven med fraktur malet »Før Prædiken«, forneden »Efter Prædiken«, 
tilhørende kasse til brikkerne.

Lysekroner, nyere. -\Lysekrone, o. 1790. Metalring med spinkle dobbeltarme, 
ophængt i snoede metalliner (sml. Køng, DK. Præstø, p. 816 med fig. 4). Sås 
endnu 1911 (fig. 10).

■\Ligbårer. En bekostet 174222. 1805 nævnes to med reb17.
Tårnur af smedejern, før 1726, bestående af etdøgns gangværk og timeslag

værk anbragt i hinandens forlængelse i fælles smedejernsstel samlet med kiler
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Fig. 11. Gørlose. Prædikestolsfelter (p. 2188).

(højde, uden pendulophæng, 97 cm, længde 94 cm, bredde 54 cm). Hjørnesti
verne ender foroven i pyntespiraler forneden i udadbøjede ben. Gangværket har 
hagegang, hvis gaffel griber »omvendt« ind i det højt ophængte pendul. I mid
terstiveren spor af den oprindelige spindelgang (huller til nedre spindelleje og 
til ganghjulsbøjlen). Gangværket havde da kun to aksler, een for valsen og 
een for ganghjulet. Een slagværksudløsningsstift i valsehjulsfælg. I begge vær
ker vinkelstillede optræksdrev, trævalser og vinkelformede spærhager. Slag
værket har tosidig konventionel udløsningsmekanisme, udvendig slagskive med 
massivt drev (ellers stokkedrev i hele værket) og spinkelt vindfang med pro
filerede vinger. Lodder af jern28.

Værket står på en stol af to egebjælker midt for mellemstokværkets vestmur 
i et urhus med vindue med blyindfattede ruder og med gamle gangjern og lås

L.L. 1974
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på døren29. Gammel urhammer med kugleformet hoved. Den velbevarede viser
transmission, måske fra 1777, »da Stormvindene havde nedrevet en deel af 
Blyet«, og urmager Niels Hansen, Esbønderup, forfærdigede »et nyt Driv- og 
et nyt Tallerhjul m.v.«11. Urskiven, sidst fornyet 1974, sidder i øst ved foden 
af tårnets gavltrekant30. Desuden er bevaret en nyere zinkskive og en ældre 
af træ omgivet af en karnisprofileret ramme, 157 x 157 cm, begge med for
gyldte romertal på blå bund. Den »stive« viser har måneformet kontravægt31.

Klokker. 1) 1761. På halsen med relief støbte versaler: »Soli deo gloria fin- 
cit[!] Michael Troeschell hofglocken giesier [!] in Copenhagen anno 1761« (»Gud 
alene æren. Michael Carl Troeschell, hofklokkestøber i København, forfærdigede 
den i året 1761«). Akantusbladrække over og under skriftbåndet, ligeledes over 
mundranden. På legemet Frederik V.s kronede monogram i kartouche. På de 
fire hanke løvemasker. Tvm. 112 cm. 2) 1843. På halsen med reliefversaler: 
»Omstøbt paa Frederiksværk af V. Gamel 1843«. Skriftbåndet indrammes for
oven af akantusbladrække, forneden af vinranke. Tvm. 116 cm.

■\Klokker. 1) Før 1602 da den afgaves til klokkeskatten32. Vejede tre skip
pund, syv lispund. 2) 1616. En mindre klokke, omtalt 176426. 3) 168533, den 
store klokke, vejede fem skippd., fem lispd., 12% pd.7. Omstøbt til 4) 1758. 
»Soli deo gloria. Er den første der blev støbt paa Friderichsværk, da etatsraad 
Lowson (Andreas Lowson, højesteretsadvokat (1704—58)) var kirke inspecteur 
anno MDCCLVIII. F. et C. (Fabritius og Classen)«. Øverst stod: »Me fecit 
Henr: Hornhaver (den ældre)34 1758«13. Klokken vejede fem skippund, 12 lis
pund, otte pund7.

Klokkestol. Formentlig 1767, af Jens Christensen7. Meget solid stol af fyr til 
to klokker. De tre vægge opbygget med hver to Andreaskors. Tømmeret er 
nummereret med øksehugne romertal. To svære genanvendte egebjælker ind
går i stolen, de kan stamme fra †klokkestol 16679.

GRAVMINDER

†Muret begravelse, o. 1700, for rådmand Jørgen Jacobsen Meulengrachts hu
stru, »lige for alteret«. Begravelsen overgik ikke til kirkens nye ejer Christian 
Carl Bircherod35.

†Ligtræer. 1826 et ligtræ over Hans Eilersens grav. 1828 et ligtræ over gård
mand Eiler Andersen. 1829 over Isak Nielsen17. Kirken havde også indtægter 
af pålægning af andre ligtræer over unavngivne.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Ved embedet. Forhandlingsbog for meninghedsraadet i Gjorlose sogn. 1904—57. Kirke
protokol for Gørløse kirke. 1926 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i 
almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. Kornerup 1887 (kalkmalerier), C. A. Jensen 1920 
(bygning, kalkmalerier og inventar), bygning suppleret af Elna Moller 1972, Niels Ter- 
mansen 1934 (alterbillede), Egmont Lind 1939 (kalkmalerier), Erik Moltke 1961 (inven
tar) og Ulla Haastrup 1974 (alterkalk). — Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, 
kalkmaleri- og inventarbeskrivelse ved Ulla Haastrup, tårnur ved Hans Stiesdal og 
orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Tre akvareller af kalkmalerier ved J. Kornerup 1887.

1 Landebogen p. 184. 2 Kronens Skøder III, 1. 3 Ibid. IV, 206, jfr. HofmFund. 
VII, 221. 4 LA. Kongelige bygningsinspektorer. Meldahl. Domænekirkerne. 5 Dan
ske Atlas VI, 57, jfr. HofmFund. VII, 222. 6 RA. Landbrugsministeriet. Domæne
kontoret. Bygningsdomænejournal. 1857, 1858, 1862—64. 7 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 8 LA. Sjællands stifts- 
provstearkiv. Holbo og Strø hrdr.s provsti 1864—99. Synsprot. 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1661—72. Lynge hrd. 10 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 10a Stenmål 
på korets nordside: 26,5—27 x 8,5—9 x 14—14,5 cm (nedre del), 25,5—28 x 7,5—9 x 12,5 
—13,5 cm. 11 RA. Rtk. Udskrift af kirkekassens rgsk. 12 RA. Rtk. Bygningsadm. 
1782—1848. Journaler. 13 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. efterretn. til HofmFund. 
14 Stærkt overmalet, hatten er fejlagtigt forsynet med blød puld over den oprindelige 
flade doktorhat (sml. figuren nederst til højre på lykkehjulet). 15 Muligvis rester af 
Isefjordsværkstedets ornamentik. 16 RA. Rtk. Bygningsadm. kopibog 1841—50. 
17 RA. Rtk. Rev. rgsk. Frederiksborg amtsstuergsk. 1800—48. 18 C. A. Jensen: Claus 
Gabriel. Slotssnedker på Frederiksborg, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1950, p. 
23—27. DK. SJyll., p. 2879 f. 19 Se Sdr. Løgumtavlens putto. 20 Tilsvarende figur 
findes på C. Gabriels altertavle i Sdr. Løgum fra 1647 og på epitafiet over Carsten Beyer 
i Marienkirche i Flensborg. Figuren forestillende Synden mangler begge steder. 21 For
lægget herfor er det samme som for predellamaleriet i Halk, DK. SJyll., p. 460. Sdr. 
Løgumtavlens nadvermaleri er efter et andet forlæg. 22 LA. Sjællands stiftsøvrigheds 
arkiv. Kgl. kirkers inv. 1764. 23 Hermerne er skåret efter Hendrik Goltzius’ stik, sml. 
stolestaderne i Frederiksborg slotskirke, p. 1836 med fig. 118. Forlæggene for evange
listerne er de samme, som billedskæreren har brugt på Blovstrødprædikestolen p. 912. 
24 Brev af 25. juli 1934 fra konservator Niels Termansen. 25 Formentlig i 1827 (jfr. 
note 17), da alle forstykkerne repareredes, og de anvendelige zirater fra de nederste stole 
flyttedes til de øvre. 26 NM. H. de Hofman: Siellands Sogners etc. beskrivelse, Tome 1, 
1755—73. 27 Christian Carl Bircherod gift 1706 med Birgitte Balsløw, Thomas Kingos 
enke, jfr. Arne Sundbo: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, Kbh. 1931, 
II, p. 175. 28 1726—27 betaltes urmager Søren Bentzen for »Seigervercket« at holde 
vedlige og rengøre (note 7). Uret repareredes 1804 af urmager Bingstrøm, Udesundby. 
Reparation 1821 og 1827 af L. Jørgensen (jfr. note 17). 29 Døren leveredes af F. Kiel- 
berg 1875. De gamle beslag blev da istandsat (note 4). 30 1764 nævnes to urskiver 
(jfr. note 22). Modsat det nuværende »stanghul« (viserakselhul) i tårnets østgavl, ses et 
tilsvarende, nu tilmuret, i vestgavlen. Her må den anden skive have haft sin plads, vel
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indtil stormskaden 1777, da visertransmissionen må tænkes fornyet. Man har da und
ladt at opsætte skive mod vest, hvor der kun var sparsom bebyggelse, som helt forsvandt 
ved udskiftningen. Der er nu ikke synlige udvendige spor af vestskiven. Timeviserud
vekslingen har sikkert oprindeligt siddet på selve værket (udhugning for hjulet i muren). 
Den sidder nu inden for muren bag skiven. 31 1747 leverer Jens Christensen, Farum, 
en ny urskive. Tallene, årstallet og de to kgl. navne forgyldes, rundingen indenfor males 
stråblå, men gesimsen marmoreres (note 7). 1803—04 anskaffes en ny malet skive (note 
17). Den fornys atter 1837 (note 12). 32 DaSaml. I, 1865, p. 99 f. 33 Kgl. Bibl. Ad- 
ditamenta 153 fol. L. L. Thurah: Samlinger til beskr. af Danmark. I. 34 E. Gribsø, i 
ÅrbFrborg. 1934, p. 116. 35 Kronens Skoder IV, 207.

Fig. 12. Gørløse. Landsbyplan 1787.



Fig. 1. Græse. Ydre, set fra sydøst.

G R Æ S E  K I R K E
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G H E R R E D

Kirken nævnes 18. okt. 1529, da biskop i Roskilde, Joachim Rønnow, med kapitlets 
samtykke overdrog Mogens Goye og hans arvinger patronatsretten1. Da kronen ved 

det store mageskifte med Herluf Trolle 1560 kom i besiddelse af Græse gård og by2, må 
kirken være fulgt med. 1567 var der 18 tiendeydere i sognet3. 1874 kom kirken sammen 
med Sigerslevvester (p. 2215) fra statskassen i privateje4, og 1. april 1911 overgik den 
til selveje.

Møntfund. I forbindelse med omlægning af kirkens gulve 1966 (jfr. p. 2200) fandtes 
ved harpning af afgravet materiale forskellige steder i skibet 24 danske mønter fra Chri
stoffer II.s tid frem til Christian X.; desuden 7 tyske (bl.a. 5 mecklenborgske hulpen- 
ninge) fra 1400’rnes begyndelse til 19495.

Kirken ligger på en bøjning i byens nordre udkant og nogenlunde midt i 
sognet. Den lille kirkegård, hvis terræn falder fra tårnet mod sydvest, har for
mentlig bevaret senmiddelalderlige grænser, selv om kun nordmurens vestlig
ste stykke, der er af munkesten med udkragende savskifte på ydersiden, kan 
være middelalderligt. I hovedsagen er murene af rå kamp forneden og tegl,

L.L. 1972
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Fig. 2. Græse. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936. Suppleret af El. M. 1972.
Tegnet af Jens Hald Jensen 1974.

fortrinsvis små sten, foroven. Undtaget herfra er den indvendig jorddækkede 
sydmur (samt nogle meter af vestmuren), som er af kløvsten og sandsynligvis 
stammer fra en reparation 18626. Alle mure er afdækket med vingetegl (tag- 
fald mod kirkegården) og står hvidkalkede med undtagelse af sydmurens yder
side, som er blank. 16197 udførte Hans murermester fra Roskilde reparations
arbejder, og af kollegaen, Jens Hansens arbejde 16618 med genrejsning af et 
stykke af muren fremgår, at tagsten også da benyttedes som afdækning.

Indgange. I syd, ud for våbenhuset, er der port og låge mellem tre meget 
svære, teglhængte og hvidtede piller, der tilsyneladende er muret af store sten. 
De er dog næppe særlig gamle og stammer muligvis fra tiden for sydmurens 
fornyelse; i alle tilfælde yngre end 17399, da søndre låge genopførtes med bue
slag. To store linde flankerer indgangens inderside. I nord findes en vandret 
afsluttet, teglhængt portal med uregelmæssig, rundbuet fodgængeråbning med 
indre fals; den østre halvdel er ommuret med små sten. Alle lågefløje er af brun- 
malede trætremmer.

†Kirkerist købtes 171710 af Sigerslevvester kirke, og 17399 nævnes en ny i 
forbindelse med søndre låge.

†Kirkelade omtales 16147.
†Halsjern nævnes 177411, men var da ude af brug.
Kirken består af kor og skib, antagelig opført i to tempi o. 1250—1300, vå

benhus i syd fra 1400’rne, middelalderlig vestforlængelse samt et tårn, mulig
vis fra 1500’rnes midte med trappehus i nord, som 1748 afløste et ældre på 
samme sted. Orienteringen har stor afvigelse til syd.

Bygningen, der er helt af tegl udvendig, er som helhed hårdt restaureret og 
til forskellig tid skalmuret og omsat i et sådant omfang, at mange spor og 
detaljer til belysning af de enkelte afsnits alder er gået tabt. Samtlige afsnit er 
opført af munkesten i munkeskifte, tårnet dog i krydsskifte.
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Fig. 3. Græse. Langsnit, set mod syd. 1:300. Tegnet af Einar Jensen 1931 med korrektioner ved
Jens Hald Jensen 1974.

Koret er ældste afsnit, og den fragmentarisk bevarede udmaling (jfr. kalk
malerier) på skibets vægge angiver en tidsmæssig grænse o. 1300. For en tids
følge taler to forhold: dels har triumfgavlen været afdækket under kortaget, 
dels spores en forenkling i sokkelpartiet. Således har koret på alle tre sider en 
syv centimeter fremspringende, indtil 30 cm høj skråkantsokkel over den lidt 
ujævne kampestenssyld, som er synlig ved korets nordøstre hjørne. Granit
kvadrene under flankemurenes sokkel er sekundære og formentlig fra 1867, 
da skibets nordmur ombyggedes. Hverken den eller sydmuren har næppe op
rindelig haft sokkel; bag våbenhuset står muren direkte oven på et par for
holdsvis store syldsten og er i øvrigt glat op til murkronen.

Stenene er ujævnt brændte, snart mørke, snart lyse og undertiden gulladne. 
På korets nordside er målene 27—27,5x12—13x8—9 cm. Skibets murværk 
står bag våbenhuset med tydelig rygfugning. Korets oprindelige murhøjde i 
nordøst er 3,15 m, skibets 3,45 m.

Vinduer og døre. Koret har bevaret to oprindelige vinduer (øst og nord), 
der står som blændinger. Vinduerne, hvis sålbænke er nymurede, er rund
buede med smige karme og halvstensstik af kilehugne sten. Lysningskanten 
er muret af rejste sten, og selve buen har form som en fladtrykt, uregelmæssig 
spidsbue. Østvinduet måler udvendig 151 x88 cm, i lysningen 102x42 cm og 
indvendig 160x79 cm; lysningen sidder 37 cm fra ydre murflugt. Skibets ene
ste bevarede vindue, øst for syddøren, lukkedes delvis ved hvælvslagningen 
og er udvendig så omhyggeligt tilmuret, at det ikke lader sig påvise her. Over 
hvælvet ses, at det rundbuede vindues 7—8 cm tykke lysningskarm, der sid
der ca. 50 cm fra indre murflugt, har udvendig glasfals, og at vinduets bredde 
i lysningen er 50 cm, indvendig ca. 105—110 cm. De smige karmsider er såvel 
ud- som indvendig tykt berappede med en grov puds, hvorover hvidtelag med 
kalkmalerirester (p. 2201, fig. 5).
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Syddøren er endnu i brug og var indtil 190512 (jfr. fig. 4) bevaret i en for
mentlig oprindelig skikkelse med dørfals, rundbuet tympanonfelt udvendig og 
indvendig plankeafdækning over henholdsvis smiget (vest) og ret (øst) karm
side. Udformningen svarer til Gørløse (p. 2177), bortset fra de indre karmsi
ders anomali, som er vanskelig at forklare.

Den i det ydre stærkt ommurede korgavl har i tagfodshøjde et savskifte 
og i den ellers glatte gavlflade en cirkelblænding.

Indre. På overvæggene ses, at kor og skib har stået pudset og formentlig 
tillige overalt med kalkmalede udsmykninger (jfr. kalkmalerier). Begge afsnit 
har været dækket af et bjælkeloft, hvis niveau angives af halvstens tilbage
spring i såvel korgavl som triumfmur. Endvidere ses af pudslaget, at loftsbræd- 
derne har siddet på bjælkernes underside.

Tilføjelser og ændringer. Våbenhusets bevarede gavlblænding består af tre 
spidsbuede blændinger over fodlinjens savskifte, foroven holdt sammen af et 
spidsbuet halvstensstik, som går ud fra de flankerende blændingers toppunk
ter. I hver blændingsbund åbner sig en rektangulær glug. Blændingsmotivet 
kendes fra det tidligst 1396 omtalte S. Andreas’ kapel ved Roskilde domkirke 
(DK. Kbh. Amt, p. 1458 f.) og tillige fra våbenhuset ved Jydstrup kirke (DK. 
Sorø, p. 469), der i lighed med Græse tilhørte Roskildebispen. Selve gavlkon
turen er senere ommuret svarende til kirkens øvrige fornyede gavle. Flanke
murene er forhøjet (6—8 skifter i krydsforbandt) og afsluttes nu af hvidkal
ket »sparenkop«, svarende til det øvre led i korets og skibets sekundære gesim
ser. Vinduesnicher med smigede, fladbuede inderkarme, hvis form næppe hel
ler er oprindelig; den østre har firkantet ydervindue, den vestre er lukket. Den 
rundbuede dør, som 184113 forhøjedes, har pudsede, hvidkalkede karme og sid
der i spidsbuet spejl. I det indre ses en firkantet niche i øst.

Vestforlængelsen, der er rejst over kampestensfundament, står udvendig med 
skalmuring fra 1800’rne. Overvæggen (vest) er hvidtet, og bl.a. denne omstæn
dighed viser, at dette afsnit må være ældre end hvælvene. Udvendig, set fra 
mellemstokværket, står taggavlen overpudset; i det indre blank med spor efter 
et ældre tag, hvis rejsning svarer til det nuværende, men ligger ca. 20 cm her
under. Tilsyneladende har forlængelsen ikke haft noget vindue mod nord, før 
man 17399 brækkede hul og murede en vindueskarm i »den sidste blinding«.

I senmiddelalderen, måske o. 1500, indbyggedes kryds hvælv i kor og skib. 
Korhvælvet hviler på hjørnepiller og spidse skjoldbuer; ribberne har hverken 
pilleforlæg eller konsol, men springer vandret frem i vederlagshøjde; de let 
buklede kapper har helstens overribber med trinkamme af bindere. To flad
buede gemmenicher133 i østvæggen samt den nuværende, spidse korbue uden 
kragled stammer formentlig fra samme periode. Det forlængede skibs tre, lavt- 
spændte hvælv hviler på falsede vægpiller, rundbuede halvandenstens gjordbuer
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og spidse skjoldbuer, af hvilke de søndre er helstens, de nordre spinklere og 
måske ommuret 1867. I flere af de buklede kappers svikler er der tilmurede 
spygat; overribber som korets.

Ved tårnets opførelse blev det forlængede skibs vestmur gennembrudt af en 
lidt skæv, rund tårnbue. I murenes bundskifter (mod syd og vest) indgår en
kelte rejste syldsten og mindre marksten. Tårnrummet dækkes af et samtidigt, 
i væggene indbygget hvælv med halvstensribber og tilmuret spygat i kappe
sviklerne. Adgangen til det mørke mellemstokværk sker gennem trappehuset 
i nord, hvis overdør er en fladrundbuet åbning med udvendig fals og spor efter 
dørfløj. Fyrretræsbjælkelag både i nord-syd og øst-vestlig retning. Klokkestok- 
værket, der i lighed med mellemstokværket står fuldstændig overpudset ind
vendig, har til hvert verdenshjørne to rundbuede, udvendig falsede glamhul
ler. De øst-vestvendte gavles nuværende skikkelse er resultatet af en ommu
ring 189312, hvorved kammene blev udformet i overensstemmelse med kirkens 
øvrige gavlkamme. Reparationsarbejder 17229 af gavlenes »snerkelverk« ved 
murermestrene Laurs Eriksen, Anders Jacobsen og Søren Sørensen kunne tyde 
på, at de da havde form som »vælske« renæssancegavle (jfr. f. eks. våbenhuset 
i Gørløse p. 2179); det er uvist, om en istandsættelse i årene efter 162414, hvor
til medgik 15.400 mursten, har forbindelse hermed. Flankemurene afsluttes 
med udkragende savskifte.

Det murede trappehus, der minder stærkt om Gørløses (p. 2178) og utvivl
somt er præget af fornyelser i forbindelse med skibets 1867 ombyggede nord
mur, stammer formentlig fra 1748, da Hans Engel af Farum9 nedbrød †trappe
hus af bindingsværk, hvis vindeltrappe fra 17229 efter reparation af trinnene 
genanvendtes i det nye, murede hus. Bindingsværkshuset har formentlig afløst 
en †fritrappe, jfr. Gørløse (p. 2179).

Kirken står nu i blank mur med gavle, hvis glatte kamme har top- og fod
tinder, som antagelig stammer fra 1800’rne, jfr. tårnet; i al fald tales endnu 
177715 om reparation af sydsidens vindskeder. Skibets østligste vindue i syd 
har eftermiddelalderlig form (fladrundbuet, ud- og indvendig falset) og fik 
180016 nye ruder og ramme af hensyn til dårlige lysforhold på prædikestolen. 
To af de tre ens spidsbuede, udvendig falsede vinduer med smedejernsrammer 
(i kirkens sydside og tårnet) indsattes 183217 i ældre vinduers sted. Den pud
sede og hvidtede rundbuefrise under »sparenkop«, jfr. våbenhuset, som dan
ner gesims på kirkens sydside og korets nordside, hidrører fra 1800’rnes første 
halvdel, jfr. koret i Slagslunde (Ølstykke hrd.), og er muligvis opsat o. 182716, 
da gesimsen på skibets nordside blev ommuret. Skibets nordmur står nu med 
sokkel svarende til korets reparerede (nord og syd); store rundbuede vinduer 
med udvendig fals samt en gesims, der efterligner sydsidens. Denne skikkelse 
er resultat af en fuldstændig ommuring 1866—6712, som skulle løse de stati-
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Fig. 4. Græse. (†)Kalkmaleri på skibets sydvæg. Efter akvarel af J. Kornerup 1898, 
i Nationalmuseet (p. 2200).

ske problemer, der havde nødvendiggjort indlægning af murankre (tre rødma- 
lede bjælker 1617)7 og opsætning af støttepiller (nævnt 177715; 179618 tilføj
ede tømrermester Bourgeois en pille i nord). 1860’ernes restaureringsarbejder 
omfattede endvidere anlæggelsen af brolagt fortov omkring hele kirken6. Alle 
tage er hængte med nyere, brunlige vingetegl. Nyere fyrretræstagværker.

I det indre står kirken hvidkalket. Korgulvet af kantstillede flensborgsten 
i mørtel er 196619 omlagt og delvis fornyet sideløbende med reparationer på 
midtergangens gulv af store, røde og grå kalkstensfliser (ikke ældre end 189820) 
og bræddegulvet i stolestaderne. I våbenhuset kvadratiske, sorte og røde tegl
fliser. Indtil anskaffelse af kakkelovn 189012 var kirken uden opvarmning.

(† )  KALKMALERIER

1898 afdækkede J. Kornerup kalkmalerier på skibets sydvæg; deres beva
ringstilstand var imidlertid så ringe, at de overkalkedes. Samtidig undersøgtes 
korets nordvæg og korbuen, uden at der fandtes spor af malerier.

Sydvæggens dekoration er formentlig malet kort efter kirkens opførelse, dvs. 
o. 1300 (jfr. p. 2196). Bag prædikestolen, begrænset af et yngre vindue i øst
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H. J. 1973

Fig. 5. Græse. Kalkmaleri i smigen i skibets tilmurede sydvindue, over hvælvet. S. Katharina (p. 2201).

og et nu tilmuret oprindeligt i vest, var Laurentii martyrium fremstillet. På 
Kornerups akvarel ses hoved og overkrop af martyren, som ligger på risten; 
foran ham arbejder en bøddel med puster, og bag hans hoved ses fragmenter 
af en anden samt forken tilhørende en tredie, der er forsvundet.

Over syddøren fandtes fragmenter (fig. 4) af evangelisterne Lukas’ og 
Matthæus’ symboler, mod øst en vinget okse, hvorunder skriftbånd med ma
juskler »Lucas« og mod vest en engel med skriftbånd ». .theus«. Evangelistteg
nene flankeres af siddende figur med kølle (Judas Taddæus?) mod øst og en 
delvis bevaret, stående figur (mod vest). De enkelte figurer indrammes af en 
bred stribe og har stjernestrøet baggrund. Vest for døren ses et indvielseskors 
(sml. Torup p. 1649, fig. 11a) og hovederne af to figurer. Den dominerende 
farve er rødbrun; endvidere blege grønne og blå samt sorte konturer.

Over hvælvet er der bevaret kalkmalerier i det tilmurede sydvindues smige, 
som har en tyk berapning; på hvidtekalken er malet det sorte omrids af en 
helgeninde med krone på hovedet og glorie bagved. I østsmigen er det S. Ka
tharina (fig. 5), som i venstre hånd holder marterhjulet; den anden hånd er 
nu skjult. Vestsmigens helgeninde kan ikke identificeres; hun løfter højre hånd, 
venstre er dækket af det senere indbyggede hvælv (sml. Gørløse p. 2180).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 139
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I N V E N T A R
Oversigt. Kirkens indre præges af restaureringen 1965—66, da Ernst Trier, Vallekilde, 

afsatte farver, hovedsagelig flere blå toner sammen med gråt på altertavle og prædike
stol, der ved samme lejlighed istandsattes snedkermæssigt21. Som det oftest er tilfæl
det, er det ældste inventarstykke den romanske granitfont; det eneste kirken i øvrigt 
ejer fra middelalderen er en gotisk lysekrone. Fra 1500’rne stammer alterbordsforside 
og degnestol samt dåbsfad, der dog først er anskaffet 1632, kort efter at annekskirken, 
Sigerslevvester, havde fået sit. En tilsvarende overensstemmelse mellem nyanskaffelser 
til de to kirker gælder så godt som alt inventar og understreges ved anskaffelsen af alter
stagerne 1732; de svarer så nøje til Sigerslevvesters fra 1690, at sidstnævnte må have 
været forbilledet. Fælles for disse to kirker, som for egnens øvrige, er Hans Nielsens 
staffering 1745 og nærmest følgende år9 med de vanlige lakgrønne lister omkring en mar
morering.

Alterbordet er en nyere fyrretræskasse. På dets bagside er anbragt et panel, 
102 cm højt og 177 cm bredt, med tre foldeværksfyldinger fra en (†)alterbords
forside. Fyldingerne svarer til degnestolens gavl fra 1579 og alterbordsforsi- 
derne i annekskirken Sigerslevvester, hvor den er bevaret på oprindelig plads, 
og Oppe Sundby (p. 2293).

Alterklæde, moderne, af guldindvirket hør. † Alter klæder. 1662 nævnes et af 
blåt fløjl8, efter den tid er de røde, med sølv- og guldfrynser22; 1799 leverede 
Hertz Michel et med sølvtrisser samt broderet krone og navn16.

Altertaule (fig. 6), 1616, af Henrich Barchmann i Hillerød7, med maleri 
skænket 1731. Den ret enkle renæssancetavles storstykke flankeres af kanne- 
lerede søjler med fladsnit i prydbæltet og jonisk kapitæl. Søjlerne står på næ
sten kvadratiske postamentfremspring, der har glat, profilindrammet fylding 
på de tre sider. Storvingernes halvcirkelfelt rummer en halv fantasimaske om
givet af renæssanceornamenter, og på en lille konsol sidder ørn med draperi i 
næbbet. Gesimsfrisen brydes af triglyffer. Topstykkets cirkelfelt hvorom peri- 
patetiske engle flankeres af mandlig (mod nord) og kvindelig herme (mod syd), 
hvis skafter har påsatte stave. Foroven er der en brudt trekantgavl med kro
net C4.

Storstykkets maleri, som sidder i den oprindelige pærestavramme, blev skæn
ket 1731 af kirkens præst Johan Bøhling; det forestiller nadveren og er malet 
med olie på træ, 77 x62 cm. Farverne er mørke, brunt, rødt, blåt; lyset udgår 
fra glorien bag Kristi hoved.

I postamentfeltet læses med moderne versaler citat fra Cor. 10, 28: »Hvert 
menneske prøve sig selv . . . « .  I topstykkets cirkelfelt ses Christian VIII.s kro
nede monogram. Tidligere sås i gesimsfrisen de malede årstal 1745 og 1888, 
og i topstykkets anno 1616; det sidste henviste til tavlens tilblivelsesår, de 
første to til restaureringer af såvel træværk som maleri23. På tavlens bagside 
findes flere yngre indskrifter.
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Fig. 6. Græse. Altertavle 1016, udført af Henrich Barchmann (p. 2202). H. J. 1970

Altersølv. Kalk, 1728 omgjort af Niels Johnsen (jfr. disk) af en ældre, som 
var blevet for lille (25 lod 1 kvint) og tillige var gammel; den nye vejer 44% 
lod9 og svarer til de mange andre barokke alterkalke af samme mester, f.eks. 
i Lynge (p. 1991) og Sigerslevvester (p. 2224). På bægeret graveret Frederik 4.s 
kronede spejlmonogram. 22 cm høj. På fodpladen fire stempler: hjerteformel 
mestermærke med NI over 1725 (Boje 330, hvor det fejlagtigt er henført til 
Nicolai Junge, jfr. Mårum p. 1205), Kobenhavnsmærke 1729, guardeinmærke 
for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke (vædderen eller tyren). Disken 
på 7 y2 lod blev 1727 leveret af Niels Johnsen, der fik den gamle på 4 lod 1

139*
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kvint9. Den er glat med graveret cirkelkors og Frederik 4.s kronede spejlmo
nogram på randen. Tvm. 16 cm. Oblatæske, 1863, cirkulær. På låget graveret 
kors med tornekrone i firpasformet felt som bl.a. Tibirke og Uvelse (p. 1327, 
2155); på siden graveret skriveskrift: »Græse Kirke«. Under bunden mester
mærke for Conrad Christian Fredrik Schrøder (omtrent som Bøje 965), Kø- 
benhavnsmærke 1863 og guardeinmærke for Peter Reimer Hinnerup. 1861 var 
† oblatæske af blik uanstændig og ønskedes erstattet med en ny af sølv eller 
porcelæn6.

Sygesæt, 1732 købt hos Niels Johnsen9. Sættet svarer til bl.a. Lynges fra 
1729 (p. 1992), dog med Christian 6.s kronede spejlmonogram på bægeret. Kal
ken er 13,5 cm høj. På fodpladen rektangulært mestermærke med N-I over
1725 (Bøje p. 59), Københavnsmærke 1732, guardeinmærke for Peter Nicolai 
von Haven og månedsmærke (skorpionen). Den tilhørende disk har to tilsva
rende mestermærker under bunden. Oprindelig havde kalken ipassende vin
flaske og oblatskruegemme og vejede da 19 lod 3 kvint11.

† Vinkande af sort porcelæn leveredes 1838 af den kongelige porcelænsfabrik16, 
og eksisterede endnu 186312.

Alterstager, 1736, købt hos gørtler Svend Callundborg24, som betalte to rdl. 
for de gamle, der var små og brøstfældige. Stagerne må være lavet efter an
nekskirken Sigerslevvesters, der er fra 1690. De virker en lille smule fladere i 
profilerne, men de enkelte leds udformning og rækkefølge er i øvrigt den samme. 
38 cm høje. Inventarierne 184116 til 186312 nævner et par †bliklys indrettet 
til vokslys. —- Nyere, syvarmet stage.

Alterkrucifiks, af bly, 31,5 cm højt, skænket 1745 af hr. Johan Christian 
Becker (præst ved kirken 1741—55)n, næsten identisk med krucifiks i Peders
borg (Alsted hrd., Sorø amt). Figuren hænger dybt i skråt strakte arme, ho
vedet falder ned på højre skulder. Kroppen er mager; lændeklædet har knude 
på Kristi højre hofte, ved den venstre falder en snip ned; klædet holdes oppe 
af et dobbelt reb, som kommer til syne i højre side. Fødderne er korslagte med 
venstre fod øverst og een nagle igennem. Den guldbroncerede figur hænger på 
glat, sortmalet korstræ (fig. 12).

-f Røgelsekar er nævnt i inventarierne fra 16207 til 176411.
Messehagel, 1974. †Messehagler. 1662 fandtes en af blåt fløjl8, og siden er 

der kun anskaffet røde25.
†Primklokke er nævnt 16207.
Femsidet alterskranke fra 1700’rne, med nøddetræshåndliste fra 186626. De 

seks runde, gråmalede smedejernsstænger har knop på midten; 1764 var der 
seks messingknapper givet af menigheden11.

Døbefont (jfr. fig. 10), senromansk, af granit, variant af Roskildetypen (jfr. 
Mackeprang: Døbefonte p. 104). Den lave fod med hulkehl over platte er af
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Fig. 7. Græse. Indre, set mod øst.

rødlig sten; derover er indskudt et gråligt, slankt skaft. Samme materiale er 
brugt til kummen, som er cylinderformet, dog således at dens nedre del er 
keglestubformet. Den indre dybde er ringe. Tvm. 66 cm. Tydelige spor af be
maling, underst mønjefarve på kridt, derover gråt. 1773 stod fonten »oppe i 
kirken«27, vel den plads i koret, man 1869 fandt uheldig, hvorfor den flyttedes 
ned i kirken foran præstens stol26, hvor den stadig står.

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, købt til kirken 16327. 52,5 cm i tvm. I bunden 
drevet fremstilling af bebudelsen, omgivet af nu næsten udslidt meningsløs 
minuskelindskrift; herudenfor krans af stemplede rosetter. Langs fadets rand 
frise med skiftevis hjort og hund; indenfor er der stemplede stjerner samt et 
mestermærke, RS i rektangel28.

Dåbskande (sml. fig. 10), 1830, af tin, købt hos Reisz’ enke, København 
(sml. Kregme og Nørre Herlev p. 1570, 1950)17, af den i amtet ofte forekom
mende slangehankstype med Frederik VI.s kronede monogram på korpus; på 
låget skriveskrift: »Græse Kirke 1830«. I kandens bund skimtes et stempel 
under kedelsten.

*Korbuekrucifiks (fig. 8), sengotisk, fra o. 1500. Den 153 cm høje figur 
hænger i skråt strakte arme, som med svære, firkantede tapper er fastgjort til 
kroppen. Hovedet har nedboret, tilproppet hul foroven; dele af den flettede

H.J. U170
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tornekrone, næsen, hårlokken i højre side og spidsen af den i venstre er bræk
ket af. Brystkassen er »knoppet« ligesom på krucifikset i Melby, der i det hele 
taget minder meget om Græses (p. 1623 og fig. 15); dog giver sidstnævnte i 
højere grad udtryk for bevægelse gennem kroppens svaj og de bøjede ben med 
indadvendte fødder. Formerne er alt i alt mere runde. Figuren er stærkt hulet 
i ryggen, så meget at trætykkelsen enkelte steder er under 2 cm. Der er da også 
et brud fra højre skulder, skråt ned over brystet og bagud til lige over lændens 
venstre side, foruden flere mindre brud og revner.

Det glatte korstræ er afsavet i alle ender, og øverste korsarm mangler helt, 
kun skriftbåndet er bevaret. På de vandrette arme er begge ender hugget skråt 
af overkanten29.

Stafferingen på tynd kridtgrund er stærkt af skallende og delvis forsvundet. 
Kristus har hudfarve, sort hår og skæg, grøn tornekrone; lændeklædet er for
gyldt med ægte guld. Under denne staffering lå et ældre lag, hvor hudfarven 
var mere gullig, hår og skæg sort, tornekronen grøn, og lændeklædets foer blå 
smalte. Korstræet er rødbrunt over en okkergul farve, hvorunder fandtes ud
bredte rester af grønt på en tynd kridtgrund. Yderkanterne har cinnober di
rekte på træet.

1745 renoverede Hans Nielsen krucifikset, »som stod foran koret«, med ny 
maling både på bjælken, som fik inskriptioner, og korstræet9. 1773 omtales 
krucifikset i kordøren igen27. Nu i NM. (inv. nr. D 3768/1966).

†Korgitter‘t 1773 nævnes krucifikset »i kordøren«27; det er den eneste oplys
ning om et eventuelt korgitter.

Prædikestol, 183813, meget enkel, bestående af fire fag med glatte, rektan
gulære fyldinger (sml. Uggeløse p. 2014). Den firesidede underbaldakin hviler 
på ottekantet stolpe. Samtidig, sekssidet himmel.

(†)Prædikestol, o. 1620. Det eneste bevarede af den tidligere prædikestol er to 
hermer, en kvindelig og en mandlig (fig. 9); de minder meget om hermerne 
på Lille Lyngbys prædikestol udført 1614 af Bernt snedker i Slangerup (jfr. p. 
1519) og to hermer ved prædikestolsopgangen i Nørre Herlev (p. 1951, fig. 14— 
15). Hvert skaft har to frugtklaser hængende i en snor, der ligesom på før
nævnte stol udgår fra henholdsvis et mindre englehoved og en større løve
maske. Ved konservering 1967 fandtes kridtgrund og herpå overmaling, som 
er en gentagelse af de oprindelige farver, hvidt på pilastren, lys rødlig hudfarve, 
lys okker, grøn lasur på sølv og cinnober kantet med guld. Nu i NM (inv. nr. 
D 12077, antagelig afleveret fra Frederiksborg slots inventarium).

Stolen er første gang nævnt 1745, da Hans Nielsen fra Ganløse afskrabede 
kridtmalingen og nystafferede. Tre år senere leverede Jens Christensen, Fa
rum, en ny trappe med repos og 1751 en ny †himmel. Allerede 1768 måtte 
trappe og pille atter fornyes på grund af fugtighed, hvorfor de denne gang
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Verner Thomsen 1964

Fig. 8. Græse. Detalje af *korbuekrucifιks (p. 2205).

opførtes af mur9. År 1800 leveredes ny trappe(trin?) med tilbehør under 
ledelse af Bourgeois16. †Bogstol nævnt første gang 176411 og sidst 180616.

Stolestader, fra 1838, svarende til stolene i Uggeløse fra 1842 (p. 2016) og 
Snostrup (Ølstykke hrd.). Gavlene er glatte med spidsbuet topstykke, lågerne 
har enkel rektangelfylding. Rester af ældre stoleværk er genanvendt i ryglæ-
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Fig. 9—10. Græse. 9. *Hermer fra †prædikestol 
(p.2206). 10. Romansk font med dåbskande fra 
1830 (p. 2204 f.) og degnestol med gavl fra 1579 
(p. 2208).

Henrik Larsen 1974

nene. Et stolestade blev fjernet 1869, da fonten flyttedes ned i kirken foran 
præstens stol25.1904 blev bænkene gjort bredere12. †Stole. 1722 fastgjorde sned
ker Herman Madsen en del lister på stoledørene, og 1739 reparerede Jens Chri
stensen, Farum, kvindestolene med nye paneler, lister og hvirvler på dørene. 
1748 malede Hans Nielsen, Ganløse, 29 stole9.

Degnestol (fig. 10), 1579, af den i amtet ofte forekommende type f. eks. i 
Strø og Kregme fra henholdsvis 1562 og 1560 (p. 1502, 1572). Stolen består af 
sammenstykket materiale; forsidens panel, der er beskåret i siderne, har for
mentlig oprindelig været brugt andetsteds i kirken. Det er bemærkelsesvær
digt, at de midterste fyldingers foldeværk indtil o. 1900 stod ufærdigt, uden 
afslutning i enderne. Stolens gavle har halvrund afslutning foroven og smyk
kes af symmetrisk bladværk eller halvroset under trepasfigur (sml. Tibirke og 
Slangerup p. 1330, 2068). I forsænket felt nedenunder ses det reliefskårne års
tal; længere nede er der et stående rektangelfelt med foldeværk. De to bageste 
gavle har halvroset ind mod stolen og er glatte på ydersiden.

†Skrifte- og degnestole. 1615 anskaffedes en ny degnestol7, og 1745 malede 
Hans Nielsen, Ganløse, skrifte- og degnestol, så at de akkorderede med alter
tavlen9.

Stol til præsten, svarende til den i Sigerslevvester fra 1871. I koret.
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Ivar Hertzsprung 1898

†Skab med lås for er nævnt 1662 i skriftestolen8 og endnu 176411.
Pengeblok, svarende til Sigerslevvesters fra 1619 og mindende om Melby fra 

1629 (p. 1628) samt Vejby fra 1617 (p. 1306 og fig. 32), de to sidste dog med 
helt tætsiddende jernbånd. Den rektangulære blok har fem vandrette jernbånd 
på den øvre del; sammen med et lodret hængselbånd med nyere hængelås luk
ker de tre midterste for en lem af jern, i siden. I låget, som også er af jern, 
pengeslids og huller efter bøjle, der har dækket slidsen. Nuværende højde 66 
cm. I skibet, vest for indgangsdøren.

Pengetavle. Formentlig den ene af to tavler, som 1729 anskaffedes til an
nekskirken Sigerslevvester, hvor der i dag (1974) findes en tilsvarende30. Den 
rektangulære skuffe har profilliste forneden; over den forreste halvdel er an
bragt et sekundært, halvcylinderformet bliklåg med pengetragt og låsebøjle. 
Rygbrædtet er udsvejfet foroven og forsynet med drejet håndtag. Desuden 
findes en yngre efterligning fra forrige århundrede. Flere †tavler er nævnt fra 
1600-årene31. I stol ved indgangen. En †bliksparebøsse med hængelås var 1764 
næsten fortæret af rust11.

Dørfløje. 1) 1762, udført af Jens Christensen9, bestående af seks lodrette 
planker, som foroven og forneden holdes sammen af vandret revle med kant- 
profil. På den udvendige side er døren flammeret omkring kvadratisk midt-
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bosse (sml. Grønholt p. 876 og Sigerslevvester). Samtidigt nøgleblik og på den 
indvendige side to gangjern, som også er oprindelige. Brunmalet udvendig, grå 
indvendig. Til våbenhuset. 2) O. 1827, svarende til Sigerslevvesters fra dette 
år, og ligesom den henlagt på våbenhusloftet.

Orgel med eet manual og fem stemmer, bygget 1875 af Knud Olsen til Kong 
Frederik VII.s stiftelse på Jægerspris slot. Købt af Græse kirke 1954; i forbin
delse med flytningen restaureredes og omdisponeredes instrumentet af Th. 
Frobenius & Co. Nygotisk façade med tre tårne. I tårnrummet.

Salmenummertavler (sml. fig. 7). Tre fra 1908 og en efterlavet i 1950’erne, 
med brikker, hvorpå malede tal12. Sorte, i grå ramme. Ialt syv fra 1800’rne 
ligger på loftet (de fire over våbenhuset). De rektangulære tavler er glatte med 
profilliste foroven og forneden; een er højere end de øvrige og deles af tre vand
rette lister. Sort med hvid fraktur: »Ved Altergang«, »Ved Barnedaab«, »Ved 
Brudevielse« og »Ved Begravelse«. Resten ligeledes sorte med hvid påskrift 
»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«.

Maleri, 1651, forestillende et ægtepar i halvfigur. Han er i ornat og holder 
salmebog i de foldede hænder, hun folder hænderne over maven. Ved deres 
hoveder står med hvidmalede versaler: ætatis 42 og ætatis 35 og nedenunder 
anno 1651. Der må være tale om Søren Jensen, som var kirkens præst fra o. 
12. april 1641 til o. 12. jan. 1655. I en frise nederst på maleriet er følgende ind
skrift med sortmalede versaler: »Der som wi trode icke, at see paa herrens gode 
i de lefwende land, da motte wi ofwergifve os. Psal. 27. Kom herre Jesv .. . 
Apoc. vlt.«. Præsten har mørkt hår og blondt skæg, dragterne er sorte med 
hvide kraver, og hun bærer hvid hue og hvidt forklæde. Baggrunden er brun
lig, draperiet rødt. Olie på træ, 150 x 125 cm. Den enkle ramme af træ har i 
hver side en lodret smalfylding, som ender i buetunge forneden. Til siderne 
reminiscenser af vinger i form af fuglehoved og -vinge, foroven brudt trekant
gavl. Rammen er egetræsmalet med forgyldte lister og sorte fyldinger. På 
korets nordvæg.

Lysekrone (fig. 11), sengotisk, fra slutningen af 1400’rne32, skænket af hr. 
Jens Fischer, præst i Græse 1691—1715, hvorefter han kom til Lynge. Den pro
filerede stamme, der må være blevet omdannet senere, muligvis da kronen kom 
til kirken, ender forneden i løvehoved med ring i flaben. Foroven er der en 
Mariafigur stående på månesegl; hun har mistet begge arme. Kronens mo
derne ophængningsring er fastgjort til hendes hoved, hvor der ses spor af den 
skive, hvortil en glorie eller krone sikkert har været fastgjort. Fra stammen 
udgår to gange otte arme med korsblomster og karrerede drueklaser. To af 
de øvre arme var allerede 176411 i stykker og omtales 1898 som fornyede. 
Under lyseskålene er der nedhæng af form som en omvendt krone. I skibets 
andet fag.
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H. J. 1970

Fig. 11. Græse. Lysekrone fra slutningen af 1400’rne med yngre skaft (p. 2210).

Kirkeskib, tremastet fuldrigger »Fortuna 1963«33. I skibets næstøstligste 
gjordbue.

*Jordpåkastelsesspade er nævnt 1863 sammen med en kiste til den og san
det12, formentlig den, der nu er i Sigerslevvester.

Klokker3i. 1) 1644, støbt af Hans Meyer, Helsingør. Reliefversaler i fire linjer 
om halsen; derunder pelikanen med sine unger. »Anno 1644 er denne klocke 
bekosted til Graese kircke ynder vor nadigste konning Christian den 4 welb. 
Hans Vldrich Gyldenlove slodt.h. offver Kronborg oe Friderichsb. H. Søfren 
Olvfsøn sognep. til Graese oc Siersløf Madts Lavritzøn Kircke verge. Soli deo
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gloria in excelsis deo avs den Feyier bin ich geflosen M. Hans Meyer in Helsche- 
nor hat mich gegossen« (»år 1644 er denne klokke bekostet til Græse kirke under 
vor nådigste konge Christian IV., velbyrdig Hans Ulrich Gyldenløwe, slotsherre 
over Kronborg og Frederiksborg, hr. Søren Olufsen sognepræst til Græse og 
Sigerslevvester, Mads Lauritzen kirkeværge. Gud alene æren i det høje. Af ild 
er jeg flydt, mester H.M. i Helsingør har støbt mig«). 93 cm i tvm. Hankene 
smykkes af masker. Sml. samme mesters klokker i Søbore oe Kreøme, beøçe 
fra 1649 (p. 1140, 1576).

2) 1749, omstøbt af kirkens lille klokke (jfr. †klokke) af Johan Barthold 
Holtzman. Om halsen indskrift med reliefversaler: »Soli deo gloria me fecit 
Iohan Barthold Holtzman Hafniæ anno 1749« (»Gud alene æren. J. B. H. Kø
benhavn gjorde mig år 1749«). 87 cm i tvm. Over og under indskriften er der 
dobbeltlinjer og akantusbort og på legemet Frederik 5.s kronede spejlmono
gram over palmegrene. Sml. klokkerne i Lillerød fra 1731 og Esbønderup fra
1726 (p. 1976, 1037).

†Klokker. 1749 omstøbtes den lille klokke, som vejede 2 skippd. 1 lispd. 8 
pd. til klokke nr. 2, der vejede 2 skippd. 8 lispd. 12 pd.9.

1602 afleverede kirken i stedet for en klokke 1 skippd. kedelkobber35.
Klokkestol, fra 1868, af fyr26.
Gravsten, fra 1600’rne, over Mich(ael) ... (Johannes’) søn fra Horsens ... på 

øen Gotland ... han eller enken? døde 1611 i sin alders 63. (år). Kun en 
del af stenen er bevaret, og indskriften på latin med fordybede versaler er nu 
nedslidt, men kendes fra ældre afskrift. Kalksten, 107x58 cm, glat, kun 
smykket af cirkelfelter med evangelistsymboler i hjørnerne, Markusløven i 
øverste højre og en lille del af ørnen eller englen i venstre. Foran våbenhusdøren.

Fig. 12. Græse. Alterkrucifiks (p. 2204).
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RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590 III Sjælland. — Rtk. 244.3—20. Byg
ningskontoret. 1782—1804. Kommunicerede kgl. resolutioner m. bilag. — 244.115—51. 
Bygningskontoret. 1782—1826. Journalsager. — 256.43—109. Bygningsadministratio- 
nen. 1841—50. Journalsager. — Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdo- 
mænejournal. —LA. Gr¿ese-Sigerslev sognekaldsarkiv. B 1. Kaldsbog 1783—1808. — B 6. 
Korrespondance 1892—1915.

Ved embedet. I‹irkesynsbog for Græse Kirke i Liunge-Frederiksborg Herred, Frede
riksborg Amt. 1863 fî. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af J. Kornerup 1898 (kalkmalerier), C. A. Jensen 1920 
(bygning), suppleret af V. Hermansen 1920 og Elna Moller 1973, V. Hermansen 1920 
(inventar), Birgitte Boggild-Andersen og Hugo Jobannsen 1970 (inventar), Verner Thom
sen 1962 (prædikestolsherme) og N. J. Termansen 1967 (korbuekrucifiks). — Bygnings
beskrivelse ved Hugo Johannsen, kalkmaleri- og inventarbeskrivelse ved Marie-Louise 
Jorgensen og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. To akvareller af kalkmalerier ved J. Kornerup 1898. — Kunstakade

miets samling af arkitekturtegninger. Syv blade opmålinger af kirkegård og kirke ved Einar 
Jensen 1931.

1 Danske Magazin 1. rk. II, 32. 2 Kronens Skoder I, 66. Her nævnes herligheden af
to kirkegårde. 3 Landebogen p. 181. 4 LA. Kongelige bygningsinspektorer: Meldahl.
Domænekirkerne. 5 NM. Møntsamlingens fundprot. nr. 2924. 6 LA. Sjællands stifts-
provstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti: 1854—62. Syns-
prot. 7 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—
72. Lynge hrd. 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrik
ters kirkergsk. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk.
11 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kgl. kirkers inv. 1764. 12 Ved embedet. Kirkesynsbog
for Græse kirke 1863 fî. 13 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—1848. Journal. 13a Højde-
xnål i nord og syd er henholdsvis 64 og 54 cm; højden over korgulvet, 63 og 68 cm.
14 KancBrevb. 30. marts. 15 RA. Rtk. Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirke
kassens rgsk. 16 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtstue. 1797—1848.
17 RA. Rtk. Bygningsadm. 1782—4848. Journalsager. 18 RA. Rtk. 244.3—20. Byg
ningskontoret. 1782—1804. Kommunicerede kgl. resolutioner m. bilag. 19 Korrespon
dance i NM. 20 Interiørfotografier 1898 (NM.) viser kantstillede teglsten såvel i ski
bets midtergang som i koret. 21 Under gulvomlægningen fandtes to stykker puds med
rødlige malerispor og kistebeslag, af messing, og del af en plade (D.3730, 3737, 3738/
1966). 22 Jfr. note 11 (1764), note 16 (1804) og note 17 (1831). 23 Jfr. noterne 9 og 12.
24 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk.
Sigerslevvester 1736. 25 Jfr. note 9 (1748) og note 11 (1764). 26 LA. Bispearkivet.
Kirkesyn 1862—79 . 27 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers
etc. Beskrivelse. 1755—-73. Tome 1. 28 I Danmark kendes adskillige fade med dette
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stempel, jfr. sagregistrene til Kbh., Sorø, Præstø og Maribo amt. I Caroli kirke i Malmø, 
i Fosie (Oxie hrd., Skåne) og i Karow (Kreis Randow, Pommern) findes det også, jfr. 
William Karlson: Dopfat och Dopskålar, i Kulturens Årsbok 1957, Lund 1958, og Helge 
Kjellin: Ornerade Mässingsfat och deras Inskrifter, i Äldre kyrklig konst i Skåne p. 
218, ved Otto Rydbeck og Ewert Wrangel. 29 Et usædvanligt træk, som genfindes 
på et andet af de krucifikser, som er afleveret fra Frederiksborg. Da der i øvrigt er så 
store ligheder mellem inventaret i hoved- og annekskirken, kunne dette træk friste til 
den formodning, at nævnte krucifiks skulle stamme fra Sigerslevvester. Det er imidlertid 
for stort til at kunne have hængt der. 30 Tavlen er først efter 1836 kommet til Græse, 
da annekskirken endnu dette år havde sine i behold jfr. RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1661—72. Lynge hrd. Sigerslevvester inv. 1836. 31 Jfr. note 8 (1662), note 11 (1764), 
note 16 (1804 og 1836). 32 Sml. Hanns-Ulrich Haedeke: Metalwork, London 1970, 
fig. 94, som viser en nederlandsk krone fra 1400’rnes slutning. Her i landet kendes 
eksempler på gotiske kroner i Nyborg, skænket 1589, og Vester Egede, skænket 1634, 
dog med fornyede arme (jfr. DK. Præstø p. 596), samt i Århus Vor Frue Kirke. 33 Byg
get af bådebyggemester C. F. Hansen, Helsingør, sml. Sigerslevvester. 34 E. Gribsø, i 
ÅrbFrborg. 1934 p. 75. 35 DaSaml. I, 101.

Fig. 13. Græse. Landsbyplan 1789.



Fig. 1. Sigerslevvester. Ydre, set fra sydvest. Hans Sties‹lal 1957

S IGERSLEVVESTER KIRKE
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Kirken blev 1344 af kong Valdemar Atterdag »med al kongelig ret« overdraget Slange
rup nonnekloster1. Klemmebrevet 1555 bestemte, at kirken skulle lægges ode og 

sognefolkene soge Græse, der skulle have hjælp til bygnings behov, desuden skulle »pen
sionen« til Slangerup kloster ophøre2. 1562 blev det imidlertid tilladt atter at benytte 
kirken, da Græse lå langt borte; kalk og andre ornamenter, som måtte være kommet til 
Græse, skulle fores tilbage, og da hvert af sognene mentes at kunne underholde en præst, 
skulle sognefolkene forsørge kirken med en lærd mand, der var overhørt af superinten
denten3. Kirken er dog forblevet anneks til Græse. 1567 var der 13 tiendeydere4. 1874 
kom den sammen med Græse (p. 2195) fra statskassen i privateje5, og 1. okt. 1910 over
gik den til selveje.
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Sagn. Indgangens beliggenhed skyldes en drage, som lå ved sydsiden og hindrede folk 
i at komme i kirke6, jfr. dog døre p. 2219 og †kalkhus p. 2220. En usædvanlig stor sten 
nord for kirken7 skal være kastet af en troldkælling, som ville slå kirketårnet ned; omend 
det mislykkedes, forklarer sagnet, at kirken ikke har noget tårn8. Det siges også, at det, 
man byggede om dagen, blev revet ned om natten, hvorfor tårnbyggeriet indstilledes9. 
En strid mellem to søstre om pladsen i stolestadet skal være forklaring på, at Græse 
og Sigerslevvester, der regnes for eet sogn, alligevel har hver sin kirke8.

Oldtidsminder. En sløjfet jordhøj umiddelbart syd for kirkegården skal have rummet 
to stenkamre10.

Kirken ligger i byens vestre udkant på en banke, hvis højeste punkt er 
kirkegårdens sydøstre hjørne og som falder temmelig stærkt udenfor østpor
ten, hvortil der er opkørsel, flankeret af linde. Hegnsmuren er i øst et kløv- 
stensdige, i syd og vest er den udvendig en blank kløvstensmur, indvendig af 
tegl over marksten, som står hvidtet og hængt med vingetegl. Nordgrænsen 
samt nordligste del af østmuren markeres af kløvstensdiger (med trådgitter 
i nord), antagelig resultatet af en udvidelse mod nord. I vest og nord er 
der indenfor hegnet store ahorntræer og elme. 163111 opsattes et ti favne 
(ca. 19 m) langt stengærde på kirkeladens plads, og året efter indkøbtes hos 
borgmester Falch Olsen i Slangerup 3200 mur- og 700 tagsten til en mur, som 
opførtes af Willem Poulssøn fra København. 166412 udførte Tommig (Thomas) 
murmester fra Frederiksborg 34 favne (ca. 64 m) mur af gråsten, hvorover 
mur- og tagsten.

Indgange. Kirkegårdens to indgange, en portal i øst og en låge i vest har 
længe været de eneste. Portalen med kamtakket gavl over fladbuet, indvendig 
falset port samt en ligeledes fladbuet låge med ind- og udvendig fals er af 
middelalderlig type (jfr. Uggeløse p. 2004). Den er opført af munkesten og 
kamp og står hvidkalket med tagfald (vingetegl) mod kirkegården. Den vestre 
låge åbner sig udfor kirkens gavl mellem to hvidtede piller, muret af små sten. 
Lågefløjene er grønmalede trætremmer. En vestre låge nævnes 163311, og 
169211 reparerede Mogens murmester i Frederiksborg portalens »hvælving«.

†Kirkeriste. To jern»røste« leveredes 165211 af Peder og Niels smed fra hen
holdsvis Udesundby og Slangerup, mens Niels Pedersen i Udesundby fik be
taling for egetræskarmene til samme riste og Knud murmester i Slangerup 
for »holderne«. 1717 solgtes en til Græse (p. 2196).

†Kirkelade nævnes tidligst 161211, men var muligvis allerede delvis fjernet 
før 162911, da der bortsolgtes tømmer, og den kaldes »gammel« og »nederfal- 
den«. Senest 1631, jfr. ovenfor, var den borte.

†Klokkehus. 170613, da kirken forsynedes med klokkekviste over koret, jfr. 
p. 2220, var det besluttet at fjerne det bræddeklædte »forrådnede tårn, som 
står på den bakke så for alle vinde«, dvs. muligvis i kirkens sydøstre hjørne. 
Det stammede fra 163811, da tømrer Hans Haagensøn fra Hillerød som afløs-
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Fig. 2. Sigerslevvester. Plan. 1:300. Målt af G. G. Schultz 1936. Suppleret af El. M. 1973.
Tegnet af Jens Hald Jensen 1974.

ning for et ældre, tidligst 161514 omtalt klokkehus »ophuggede og fuldfærdig
gjorde« et nyt, som også rummede ophæng for to klokker og udvendig stod 
tjæret samt med teglhængt11 saddeltag, hvorpå to vindfløje, forfærdiget af Lau- 
ridtz smed, Hillerød11.

Det brolagte fortov med rendesten og dræn omkring kirken er fra o. 186215.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, våbenhus i nord fra 

senmiddelalderen samt en tagrytter over skibet med tilhørende trappehus i 
vest, opført 1869 som erstatning for korets klokkekviste fra 1706. Orienteringen 
har lille afvigelse mod syd.

Den romanske bygning er tilsyneladende opført i to tempi med apsis-kor som 
ældste afsnit. En sådan fremgangsmåde, der synes svarende til forholdene i 
Strø (p. 1481 f., fig. 5), antydes først og fremmest af sporene på triumfgavlens 
østside efter to ældre tage. Det underste, bemærkelsesværdigt llade, stammer 
fra korets første tag, hvis plankeafdækning ydermere har efterladt aftryk i 
kampestensmurværket. Det øverste spor er mere stejlt, svarende til hældnin
gen i skibets ældste tag, som kan påvises umiddelbart under det nuværende. 
Det nuværende, hævede kortags placering er en følge af hvælvslagningen.

Materialer og teknik. Kirken er opført af rå kampesten med hjørnekvadre af 
kridt- og kalksten, bortset fra skibets vesthjørner, som er sat med granit. End
videre er en række enkeltheder som dør- og vinduesindfatninger helt af kridt. 
Apsidens sokkel, der består af en kridtstensskråkant over to markstensskifter 
er ca. 45 cm høj og har i øst et fremspring på 14 cm, som gradvist aftager for 
helt at forsvinde ved koret. Hvor sokkellignende led nu lader sig iagttage på 
kor og skib, består de af 1—2 svagt fremspringende skifter af små, udsøgte 
marksten, der i våbenhuset fremtræder med svag skråkant.

Murenes kampesten er oftest lagt i regelmæssige, ca. 30—40 cm høje støbe
skifter à 2—3 rækker sten, korresponderende med hjørnekvadrenes højder.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 140
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H.J. 1973

Fig. 3. Sigerslevvester. Detalje af norddørens buestik, set fra våbenhusloftet (p. 2218).

Skifterne i kor og skib følger terrænet, der falder mod vest fra triumfmuren. 
I teknisk henseende er såvel hjørner som vinduernes karmsider karakteriseret 
af en materialebetinget vekslen mellem kvadre, der fremtræder snart lave og 
dybe, snart høje og smalle. Denne angelsaksisk prægede »short-and-long work« 
teknik røber kirkens betydelige ælde og har i øvrigt flere paralleller i området 
(Asminderød p. 760, Blistrup p. 1260, Nørre Herlev p. 1938). Også kilestenene 
i vindues- og dørstik veksler i højde og bredde; men over våbenhusloftet, hvor 
oprindelig murbehandling endnu lader sig iagttage, ses, at der i stedet for en 
sammenhængende, krumhuggen yderside er trukket koncentriske cirkelslag 
(fig. 3), som respekteres af murfladens bredt udglattede mørtellag, der aldrig 
har dækket selve buestikket. Dette pudslag har en kvader ridsning, hvis veks
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lende skiftehøjder spejler murværkets struktur. Et vandret skel i pudslaget 
umiddelbart under dørstikkets toppunkt må være aftryk af et stilladsgulv og 
viser, at murbehandling og opmuring er foretaget sideløbende. Såvel i ridse
fugerne som på tympanon ses rester af hvidtning. På korets indre taggavle 
konstateres pudslag op til det ældste tag, og på skibets søndre overvæg nær 
østhjørnet ses svage malerispor over pudsen (jfr. kalkmalerier), som imidlertid 
atter er overhvidtet inden hvælvslagningen.

De romanske inurhøjder er (målt over sokkel eller sokkelagtigt led) på apsis 
320 cm, for korets og skibets vedkommende 474 og 482 cm ved sydøsthjørnerne. 
Ved skibets sydvestre hjørne derimod ca. 525 cm, en forskel, som har sin for
klaring i det vestover faldende terræn.

Vinduer og døre. Tre af skibets oprindelige vinduer er delvis bevaret og står 
tilmuret i murflugten, udvendig med marksten. Af de to i syd er udvendig kun 
østre karmside og tilhørende, delvis fornyede del af buestikket bevaret, mens 
nordsidens vestvindue er intakt. Sidstnævnte vindue måler i højden ca. 160 
cm, i bredden 81 cm udvendig, 73 cm indvendig. Hvad angår sydsidens vest
vindue kompliceres situationen gennem en ændring, hvorved vestkarmen er 
flyttet og genanvendt som østkarm i et yngre (senromansk?) og lavere vindue, 
hvis tilmuring spores indvendig, hvor bredden andrager ca. 120 cm.

Mens skibets syddør kun lader sig påvise udfra rester af vangerne under det 
sekundære vindue, er norddøren endnu i brug. Den er høj og rundbuet med 
retkantet lysning, dækket af et tympanon, som er sammensat af to kvartcir
kulære sten, hvis yderside ligger 18 cm tilbage (jfr. ovenfor); bag tympanet 
et udmuret felt, som hviler på en egebjælke.

Indre. Apsiden har bevaret sit halvkuppelhvælv, mens korets og skibets 
†loftsbjælker nu kun spores som ca. 20 cm høje aftryk på de pudsede gavle; 
bjælkerne har hvilet på flankemurenes krone. Korbuens svagt overgribende stik 
udgår fra skråkantede kragbånd, der på grund af overpudsning ikke lader sig 
materialemæssigt bestemme. En 6 cm bred slidse i begge kragbånd, ca. 20 cm 
fra vestsiden, skal formentlig ses i forbindelse med en †korbuebjælke (jfr. kru
cifiks). I korets nordvæg en gemmeniche, som er ældre end hvælvet, jfr. planen.

Tilføjelser og ændringer, llvælv. 0. 1400—50. Korhvælvet, som medførte en 
forhøjning på ca. 75 cm af flankemurene, er sandsynligvis ældre end skibets 
hvælv og hviler på falsede vægpiller, der har en 50 cm høj og ca. 5 cm frem
springende skråkantsokkel (måske nyere) og højtsiddende, omløbende krag
bånd i form af enkelt hulkantet skifte. Spidse halvstens skjoldbuer og kvart- 
stensribber mellem de svagt buklede kapper, i hvis lommer spygat er konsta
teret; ingen overribber. Skibets to krydshvælv hviler på høje vægpiller, hvis 
dobbelte kragbånd er i højde med korbuens og sammensat af hulkantet led 
over rundstav, skilt af glat skifte (i vesthjørnerne dog udelukkende retkantede

140*
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skifter). De spidse og styltede skjoldbuer er helstens, ribberne halvstens og 
kapperne buklede; ingen overribber. I nordre svikkel af vesthvælvets vestre 
kappe ses sporene efter en lem, som muligvis er den »halvdør«, som indsattes 
161514 og 171511 atter lukkedes.

Våbenhuset er opført af tegl i munkeskifte. Flankemurene har falsgesims 
over savskifte, mens den kamtakkede gavl er glat. Stikket i den fladbuede 
dør er fornyet, ligesom det spidsbuede spejl er restaureret med prvdstik af 
bindere omkring rulstik. Indvendig murede bænke, hvorover fladbuet niche, 
der mod det ydre åbner sig i en lille, rektangulær glug.

Tagrytter og trappehus. Kirkens zinkklædte tagrytter er rejst 1869 (årstal på 
vindfløj) og udført i en stil, som synes stærkt påvirket af Hornbæk kirkes ek
sempel fra 1737 (fig. p. 726). Såvel tagrytteren som det samtidige, murede 
trappehus er formentlig tegnet af den Vilhelm Petersen (arkitekt, 1830—1913), 
som året forinden på den kgl. bygningsinspektør, F. Meldahls vegne16 målte 
kirken op (fig. 4) og udførte tegninger til et regulært tårnprojekt, som dog 
ikke kom til udførelse. Tagrytter og trappehus afløste et brøstfældigt17 klokke
ophæng over koret, jfr. †klokkekviste.

†Sakristi?. Nævnt 162211 under reparationsarbejder; muligvis i apsis.
†Kalkhus og (våbenhus). 1644 rejste murmester Knud Pettersen og tømrer 

Mogens Karlsen, begge Slangerup, et kalkhus af udmuret bindingsværk over 
kampestenssyld. Formentlig på kirkens sydside og tillige fungerende som vå
benhus (jfr. †geværskab). Nedrevet før 170211, da Niels tømmermand i Græse 
og murmester Gunder Andersen i stedet rejste et lerklinet bindingsværkshus. 
Sidstnævnte må være identisk med det materialhus, som stod på nordsiden 
og 177118 var nedrevet.

†Tagrytter? 167411 omtales et tårn i forbindelse med opmuring af en »fjer
dingdel hvælving« samt en pille, som var styrtet sammen. Formentlig kor
hvælvets nordvestre kappeflig, som er fornyet.

†Klokkekviste. 170611 indrettedes klokkeophæng over koret med to tagkviste 
og tilhørende trappehus på nordsiden i hjørnet mellem kor og skib (fig. 4), 
alt af udmuret bindingsværk. 171411 udvidede murmester Lars Erichsøn, Kø
benhavn, korgavlens rundbuede åbning en alen i dybden af hensyn til klokke
ringningen. 177118 alløstes det brøstfældige trappehus af et grundmuret ved 
murmester Hans Engel, Slangerup. 182719 opmuredes to nye kviste, ligesom 
gulvet i klokkestolen fornyedes.

Kirken, hvis hvidtning endnu omtaltes 186215, står nu i blank mur med fuger 
af cement som resultat af en omfattende fornyelse 186920, jfr. tagrytter og 
trappehus. Samtidig ombyggedes skibets kamtakkede gavle (jfr. fig. 4), der 
nu med strømskifter, top- og fodtinder fremtræder som kopier af korets spink- 
lere, i regelmæssigt krydsskifte murede taggavl, som kan være fra renæssan-
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Fig. 4. Sigerslevvester. Plan og opstalt af nordfaçade med klokkekviste over koret. 1:300. 
Opmåling 1868 ved Vilh. Petersen, i Rigsarkivet (p. 2220).

cen. Restaureringen har formentlig tillige omfattet de murede falsgesimser. 
Tagene er hængte med røde vingetegl, bortset fra apsiden, hvis hulsten repræ
senterer et ældre stade, hvilket bl.a. fremgår af reparationsarbejder på tagene 
172218. De store rundbuede vinduer stammer formentlig alle fra 182719, da 
de fire indsattes i ældre vinduers sted. 164911 indsattes tre nye vinduer.

Indvendig står kirken hvidkalket og siden o. 187017 med gulve af teglsten 
på fladen, lagte i sand: i koret af vekslende format, i skibets midtgang (stole
staderne har bræddegulve) og i våbenhuset kvadratiske, sorte og røde fliser. 
171411 repareredes alle gulve med mursten, lagte på fladen; rimeligvis de 900 
hollandske klinker11, som indkøbtes samme år. Uopvarmet indtil 189120, da 
man anskaffede en kakkelovn (jfr. fig. 7). Nyere fyrretræstagværker.
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K. Ul‹lall 1921

Fig. 5. Sigerslevvester. (†)Kalkmaleri i østre hvælvs nordkappe, Hippolyts martyrium (p. 2223).

( † ) K A L K M A L E R  I E R

Ved kirkens hvidtning 1921 meldtes om f u n d  af kalkmalerier. På triumf
væggens østside anedes stærkt ødelagte spor, muligvis af rankeværk malet 
med rødt. Billederne i skibet var udført på en meget ru bund og overhvidtede 
med flere lag hvidtekalk, hvoraf det næstinderste havde kønrøgstegninger, 
sikkert rankeværk på den hvide bund. Et andet lag var lyserødt. Østre hvælvs 
billeder fremstillede en i det nordlige og vestlige Sjælland ofte forekommende 
legendekreds; i vestre hvælv sås Jesu lidelseshistorie. Malerierne stammede fra 
1400-tallets anden halvdel og ansås for at være et ret ringe arbejde fra Ise- 
fjordsværkstedet, hvorfor de overkalkedes, da der heller ikke kunne skaffes
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passende bevaringsforhold. Skibets vægge, som var nykalkede, blev ikke un
dersøgt.

Østre hvælv. Emnet for østkappens udsmykning var en episode af S. Olavs 
legende og viste helgenkongens sejlads21. Billedet var afbanket. og igen over- 
hvidtet, inden museet underrettedes. Sydkappen viste Laurentii martyrium; 
en kronet person, kejser Valerian, og to bødler sås tydeligt, ligeledes flammerne, 
mens risten med Laurentius stod svagere. Baggrunden var stjernestrøet, og i 
sviklen var der rankeværk. I vestkappen sås S. Achatii martyrium (de 10.000 
riddere); mod syd stod kejser Hadrian med sværd ved et træ, og til venstre 
for ham var de glorierede riddere, som kejseren beordrede henrettet, spiddet 
på torne. Stjernestrøet baggrund. I sviklen sås en person med glorie og kryds- 
skraveret dragt. Nordkappen, der viste Hippolyts martyrium, var bedst beva
ret (fig. 5). Vestligst i kappen står kejser Valerian med sværd og løftet venstre 
hånd, i samtale med en bøddel. Midt i billedet, under trækroner, sidder 
Hippolyt, og mod øst rider en bøddel, med pisk i hånden, et spand heste, 
som trækker i det reb, Hippolyt er bundet med. Under denne scene er der et 
bredt krydsskraveret bælte, som findes på flere af Isefjordsværkstedets billeder, 
f.eks. i Lynge, Nørre Herlev (p. 1987, fig. 9 og p. 1945, fig. 9) og Dråby (Horns 
hrd.); de to sidste har ligesom Sigerslevvester også legendefremstillinger. I 
sviklen sidder en engel over rankeværk.

Vestre hvælv var vanskeligere at afbanke, hvorfor der kun fremdroges min
dre partier af kalkmalerier. Østligt i sydkappen sås en figur bærende en lang, 
tyk stang; scenen har muligvis forestillet korsbæringen. I vestl‹appen fremkom 
et kvindehoved. Nordkappen deltes af et træ; vest for sås Kristi tilfangetagelse 
og øst for muligvis Kristus for Herodes. Baggrunden stjernestrøet. Over alle 
scener, både i øst- og vesthvælv er malet et zig-zag bånd.

1729 maledes et †gardin omkring †præsterækketavle, og 1742 blev buerne 
i kirken anstrøget med brunrødt18.

I N V E N T A R

Oversigt. Kirkens inventar svarer i det store og hele til Græses, og sådan har det altid 
forholdt sig, idet fornyelser er sket omtrent samtidigt i de to kirker. Ligesom i hovedkir
ken er den romanske font det ældste inventarstykke, mens det stemplede messingdåbs- 
fad deri er fra anden halvdel af 1500-tallet. Fra denne tid stammer også alterbordsfor- 
siden og degnestolen, begge med foldeværksfyldinger. 1600-tallet repræsenteres af stole
staderne og pengeblokken, mens altersølvet, der sammen med kirkens klæder blev stjå
let af svenskerne 1658, atter måtte fornys 1728. 1729 anskaffedes to pengetavler; den 
ene er senere overført til Græse. Kirkens ydre dørfløj er fra 1745. Dette og de følgende år 
stafferede Hans Nielsen fra Ganløse forst altertavle og prædikestol, samt skrifte- og 
degnestol, der blev marmorerede, derefter et krucifiks og 1748 den nye præsterækketavle, 
sort med gule navne, og stolestaderne svarende til prædikestolens dør, senere kom tu
ren til den nye prædikestolshimmel18. 1835 ændredes farveholdningen i kirken, da sto
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lene efter ny opstilling maledes perlefarve22, og formentlig igen 1888, da i hvert fald 
prædikestolen fik egetræsfarve20. 1961 ledede Ernst Trier sammen med arkitekt Ejnar 
Jensen, København, en restaurering, hvorefter inventarets farver er gråblå, gulliggrønne, 
grønblå, grå og en mørk rød.

Alterbord, nyere, beklædt med fyrretræspaneler på siderne.
Allerbordsforside, fra anden halvdel af 1500’rne, svarende til Græses, med 

foldeværksfyldinger, her dog kun to. Ved restaureringen 1960 ændredes deres 
placering i rammeværket, således at de nu er anbragt midt i det og ikke som 
tidligere trukket ud mod syd.

†Alterklæder. 1620 købtes et blåt alterklæde af fløjl; det blev røvet af sven
skerne 1658, hvorpå et tilsvarende anskafTedes11. 1724 leverede perlestikker 
Zøllner et af karmoisinrødt kamelhårsplys kantet med en sølvgalon og forsy
net med det kgl. navn, krone og årstal af brokade og sølvmor18. Det omtales 
1764 tillige med et gammelt, blåt fløjlsalterklæde, som hang under det nyere23. 
Inventarierne fra 1800-tallet nævner ikke alterklædernes farver.

Altertavle, fra 1616, af Heinrich Barchmann, stafTeret samme år af Jørgen 
Hermandsøn14, og med oprindelige malerier i storstykke og topfelt. Tavlen 
svarer i opbygning nøje til Græse (p. 2202 og fig. 6); enkelte detaljer er for
skellige, således har tavlen i Sigerslevvester ingen kanellurer på søjleskafterne. 
Selve topstykket har arkadefelt i stedet for cirkelfelt; den splittede trekant
gavl med kronet C4 er identisk.

Storstykkets maleri (fig. 6), 88 x 84 cm, olie på træ, forestiller nadveren. 
Forlægget er Cornelis Corts stik efter Livio Agresti, stukket i Rom 1578, dog 
således at den rige baggrundsscene er udeladt, og figurgruppen omkring bor
det spejlvendt24. Apostlenes klæder er brogede, gule, grønne, røde, draperiet 
i baggrunden mørkegrønt; alt i alt virker farverne meget mørknede. I topstyk
ket ses den opstandne Kristus i grå skyer, som bag hans hoved samler sig til 
et gult lys; i højre hånd holder han sejrsfanen. Et par krigere anes i de neder- 
ste hjørner.

I postamentfeltet citat med fornyet versalindskrift fra Joh. 17,17: »Hellige 
den i din Sundhed . . . « .  I topstykkets gesimsfrise sås indtil sidste restaure
ring: »Anno 1616«, tavlens tilblivelsesår, og i storstykkets frise »1745« og »1889« 
refererende til istandsættelser, den første ved Hans Nielsen, der også renove
rede maleriet18. Det vides i øvrigt at være opmålet af maler Poulsen, Frede
rikssund, 1844, da det var næsten ukendeligt på grund af afskalninger; sam
tidig blev rammen forgyldt og dekoreret med farver22.

Altersølv. Kalk, 1728, nøje svarende til Græses. 20,8 cm høj. På fodpladen 
fire stempler, hjerteformet mestermærke med NI over 172(5?) for Niels John
sen, Københavnsmærke 1730, guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven og 
månedsmærke, måske vædderen. Disken blev ikke omgjort, da den var god



SIGERSLEVVESTER KIRKE 2225

H. J.1975

Fig. 6. Sigerslevvester. Altertavlemaleri forestillende nadveren, malet efter stik af Livio Agrestis
nadverbillede (p. 2224).

nok18; en ny anskalTedes 186320. Den er glat med graveret cirkelkors på ran
den og under bunden graveret skriveskrift: »Sigerslöv Kirke«. Mestermærke 
for Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje p. 132), Københavnsmærke 1863 
og guardeinmærke for Peter Reimer Hinnerup. 14 cm i tvm. Oblatæske lige
ledes fra 1863 med samme stempler som disken og i udseende svarende til 
Græses. 9,2 cm i tvm. Hans Winding i København havde 1688 skænket kir
ken en forgyldt †oblatæske af træ25.

†Alterkander. 1642 betaltes Jochim Niemand i Helsingør for en ny tinlla- 
ske11. En alterkande med sort fod leveredes 1838 af den kgl. porcelænsfabrik19.

Skål, formentlig anskaffet 190420, sort med guldkors, af kgl. porcelæn. I 
nordre korvægs niche.
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Fig. 7. Sigerslevvester. Indre, set mod øst. ivarHertzsprungi898

Alterstager, 1690; graverede versaler på den ene oplyser: »Ole Sørfensen Wile 
har givt dene stage Anno 1690«; den anden betaltes af kirken11 og har ind
skriften: »Hr. Iesper Rachlov Pavt loe A° 1690«. Ordene »Pavt loe« må være 
fejl for »Past(or) loci«, (stedets præst)26.

Stagerne, der er 36,5 cm høje, er af barokform med fodplade og derover to 
vulster, den underste med indskrift; skaftet har balusterled og kugleled ad
skilt af og indrammet af flade led. Foroven udkragende lyseskål af lidt lysere 
metal. Som del af betalingen afgav kirken to gamle †stager; det var formentlig 
en af disse, der 1637 blev repareret af Niells Persen Klokker. Fra 183019 til 
186320 opregner inventarierne foruden de to messingstager på altret to †blik- 
lys indrettet til vokslys; de blev fornyet 184119.

†Alterbøger. 1620 ejede kirken en gammel »Papirs papistisk« bog og »Christi 
Pine og Opstandelse«14.

•\Røgelsekar med lænker og låg er nævnt fra 160411 til 1764, da det omtales 
som ubrugeligt; det vejede 3% mark (ca. 875 gr.)23.

Messehagel, 1959. †Messehagler. 1604 ejede kirken en rød messehagel af fløjl, 
måske den, der 1635 brugtes til barnesvøb til fattige folks børn. 1620 anskaf
fedes en af blåt fløjl, og 1650 betaltes Hans Kruuse, Helsingør, for fløjl11. 1662
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Fig. 8. Sigerslevvester. Indre, set mod vest.

fandtes en blå og en rød fløjlsmessehagel12, mens der fra 172427 kun omtales 
røde hagler.

†Primklokke er nævnt fra 160411 til den 1662 var i to stykker12.
Alterskranke fra 1800’rne, af smedejern, retkantet, med firkantede standere, 

der har små, liggende volutter foroven under håndlisten, som er af lys bøg. 
Den svarer til Lynge og Uggeløse (p. 1992 og 2014). Sortmalet. 1727 betaltes 
grovsmed Peder Steffensen i Asminderød for et jernrækværk om alterfoden18, 
og 176 4 23 var der på det syv messingknapper skænket af menigheden (sml. 
Græse p. 2204).

Døbefont, romansk, af granit, af Roskildetype (Mackeprang: Døbefonte p. 
405). Den keglestubformede fod har rundstav ved overgangen til kummen, 
hvis sider over en skråfas er næsten lodrette. Langs den øverste rand løber 
tovstav. 65 cm i tvm. Foden og kummens nedre skråfas er malet med sten- 
farve, hvorunder ældre farve ses. Rundstav og skråfas har spor af teglstens- 
rødt, og på foden anes mørkebrunt. 1734 blev fonten, som stod på fald, ned- 
brækket og igen opmuret med kampesten i grunden18. I korbuen, på nyere 
plint af cement.

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, købt til kirken 162411. Svarer til fadet i Græse,

H. .1. 1970



2228 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

men savner den ulæselige minuskelbort og stempel. Det afløste et ældre, som 
vejede tre mark (ca. 750 gr.).

Dåbskande (sml. fig. 8), 1830, af tin, svarende til den i Græse og ligeledes 
købt hos Reisz’ enke. Afløste ældre tinkande.

†Fontelåg blev 1652 repareret af Jens snedker i Slangerup11, og 1742 limet 
sammen, fordi det var skilt ad18.

†Krucifiks blev 1746 afvasket af Hans Nielsen, Ganløse, tillige med bjælken, 
som tidligere havde været anstrøget med vandfarve. Nu blev den overmalet 
med en stærk oliefarve, ligesom evangelisttegnene fornyedes; Kristi »overskrift« 
og skærfet blev forgyldt, og der sattes inskriptioner på begge sider af bjælken18. 
To indsnit i korbuekragbåndene viser formentlig, hvor den har siddet (sml. p. 
2219 og fig. 8). I indberetninger til Hofmann 1773 nævnes krucifikset igen8.

Prædikestol, 1842, anskaffet fordi den gamle var meget skrøbelig28. Den fir- 
fagede stols opbygning svarer til Græscs (p. 2206). Staffering som det øvrige 
inventars.

†Prædikestol er første gang omtalt 1614, da dens panelværk blev indføjet i 
en egestolpe14. I forbindelse med stolestadernes staffering 1748 nævnes stolens 
dør, og en himmel leveredes 1751 af Jens Christensen, Farum; Plans Nielsen 
fra Ganløse malede og forgyldte indskriften og Jehovas navn. En ny trappe 
udførtes 1771 af Søren Jensen, Farum18.

†Bogstol er første gang nævnt 176423 og sidst 183619.
† Timeglas anskaffedes 163411, og blev ifølge notits i inventariet 1662 »røvet 

af svenskerne og ellers opslidt«12.
Stolestader fra 1645, da Christian snedker, Slangerup, fik betaling for 20 nye 

stole11, som er en væsentlig bestanddel af de nuværende. Bevaret er 11 gavle 
i syd og seks i nord, siden 1835 med stumpvinklede topstykker, og med døre 
fra 1700-tallet. Gavlene er nu glatte, men har oprindelig været smykket af en 
halspilaster, hvis omrids anes under malingen; tilsvarende kendes fra *degne- 
stolen (fig. 9) og fra Christian snedkers andre stole f.eks. i Vejby og Torup 
fra henholdsvis 1631 og 1627 (p. 1303, 1658). Den eneste oprindelige dør er 
formentlig sydrækkens femte fra øst, som smykkes af arkade under trekant
gavl, svarende til den fig. 9 viste dør. De to østligste døre i samme række har 
hver to fyldinger og er antagelig fra 1600’rne. De øvrige har rektangulær, glat 
fylding indrammet af barok profilliste fra 1700’rne.

Stolene har bukkehornsbeslag, som Niels Hansen smed i Slangerup leverede. 
164511. Indgangspanelet er samtidigt med stolestaderne, men sammenstykket. 
Det består af fire fyldinger, der er let affasede foroven og forneden; øverst er 
der en æggestavliste, og forneden ses syv flade, fortløbende kølbueudskæringer.

Opstillingen stammer fra forrige århundrede, da tømrer S. Hartmann, Ny
huse, 1835 tog stolene i den ene side ned, gav dem ny fod, nyt gulv og nye
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Fig. 9. Sigerslevvester. *Skrifte- eller degnestol udført 1G45 af Christian snedker, Slangerup (p. 2230).

bænke på fødder og satte nyt panel imellem, og nye boglister i alle stolene22.
Degnestol, fra 1560’erne, med halvrundt afsluttede gavle, som har bondske 

ungrenæssanceskæringer foroven og i rektangelfelt længere nede. Mellem disse 
to felter er der skåret fordybede versaler, på den ene gavl »Rasmvs« og på den 
anden »Persøn«; på tilsvarende måde er årstallet »15« og »99« anbragt. Sml. 
stolene i Tibirke (p. 1330f.) og degnestolen i Kregrne. Stolen er sammenstyk
ket i nyere tid, jfr. de to bageste gavle, som er fornyede, og kan oprindeligt 
have været en del af kirkens stoleværk. Døren har barokfylding fra 1700’rne, 
samt bukkehornsbeslag svarende til stolestadernes fra 1645. 1898 og endnu 
1957 stod stolen i skibets nordvestre hjørne, siden sidste restaurering vest for 
korbuen, i nordsiden.
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*Skrifte- og degnestol (fig. 9), samtidig med stolestaderne og som disse ud
ført af Christian snedker11. Af de splittede stole haves to gavle med et panel 
imellem29, en løs gavl og en gavl med en dør, der stort set er magen til svdræk- 
kens femte stoledør. Pilasterudsmykningen på disse fire gavle er ens og svarer 
til andre kendte arbejder af Christian snedker. Det samme gør en femte løs 
gavl, som dog adskiller sig fra de øvrige på enkelte punkter, men ikke hvad 
angår stafferingen, som på dem alle er okkerbrun. Herunder ligger dueblå, 
grøn og cinnober farve. O. 1960 indsendt fra Frederiksborg til Nationalmuseet, 
nu i Brede.

En lænestol til provsten blev anskaffet 18715, svarer til den i Græse.
†Kister og skabe. En beslagen egekiste, nævnt 1604, var solgt 1635. 1631 an- 

skaffedes en lysekiste11, 1764 fandtes den ikke23. 1604 var der et skab med 
lås for i skriftestolen, og 1701 et geværskab i †våbenhus11.

Pengeblok, 161914, svarende til Græses, men med to pengeslidse i låget. Kun 
30 cm over nuværende gulv. Rødmalet med gråsort jernbånd. I skibet, ved 
norddøren.

Pengetavle, fra 172918, da der anskaffedes to, hvoraf den anden nu er i ho
vedkirken. Grågrøn. På hylde ved indgangspanelet.

*Pengetavle, 1565. Rygbrædtet svarer til de i amtet almindelige ungrenæs- 
sance-degnestole med halvroset og relief skåret årstal. Sortmalet. 1920 indle
veret til Nationalmuseet. 1836 var der tre †tavler at bære om i kirken19.

En †sparebøsse af blik til de fattiges penge var 1764 næsten fortæret af rust23.
Dørfløje. 1) 1745 blev den yderste kirkedør, dvs. døren til våbenhuset, flam

meret; det indvendige af dørfløjen stammer antagelig fra 168411, da der an
skaffedes en ny kirkedør. Den svarer til Græse, blot er den i Sigerslevvester 
kun tre planker bred. Oprindelige gangjern og nogleblik, men sekundær lås. 
Udvendig grøn, indvendig hvid. 2) 182719, med seks små rektangelfyldinger og 
samtidige gangjern. Oprindelig mellem våbenhus og skib, nu på våbenhusloftet.

Salmenummer tavler svarende til Græses fra 1908. 1898 (fig. 7) sås to sort- 
malede †tavler fra 1800-tallet.

Præsterækketavle (sml. fig. 8), 1748, udført af Jens Christensen, Farum; 
Hans Nielsen, Ganløse, malede den sort og navnene på præsterne i Græse og 
Sigerslevvester fra 1517 med gult. Den enkle tavle indrammes af søjler med 
små kapitæler svarende til baserne, ligesom det glatte postamentfelt og -frem- 
spring med rudebosse gentages i gesimsen, hvis kronliste dog er beriget med 
tandsnit. Erstatter ældre tavle fra 172918. På skibets vestvæg.

Lysekroner, nye, formentlig fra 1946, da der blev installeret elektrisk lys. To 
•fjernkroner, som vejede 41 mark (ca. 10 kg.), er nævnt i inventarierne fra 1604 
til 1635, da de var ubrugelige11. En †messingarm på tre pund ved prædikesto
len omtales fra 166212 til 176 4 23.
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Kirkeskib, tremastet bark »DANIA 1963«30. I gjordbuen mellem skibets før
ste og andet fag.

Jordpåkastelsesspade, formentlig fra Græse, hvor den er nævnt 1863 sammen 
med en kiste til den og sandet.

Klokker. 1) 1300’rne, med majuskelindskrift mellem rammelinjer om halsen: 
»Ave Maria vocor« (»jeg kaldes Ave Maria«). Hvert bogstav står på en lille 
plade, og der er så stor afstand mellem dem, at indskriften når hele vejen rundt 
om klokken. Tvm. 67 cm. På huen ses indridsede versaler: »DVD-SELE« til
lige med nogle tegn, der (jfr. Uldall p. 71) formentlig må opfattes som årstal
let 1554; Gribsø31 foreslår, at der er tale om klokkens vægt, 1 skippd. 6 lispd. 
4 pd., og at angivelsen skulle være udført i forbindelse med klokkeafleveringen 
1602, hvor klokken efter at være blevet vejet atter skulle være frigivet. Ifølge 
fortegnelsen32 over afleverede klokker afgav kirken en på 1 skippd. 6 lispd. 
4 pd. Sml. †klokker. Hankene prydes af tovsnoninger.

2) 1593, støbt af Borchart Quellichmeier. Om halsen reliefversaler mellem 
rammelinjer: »Verbvm domini manet in æternvm Borchardt Gellegeter me 
fecit anno domini 1593« (»herrens ord bliver i evighed. Borchart »gul-støber« 
gjorde mig i herrens år 1593«). En klokke fra samme tid med tilsvarende ind
skrift findes i Strø (p. 1504). Over og under indskriften er der buefriser med 
liljespidser og grenefyld. Tvm. 74,5 cm. Om klokkernes placering se p. 2220.

†Klokker. 1581 eftergav kongen nogle sognemænd i Sigerslevvester sogn det 
skippund eller noget mere, som den klokke, de havde fået, vejede mere end 
deres egen gamle. Sognet havde fået en af de klokker, som Gert [van Mervelt, 
kgl. bøssestøber i København] skulle støbe om for kongen, i stedet for en an
den gammel klokke33. Efter at have afleveret en ældre klokke har kirken åben
bart fået en klokke tilhørende en anden kirke tilbage (sml. klokke nr. 1). Ek
sempel herpå kendes fra Oppe Sundby, hvis klokke var støbt til Ganløse, og 
Tjæreby, hvor klokke nr. 1 var beregnet til Greve (jfr. p. 2303, 1408).

Bondegravsten, 1836, med indhugget CB og IM foruden årstallet. I østre 
kirkegårdsdige.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. DaKanc. B  9 9 .  1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 

mændene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590 III Sjælland. —LA. Kirkeinspektions- 
arkiv. Sigerslev-Vester rgsk.bog 1604—1715. — Græse-Sigerslev sognekaldsarkiv. B 1. 
Kaldsbog 1738—1808.

Ved embedet. Synsprotokol 1863 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i 
almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af V. Hermansen 1920 (bygning og inventar), bygning 
suppleret af Elna Moller 1973, Kai C. Uldall 1921 (kalkmalerier). Bygningsbeskrivelse 
ved Hugo Johannsen, kalkmaleri- og inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
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Tegninger. RA. Landbrugsministeriet. Domænekontorets kortaflevering 1917. Nr. 
71a—c. Fem blade med opmålinger og projekt til tårn 1868 ved Vilh. Petersen.

1 DiplDan., DaRigBr. 3. rk. II nr. 13. 2 H. F. Rordam: Danske Kirkelove I, 438. 
3 Ibid. II, 63f. 4 Landebogen p. 182. 5 LA. Kongelige bygningsinspektorer: Meldahl. 
Domænekirkerne pk. XXII—XXIII. 6 LA. Bispearkivet. 1759. De manglende sogne
præster i Sjælland deres historiske efterretninger. 7 Der kan være tale om en sten, 
der nu ligger øst for kirkegården ved foden af alleen. 8 NM. 2. afd. Håndskrifter. 
Hans de Hofîmann: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse. 1755—73. Tom. 1. 9 Kgl.Bibl. 
Folkemindesamlingens kartotek. 10 NM. 1. afd. Sognebeskrivelse. 11 LA. Kirke- 
inspektionsarkiv. Sigerslev-Vester rgsk. bog 1604—1715. 12 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1661—72. Lynge hrd. 13 LA. Bispearkivet. Indkomne sager: 1657—1737. 
Lynge-Frederiksborg hrd. 14 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 15 LA. Sjællands 
stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti: 1854—62. 
Synsprot. 16 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 
1854—56, 1867—68. 17 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79. 18 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 19 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtstue. 1800—48 . 20 Ved embedet. Synsprot. 1863 ff. 
21 Olafsfremstillinger var især almindelige i egnene omkring Isefjorden, sml. f. eks. kalk
maleri i Torup p. 1648, Kirke Hyllinge og Vallensbæk (Kbh. Amt p. 912, 505), jfr. M. 
Mackeprang: Hellig Olafs Dyrkelse i Danmark, i Det kongelige norske Videnskabers 
Selskabers Forhandlinger bd. III, 1930. 22 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Jour
nalsager 1782—1848. 23 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kgl. kirkers inv. 1764. 
24 Jfr. Sigrid Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo 1973, II, fig. 
180. Samme forlæg er brugt i Valløby (DK. Præstø I, 300) men her retvendt. 25 Jfr. 
note 11 og 23. 26 Jesper Rachlov var præst i Græse-Sigerslevvester 1685—-91. 27 Jfr. 
note 18 og 23. 28 RA. Rtk. Bygningsadministrationens kopibog 1841—50. 29 Disse 
to gavle er med blyant mærket Sigerslevvester. 30 Bygget og skænket af bådebygge- 
mester C. F. Hansen, Helsingør, der også har leveret skibene til Helsingør S. Marie og 
Vestervang kirke. 31 ÅrbFrborg. 1934, p. 95. 32 DaSaml. I, 99. 33 KancBrevb.

Fig. 10. Sigerslevvester. Landsbyplan 1789.



Fig. 1. Jorlunde. Ydre, set fra sydøst.

J Ø R L U N D E  K I R K E
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Jorlunde hørte indtil 1562 til det gamle Jorlunde herred. I sognet havde Hvideslægten 
besiddelser1, men om selve kirkens forhold i middelalderen vides kun, at den 1457 

havde egen præst2. 1567 havde sognet 42 tiendeydere3. 1687 og 1698 fik stiftsskriveren 
til sin Ions forbedring tillagt bl. a. Jorlunde kirkes indtægt mod at holde kirken vedlige4. 
Kirken ejes siden 1875 af kommunen5.

Kirken ligger sydligt i byen på vestskråningen af et bakkedrag med fald til 
alle sider og med sit højeste punkt umiddelbart uden for det østre kirkegårds- 
dige, hvor nu vandværket findes. Fra kirkegården er der mod syd og øst vid 
udsigt over et kuperet landskab. Ved foden af bakkedraget lå mod syd den 
nu udtørrede Jorlunde sø.

Kirkegården hegnes i nord samt delvis i vest af en teglhængt mur af klø
vede kampesten, den første vist fra 1866. Til begge sider for nordvesthjørnet

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 141

N.E. 1975
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er en strækning ud- og indvendig pudset og kalket mur genopført 18896. I øst 
står et dobbelt stendige7, mens den sydlige kirkegård, som er indlemmet i to 
omgange, 1867 og 1921, hegnes af en kampestensmur, der 1954—55 indvendig 
ommuredes med røde mursten. Hoved indgangen i nordmuren består af en 
bred, dobbelt tremmelåge med nye piller i røde sten, vist fra 1945. I øvrigt er 
der en låge ved nordøsthjørnet. Den gamle klokkerlåge i vestmuren tilmure- 
des 1950 i forbindelse med murens reparation6. Udbedringer på ringmur, lå
ger og port samt låsetøj til disse omtales ofte i kirkens regnskaber. Det fremgår 
således, at der tidligere har været låge og ligport ved siden af hinanden, og at 
i al fald den første 1719—20 havde murbue8.

Formodentlig stod †kirkeladen ved siden af hovedindgangen. 1614 tog mu
rermesteren tagstenene af, året efter fjernedes tømmerværket og murstenene 
solgtes, og Niels Murmester opførte 16 favne kirkegårdsmur, hvor laden lå. 
Samtidig leverer Ole Tømmermand i Slangerup »Kirkeporten med låge«9.

Umiddelbart vest for indkørselsporten er efter 1890 opført et ligkapel i blank 
rød mur og med kamtakkede gavle6.

O. 1615 opførte murermester Anders Jacobsen et nyt †kalkhus af grundmur 
op mod kirkens nordside i stedet for et ældre sammesteds. Det var 12 alen 
langt og har formodentlig ligget mellem sakristiets vestgavl og den nedrevne 
stræbepille midt på skibets nordmur9.

1764 nævnes et †halsjern med tilhørende kæde og hængelås10.
Et brolagt fortov anlagdes 1862 omkring kirken i henhold til lov af 1861.
† Trækirke. 1964 foretoges en begrænset gulvundersøgelse i skibets nordvestre 

og nordøstre hjørner. Herunder iagttoges begravelser, som var forseglede af et 
mørtelstøbt gulvlag, der må anses for den nu stående kirkebygnings ældste. 
Fylden i disse grave var uden spor af kalkmørtel. I flugt med korbuens nord
side og henholdsvis 1,25 og 3,75 m vest for triumfmuren sås endvidere to 
svære stolpehuller, ca. 1 meter i tværmål. I det østre af disse gravede huller 
var aftrykket af en ca. 45 cm svær rund stolpe klart erkendeligt, nærmest som 
et jordfaldshul endnu med en anelse formuldet træ i bunden. I sydsiden var en 
sten presset ned mellem hullets væg og stolpen. En mønt, slået i Roskilde i 
Kong Niels’ tid11, lå i fyld, som enten stammer fra selve stolpehullet eller fra 
en næsten helt udslettet grav, som berørte stolpehullet. Af det vestre hul var 
størsteparten ødelagt af en yngre begravelse, men konturen stod klart over bun
den, hvori lå fem sten, vel paksten om den forsvundne stolpe. (Afstanden mel
lem midten af de to stolper må anslås til ca. 2,50 m). Både nord og syd for 
det østre stolpehul sporedes oven på de ca. 20 cm tykke muldlag, som dækker 
undergrundsleret, et lergulvlag dækket med trækulssmuld, men uden spor af 
kalkmørtel. De her omtalte træk synes at angive tilstedeværelsen af en træ
kirke som forgænger for den nuværende12.
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Fig. 2. Jorlunde. Langsnit set mod nord. 1:300. Målt af A. Olsen 1926, suppleret af H. Stiesdal 1964 
og J. Hald Jensen 1975. Tegnet af J. Hald Jensen 1975.

Fig. 3. Jorlunde. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1938 og suppleret af H. Stiesdal 1964.
Tegnet af J. Hald Jensen 1975.

Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra 1100’rne, et flere gange om
bygget tårn med nedre partier fra 1200’rne, våbenhus fra 1300’rne samt sa
kristi og korforlængelse fra middelalderens seneste tid. Orienteringen har af
vigelse mod nordvest.

141*
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Den ældste, stort anlagte stenkirke synes opført helt af †rådsten med kam- 
pestenskerne. Et udvendigt cementpudslag umuliggør næsten iagttagelser af 
murteknik og arkitekturdetaljer. Under sakristitaget ses dog på skibets østgavl 
et stykke kun delvis pudset murværk. Skiftegangen er her overordentlig ure
gelmæssig med anvendelse af større blokke og smalle frådstensflager mellem 
hverandre, et sted endog to flager stillet på højkant side om side. Ved puds- 
afbankninger forskellige steder indvendigt er lignende murteknik konstateret. 
Ca. 70 cm under nuværende jordsmon skjuler der sig en stærkt forvitret, tre 
skifter høj sokkel, hvoraf det nederste led er retkantet, det midterste hulkelet 
over en lodret forkant, mens det øverste udgøres af en rundstav. Udformnin
gen varierer noget fra sted til sted på bygningen (fig. 10 A—C). Fra soklens 
overkant til gesims måler skibets langmure nu ca. 5,60 m i øst og 6,25 m i vest.

En †apsis har givet plads for korudvidelsen, men et stykke af dens sokkel
parti, hulkelleddet, er fremdraget på plads mellem korets nordre vægbænk 
(p. 2248) og alterskranken. De til de øvrige sokler svarende led mangler her, 
men er formentlig blot gået tabt i det yderligt slet bevarede murværk. Apsi- 
dens indvendige sokkel har bestået af et enkelt retkantet led ragende 20 cm 
indenfor den krumme vægflade, hvoraf rester er bevaret i pillerne til gjordbuen 
midt i det nuværende kor; krumningen i apsidens »munding« kan således 
endnu umiddelbart iagttages.

Gennem hele bygningen fra øst til vest har de udvendige sokler et jævnt 
fald på ca. 1 m. Korets og skibets langmure er i behold, men måske allerede 
ved tårnbyggeriet, i al fald ved forberedelsen til hvælvingsbyggeriet, er skibets 
oprindelige vestgavl gået tabt; dens spor er fremdraget under den nuværende 
tårnbue; den har haft samme murtykkelse som de øvrige mure og en til disse 
svarende udvendig sokkel (fig. 6).

Døre og vinduer. Skibets sydportal er tilmuret; den står indvendig som en 
215 cm høj niche, men giver sig udvendig ikke til kende på grund af cement
pudsen. 31 cm bag den ydre murflugt har døren et retkantet led og fortsætter 
herfra smiget indefter. En mindre udvendig pudsafbankning afslørede, at por
talens indfatning er muret i »long-and-short«-teknik. Østsidens nederste, på 
højkant stillede indfatningssten har forneden en rundstav, som indgår i sokkel- 
profilen. Nordportalen er flyttet 82 cm mod vest i forhold til den oprindelige, 
der sad lige over for sydportalen. Et til portalernes bredde svarende tympanon 
af frådsten ligger i koret som trin for sakristidøren, en 26 cm tyk halvcirku
lær frådsten, med en radius på 62 cm, med glat overside og grovere tilhugget 
underside. Den synes ved grundlinien at have haft bærende, nu afslåede frem
spring (fig. 10 F).

Af korets to vinduer står det nordre som en indvendig niche. Udvendig er 
det tilgængeligt under sakristitaget, og her ses en velbevaret egetræsramme (fig.
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Fig. 4. Jorlunde. Korets nordvindue med oprindelig vinduesramme (p. 2236), målt og tegnet af 
C. G. Schultz 1938. Nordvindue i skibets vestfag (p. 2244), målt af H. Stiesdal 1964 (indvendig) og 

H. Schmidt 1963 (udvendig og plan). Rekonstruktion tegnet af J. Hald Jensen 1975. 1:50.

4), bestående af fire med trænagler samlede dele; bueslaget er skåret i eet 
stykke, med udvendig glasfals. Lysningen, 74x35 cm, har været delt af tre 
træsprosser een lodret og ved midten to på tværs, indfældede i rammen og 
fastholdt med jernnagler. Den udvendige smig er pudset og kalket. Spor af alle 
skibets seks vinduer er bevaret. Toppen af midtervinduerne anes over hvæl
vingerne, mens det østlige og vestlige sæt i hver langmur er blevet forskåret 
henholdsvis i vest- og østsiden af de senere større vinduer. Lidt af det nord
vestlige vindues ydre smig står synlig under våbenhusets tag. Deres indven
dige mål har været ca. 1,45x0,70 m og deres underkant 4,00 m over nuvæ
rende gulv. Vinduernes omfatninger er udskåret i store frådstensblokke, der 
påfaldende skiller sig ud fra det omgivende murværks små kvadre.

I det indre står den velbevarede, rundbuede korbue med skamferede sokkel
partier; det sydlige er bedst bevaret med en profil, nogenlunde som de udven
dige soklers; de smalle, skråkantede frådstenskragbånd er omløbende i øst, 
men afhuggede i vest. Vederlagshøj den er 2,53 m over soklens overkant. I korets 
nordvæg fremkom ved istandsættelsen 1964 en indtil da tilmuret gemmeniche.

Kirkens oprindelige gulv har bestået af et 10—15 cm tykt lag af håndstore 
kampesten og frådstensbrokker, løbet ud med kalkmørtel. Gulvfladen har lige
som de udvendige sokler skrånet med det oprindelige terræn ned mod vest, 
således at den i kirkens vestende ligger 50 cm under, mens den ved korbuen 
må formodes at have ligget lidt over nuværende gulv, jfr. korbuens nu højt
siddende sokkel. Der er i skibets nordvesthjørne påvist spor af en muret væg
bænk, som her begrænsede gulvet. Skibets bræddeloft har ved vestgavlen lig
get ca. 5,43 m over gulvet. Den øvre grænse for langvæggenes indvendige puds
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ning angiver dets placering. Loftbrædderne har siddet på bjælkernes underside. 
Om loftet jfr. i øvrigt p. 2242.

Ændringer og tilføjelser. Det svære vesttårn med murtykkelse på indtil 1,80 m 
er for det nedre partis vedkommende vel opført i 1200’rne, måske hen imod 
århundredets midte. Materialet i dette ejendommelige, på sin vis både grove 
og forfinede bygningsværk, er marksten, som i de udvendige façader er mere 
omhyggeligt kvaderhugne end sædvanligt på Sjælland; det er også den jord- 
dækkede sokkel, bestående af en skråkant over et retkantet led (fig. 10 D). 
Stenene i kassemurenes indvendige skal er mindre omhyggeligt tildannede, 
og væggene har i det nedre stokværk været dækket med et tykt pudslag, hvori 
en skødesløst ridset kvaderfugning. Højere oppe er der kun foretaget en grov 
udfugning, der i partier, navnlig lige over hvælvingen, er faldet ud, i andre 
oversvummet med et yngre, fedt kalklag. Stumper af teglsten ses her og der som 
kiler i fugerne, og teglstenssmuld kan iagttages i murkernen. Et par spinkle, 
runde, gennemgående stilladsbomhuller (8—10 cm i tvm.) er synlige lige over 
hvælvingen.

Den eneste bevarede arkitekturdetalje i det svære tårn er foruden soklen 
den tilmurede vestportal, udefra synlig som en rundbuet niche. Dørstedets nu
værende undersætsighed skyldes det hævede jordsmon. Fra toppen af buen er 
der 2,11 m til det retkantede led på soklen, hvis skråkantled er afbrudt ud for 
døråbningen. Stikket er udført af omhyggeligt krumhugne granitsten, to i hver 
side med en kileformet slutsten i midten. Vangerne er af retkantede granit
kvadre. 1964 genåbnedes portalens indvendige, usmigede lysning, der siden 1864 
afgav plads for en trækkanal13, og som var opfyldt med grus og løse sten og 
i den indvendige murflugt lukket med en mur af moderne sten. Lysningen var 
foroven lige afsluttet med et dække af fem planker, 5,5—9 cm tykke og 26—34 
cm brede; rester af disse sad hensmuldrende i siderne, men ude over selve dør
åbningen var et skifte af murkernens kampesten faldet ned. Bunden af døren, 
der må formodes at have svaret til det oprindelige gulvniveau i tårnrummet, 
ligger 92 cm under tårnrummets nuværende gulv. Dørrummet har stået med 
samme murbehandling som tårnrummet i øvrigt, men havde ikke været kal
ket, før det atter blev delvis tilmuret med en kampestensspærremur, der står 
ca. 50 cm inden for tårnrummets indvendige murflugt. Spærremuren har 95 
cm over oprindeligt gulvniveau en 45—50 cm dyb indadvendende afsats i hele 
dørrummets bredde. Det meste af murværket over afsatsen er fjernet, formo
dentlig ved indsætningen af den omtalte luftkanal. Spærremuren og væggene 
i dørrummet indenfor denne har været kalket adskillige gange.

Den kampestensmurede del af tårnet står bevaret til et stykke op i mellem- 
stokværket. 6,25 m over det formodede oprindelige gulvniveau danner mur
værket mod syd, vest og nord en indvendig afsats på 17 cm. Det synes nær-
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Fig. 5. Jorlunde. Tværsnit af tårnet, set mod øst. 1:300 
(p. 2238, 2243 og 2248). Målt af H. Stiesdal 1964 og J. 
Hald Jensen 1975. Tegnet af J. Hald Jensen 1975.

liggende at tænke sig et træloft anbragt her forud for den senere indbyggede 
hvælving, omend der ikke er spor efter bjælker. Da afsatsen ligger ca. fem 
skifter over skibets bræddeloft, og da gulvet i tårnet oprindelig lå lavere end 
skibets, kan det også tænkes, at loftet har ligget noget lavere, og at dets 
bjælkehuller skjules bag senere puds i tårnrummet. Dette belyses fra et højt, 
smalt, dobbeltsmiget og spidsbuet vindue i syd, næppe helt oprindeligt i sin 
nuværende form. Sydmuren har igen i næste stokværk en 50 cm bred lysåb
ning, der nu rager op over kampestensmurværket, afdækket med et fladbuet 
munkestensstik. Hvis denne muråbning er oprindelig — den er ganske vist så 
senere omgivet med munkestensmurværk — giver dens placering anledning til 
at antage, at den øvre del af kampestenstårnet er nedbrudt, før den senere 
forhøjelse med munkesten foretoges. Der har ikke været andre end de her 
nævnte åbninger i de bevarede dele af tårnets murværk, idet dets østmur, der 
også er skibets vestgavl, blev til som resultat af et kompliceret og ejendomme
ligt ombygningsforløb.

Det kan ikke med bestemthed afgøres, om tårnet i sin oprindelse opførtes 
med anvendelse af skibets vestgavl som østmur — i hvilken man da må forud
sætte, at der blev brudt en arkade ud til det nye tårnrum. Ved undersøgelserne 
1964 af fundamenterne for skibets oprindelige gavl fremkom der imidlertid 
under den nuværende tårnbue, 50—60 cm fra dens nordside, en række syld
sten, placeret nogenlunde i højde med den eksisterende tårnbues syldsten, men 
højere end sokkelskifterne i den oprindelige vestgavl. Det er nærliggende at
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Fig. 6. Jorlunde. Plan over udgravning af skibets vestgavl og begravelser i tårnet. Øst op. 1:100 
(p. 2239 og 2276). Målt af H. Stiesdal 1964. Tegnet af J. Hald Jensen 1975.

betragte dem som syldsten for en ældre, smallere tårnbue. I sydsiden mang
lede en tilsvarende række, men den kan være fjernet lige så tilfældigt, som den 
nordre er bevaret. Er antagelsen om stenenes funktion rigtig, angiver de en 
tårnbue på ca. 2,50 meters bredde i en mur af tilsvarende sværhed som de 
øvrige i tårnet, og i så fald må skibets vestgavl være blevet helt udskiftet 
allerede ved tårnets opførelse (fig. 6).

Korhvælvingen er måske udført inden udgangen af 1200’rne. Den støtter sig 
mod øst på en svagt spidsbuet 42 cm bred gjordbue, hvis vægpiller forneden 
er identiske med vangerne for den forsvundne apsisbue. I de øvrige sider er 
kapperne indhugget i korets murværk med runde vægbuer, markerede med 
kraftige, 12 cm brede rundstave; de udspringer ligesom helstensribberne (svær 
rundstav med svage sideled) fra hjørnekonsoller af to over hinanden udkra
gede bindere, afsluttet forneden med et rundt eller svagt tilspidset hængeled 
(fig. 7 og 8). Den kuplede hvælving har helstenskapper muret af bindere i kredse.

Omfattende bygningsændringer blev i 1300’rne gennemført efter en tilsynela
dende samlet plan. De omfatter hvælv i skib og tårn, nye vinduer, en ombyg
ning af skibets vestgavl med etablering af en tårntrappe samt en ændring og 
formodentlig forhøjelse af tårnet. Flytningen af skibets nordportal og våben
husets opførelse må være sket i nær sammenhæng med disse arbejder.

Som indledning til hvælvingsbyggeriet blev det meste — eller nok snarere 
alt — murværk mellem skib og tårn fjernet, hvad enten dette endnu hoved
sagelig var skibets oprindelige vestgavl eller det var en yngre, med tårnet sam
tidig mur, jfr. ovenfor. Den nye gavl er i nord og syd ført helt ud til skibets 
ydre murflugt, således at dettes oprindelige yderhjørner i vest er forsvundet. 
1 syd ses skibets sokkel afbrudt 1,30 m fra vesthjørnet, svarende til den nye 
gavls tykkelse; en lodfuge adskiller den gamle frådstensfaçade fra hjørnets
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Fig. 7. Jorlunde. Indre, set mod vest. n .e .  1975

hovedsagelig af veldannede granitkvadre udførte murværk. Hjørnepartiet har 
i modsætning til skib og tårn ingen tildannet sokkel14.

Gavlen er opført af fråd- og kampestenskvadre med anvendelse af munke
sten til detaljer som tårnbuen og trappen, samt adskillige steder ind imellem 
kvadrene, der må hidrøre henholdsvis fra skibets oprindelige gavl og fra ned
revne dele af tårnet. Der ses kun en enkelt kridtstenskvader; den har en ind
hugget »falsk fuge«.

Over hvælvingen er gavlens vestside kalket ligesom hele tårnets mellemstok- 
værk. Dette vanskeliggør iagttagelser. Med sin glatte façade afviger gavlmuren 
dog kendelig fra de øvrige ujævne murflader af ubearbejdede marksten. Mang
lende forbandt mellem gavlmuren og tårnets tilstødende mure kan konstateres, 
navnlig i nord. Den spidse tårnbue har enkle, retkantede, et skifte høje veder- 
lagsbånd, jfr. fig. 7.

Om gavlmurens sammenhæng med det planlagte hvælvingsbyggeri vidner 
dels, at der er forbandt mellem denne og tårnhvælvingens to østre hvælvings
piller, dels et helstens vederlag, der på østsiden er konstateret oven på tårn
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buens stik, øjensynlig beregnet for den påmuring, som udfylder mellemrum
met mellem vederlaget og skibets hvælvkappe. Hvorledes vederlaget har for
løbet fra buestikket og ud til skibets langmure, vides ikke. At der gik nogen 
tid, før hvælvslagningen i skibet fulgte, antydes af, at vederlaget på oversiden 
var pudset og kalket ligesom gavlens vægflade over hvælvingen. Endnu et træk 
pegeri samme retning; takket være større tykkelse end den tidligere gavlmur 
står den nuværende lidt inde i skibet. Dettes bræddeloft blev af ukendte år
sager ikke afkortet i flugt med den nye gavlmurs inderside, men dets vestkant 
indmuredes, dog kun i den nordre halvdel af gavlen, hvor denne af hensyn 
til de knebne pladsforhold for den indvendige trappe måtte gøres tykkere end 
i sydsiden. Mørnede, næsten formuldede rester af brædder med samme længde
retning som skibet, men nu uden struktur, giver sig til kende i en vandret spalte 
over en halvstens bred afsats. Inderst, ved vestenden af brædderne, ligger der 
oven på disse en rem med 1-formet tværsnit, ca. 13 X 13 cm. Nordligst ses 
kun dens aftryk i mørtelen, mens den er bevaret længere sydpå, hvor den 
passerer en smal glug i trappeløbets østside. Den sydlige del af gavlen er mu
ret i flugt med bræddeloftets vestkant, hvis forløb anes hen over vægfladen.

En uregelmæssigt trappet, ca. 20 cm bred afsats følger undersiderne af ski
bets tagflader, og gavlen fortsætter opefter som tårnets østmur, fra ca. 1 m 
under kippen, muret udelukkende af munkesten. 40 cm under taglinien ses en 
ældre med søm fra et blytag. En af de øverste kampestenskvadre bærer et 
svagt indhugget, ca. 20 cm højt kors, måske et indvielseskors, der oprindelig 
har siddet andetsteds i bygningen.

Tårntrappen, der ligger i gavlens murliv, er helt af munkesten. Dens kun 46 
cm brede, ganske svagt spidsbuede underdør, der genåbnedes 1964, sidder inde 
i kirken nærved skibets nordvesthjørne, ca. 40 cm over nuværende gulv (ca.
1,05 m over det sandsynligvis med døren samtidige gulv). Trappen har desuden 
en noget senere, dog sikkert senmiddelalderlig, fladbuet, udvendig underdør 
af munkesten; den blev brudt gennem tårnets nordmur, hvor den sidder syv 
trin over jordsmonnet, og allerede dengang tilmuredes formodentlig den ind
vendige dør. Begge indgange leder ind til en højredrejet spindeltrappe med 
bindermuret skakt, spindel af formsten og loft af rulskiftemurede rundbuer. 
En vinding oppe fortsætter trappen i et lige løb i murtykkelsen, overdækket af 
en rundbuet tøndehvælving med løbere i længderetningen; dens sider er i munke
skifte. En glug i østsiden, 40 cm høj og 11 cm bred, førte ind til kirkerummet 
før skibets vesthvælv opførtes. Dette hvælvs vestkappe skjuler netop gluggen. 
Midt i bygningen udmunder trappen i højde med afsatsen i kampestenstårnets 
indvendige murværk på en repos, overdækket med en tøndehvælving på 
tværs af gavlen. Delvis ombyggede overdøre15 fører herfra ud til skibets tag
rum og til tårnets mellemstokværk16.



JØRLUNDE KIRKE 2243

Samtidig med gavlens fornyelse indsattes tårnhvælvingen, hvis østre hjørne
piller som nævnt er i forbandt med gavlmuren. Den hviler på spidse helstens 
vægbuer med rundstav langs kappekanten og har kraftige trekløverformede 
krydsribber, der udgår fra irregulære spidser; den sydvestre har haft form af 
et hoved, nu delvis bortslået, med rundstavring om panden. Dens helstens 
kapper er af bindere i sildebensmuring; i nordkappen afviges dog mønstret; 
på oversiden er kappedelingen tydelig. I vestkappen hul til et klokkereb.

I tårnets mellemstokværk ses østmurens kvadermurværk at strække sig op 
næsten til klokkestokværkets gulv, mens det oprindelige tårns kampestens- 
mure i de tre andre sider er afbrudt 1,70 m under gulvet, hvorfra murene er 
helt af teglsten, dog med flere byggeperioder. Vistnok samtidig med gavlmu
ren, tilsyneladende muret i eet stræk med denne, blev der opført en tårnafslut
ning med klokkestokværk, glamhuller og tag med øst-vest-vendte gavle i samme 
højde som de nuværende. Tilbage heraf er nu østmuren med det nederste af en 
blændingsprydet gavl, til de øvrige sider vistnok kun noget af murværket un
der klokkestokværkets gulv og i al fald lidt murværk i klokkestokværkets nord
mur. De tre østre glamhuller, der sidder helt nede ved gulvet, er indadtil alle 
rundbuede. Det midterste og største fremtræder udvendig spidsbuet og har 
indre og ydre fals i modsætning til de to andre, der er uden false. I nordmuren 
ses de nederste ti skifter af endnu et glamhuls østside; resten af murværket er 
fornyet. Over glamhullerne sidder der i østmuren tre rudestillede, nu tilmurede 
bomhuller, et i midten og et i nærheden af hvert hjørne, indfattede af løbere, 
og i samme højde helt ude ved hjørnerne et retstillet bom- eller bjælkehul, 
hvori der endnu sidder af savede bjælkeender. Endelig er der umiddelbart her
over fem retstillede, udad tilmurede bomhuller, hvoraf de i hjørnerne er radiært 
udløbende.

Af østsidens ældste gavltrekant af munkesten er der bevaret ca. 25 skifter, 
og udvendig ses over et savskifte det nederste af en enkel blændingsgavl med 
fem høj blændinger, hvortil der rimeligvis har svaret syv kamtakker. Nu har 
kun det laveste blændingspar bevaret sine spidsbuer; den øvre del af gavlen 
er afbrudt og genopbygget senere.

I første halvdel af 1300’rne fuldendtes det påbegyndte hvælvingsbyggeri med 
opførelsen af de to høje og elegante krijdshvælvinger i skibet; de hviler på væg
piller med højtsiddende, profilerede kragled, et hulkantet led over en rundstav. 
Kapperundstavene har en svagt spidset profil og et ganske lille retkantet led 
i spidsen; ribberne er trekløverformede med spidst mellemled. I det vestre fag 
er ribberne dog retkantede nær krydset. (Om den vestre hvælvingskappes til
slutning til vestgavlen, se p. 2242). Ribber og kantstave udgår i hjørnerne fra 
terningkapitæler båret af fint udformede dværgsøjler, der på begge sider af 
midtpillerne hviler på kronede hoveder med hals, mens de i hjørnerne for-
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N.E. 1975

Fig. 8. Jørlunde. Hvælvkonsoller i skibet (p. 2243) og konsol i korets nordvesthjørne (p. 2240). 
Kalkmalet dekoration (p. 2259 og 2260).

neden afsluttes med en rundstavring over en kræmmerhuskonsol (fig. 8). 
Kapperne er sildebensmurede af bindere og uden overribber. Hvælv, beslægtede 
med disse, eksempelvis i Tårnby kirke, i Roskilde Domkirkes midtskib (DK. 
Kbh. Amt, p. 284 og 1382ff., fig. 78—81), i Søborg kirkes tårnrum (se p. 1112, 
fig. 8) og i Ølstykke kirkes skib.

Stavværksvinduer. Formodentlig samtidig med indbygningen af skibets 
hvælvinger indsattes som erstatning for de seks oprindelige, mindre vinduer fire 
større, spidsbuede, to i hver side, smukt placerede lige midt i hvert af hvælvings
fagene. Vinduernes oprindelige udseende fornemmes endnu i det nordvestlige, 
der indtil 1963 kun lod sig erkende indvendig som en kraftigt smiget, fladbundet 
niche, men som nu står af dækket med detaljer, som, hvad den håndværks
mæssige kvalitet angår, helt lever op til hvælvingerne (fig. 4). Vindueslys- 
ningen, der ligger nær den ydre murflugt, har haft en i formsten udført stav- 
værksinddeling med en nu forsvundet midtpost, hvis profil kunne bestemmes af
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et mørtelaftryk på sålbænken, samt formsten i vinduets vederlagshøjde; de yder
ste af disse er bevarede og giver mulighed for en sikker rekonstruktion: Vinduet 
har haft to dobbeltspidsbuede lysninger på hver side af midtposten, og der
over i midten af vinduets top en firpasformet lysning. En rundstav har forlø
bet hele vejen langs lysningerne — eller rettere — den skulle have; formste
nene i vinduets top og i den østre side er imidlertid en glat forenkling af det 
udsøgt udformede, i det våde ler modellerede arkitekturled i vestsiden. Dette 
skyldes tilsyneladende ikke en senere ændring, snarere er vel de rundstavpry- 
dede formsten sluppet op under arbejdet. Glasfalsen sidder indvendig. Der lå 
i tilmuringen et enkelt grønligt-klart glasskår. Sprængninger af sidekarmens 
formsten i vederlagshøjde og ved midten skyldes utvivlsomt rustet vindues- 
jern. Vinduet var blændet med to halvstens munkestensmure tæt på hinan
den; den udvendige, i murflugten, er ved istandsættelsen beholdt, mens den 
indvendige i selve vindueslysningen fjernedes. De tre andre samtidige vinduer 
er delvis identiske med de nuværende, dog alle forlængede noget nedad. Smig 
og buestik er helt bevaret i det nordøstlige, mens stikkene er noget ændrede i 
de to sydlige vinduer.

Samtidig med udførelsen af skibets hvælvinger og vinduer synes nordporta
len flyttet mod vest, hvor den fik sin endnu bevarede udformning, udadtil 
spidsbuet med en svær kvartrundstav siddende i et rektangulært retkantet 
spejl, indadtil fladbuet. Hele dørpartiet er af munkesten, men cementpudsning 
skjuler detaljer.

Iagttagelser i gulvet omkring den nordre midtpille tyder på, at der efter 
hvælvingernes opførelse blev lagt et nyt elegant gulv af kvadratiske, røde ler
fliser (16x16x4,5 cm); de havde efterladt aftryk i den underliggende mørtel 
over et større areal. Gulvet strakte sig lige netop hen over og dækkede pil
lens fundamentsten -— i modsætning til det umiddelbart nedenunder belig
gende munkestensgulv, som var afbrudt af pillefundamentet. Enkelte af fliserne 
lå endnu på plads. Deres overside er glat, grønglaseret eller med klar bly
glasur og et stemplet, firdelt motiv med løver og griffe i relief (fig. 11). Prøver 
på fliserne lindes på Nationalmuseet17, ligesom enkelte 1965 blev nedlagt i tårn
rummets gulv. En tilsvarende flise er fundet ved Vor Frue kirke, Roskilde 
(nu i Roskilde museum).

Våbenhuset (fig. 9) foran norddøren er et nobelt lille bygningsværk af tegl
sten i munkeskifte, nogenlunde samtidigt med skibets hvælvinger og de dertil 
svarende vinduer. Det er således ældre end flertallet af våbenhuse og ejendom
meligt ved at være overhvælvet og ved udvendigt tilsyneladende at have været 
opmuret af grønglaserede sten, som dog næsten helt har mistet glasuren. 
Også den yderligt vestlige placering er påfaldende, men skyldes sikkert ønsket 
om, at taget så vidt muligt kunne gå fri af skibets nordvestre stavværksvindue,
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hvad der dog næppe helt lykkedes. Flankemurene har falsgesims. Over et sav
skifte med næsten ligesidede tænder rejser den blændingsprydede gavl sig med 
kors i midten og under hver korsarm et par spidsbuede småblændinger, der 
måske har været dobbeltfalsede. Denne blændingsgruppe omgives af tre cir
kelblændinger, hver muret af fem formsten, lidt primitivt indfattende en kva
dratisk flise. Gavlens syv kamtakker er ommurede ligesom den kurvehanks- 
buede dør; ved restaureringen 1864—67 indsattes det rundbuede vestvindue6. 
Den med murene samtidige, lavtsiddende krydshvælving hviler på murede ve
derlag, markeret af rundstav samt ribber, der svarer til skibets, men spinklere; 
i hjørnerne løber de sammen og forsvinder nedefter.

† Våbenhus(‘î) på skibets sydside. Det er oplyst, at der ved begravelser ud 
for skibets sydportal er truffet syldsten, måske fra et forsvundet våbenhus.

På det oprindelige kors nordside opførtes sent i middelalderen et sakristi af 
tegl i munkeskifte over kampestenssokkel. Korets nordre tagflade er forlænget 
ud over sakristiet som et pulttag. Nordmuren, hvor der ligesom på østmuren ses 
et tilløb til mønstermuring med sortbrændte bindere, afsluttes under taget 
med en trappeagtig tandsnitfrise med tre led (løber over binder over kvart), og 
derunder yderligere et savskifte. Østgavlen, hvori en nyere fladbuet dør18, har 
en halv gavltrekant med tre trappekamme, hver med en høj blænding, de to 
lavere spidsbuede, den højeste, med en loftluge brudt ved restaureringen 
1864—676, afsluttet med et lille dobbelt trappemotiv19. Vestgavlen har et vist
nok senere, fladbuet vindue og kun to kamtakker, hver med en spidsbuet 
blænding over et savskifte.

Rummet er tøndehvælvet og har adgang til koret gennem en fladbuet dør, 
let smiget mod sakristiet, mod koret falset og med affasede buestik18. Indven
dig i nordmuren sidder tre fladbuede halvstens dybe nicher, og en dybere 
piscina med udløb, som udvendig ikke længere giver sig til kende. I østmuren 
tæt op mod kormuren endnu en niche afsluttet med et spærstik. Ydermere er 
der i kormuren vest for døren brudt et lille af egetræsbrædder omgivet rum, 
dækket af en egetræsplade med et kvadratisk falset hul, 13x13 cm, hvortil 
som lukke tjener en smedejernsplade. Trædækket er arret af mange naglehul
ler fra låsetøj af forskellig art. 1952 foretoges på vestgavlen en påmuring, 
hvori boks og elektrisk målerskab. Samtidig fandtes i gulvet en forhistorisk 
granit kværnsten, som indmuredes i bunden af vindueslysningen20.

I sakristiet henligger en groft skulpteret granitsten, 26 cm høj, nærmest af 
form som et firkantet fodstykke til en søjle med lidt af søjleskaftet. Kun 
de to sider er bearbejdede ved foroven og på det fælles hjørne at have en dob
belt rundstav. En ring formidler overgangen til skaftet, der tilspidser nærmest 
som en keglestub. Der vides intet om stenens tilknytning til kirken. Den henlå 
tidligere i skolehaven lige øst for kirkegården.
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Fig. 9. Jørlunde. Våbenhus
gavlen (p. 2245).

Ligeledes i middelalderens slutning, og sandsynligvis efter sakristiets op
førelse, erstattedes apsiden af en i øst lige afsluttet korforlængelse af teglsten i 
munkeforbandt på en syld af kampesten og med enkelte kampestenskvadre i 
murværket over sylden. Forlængelsen slutter sig til det gamle kor, hvis øst
hjørner ses i begge sider. I gavlen sidder et dobbeltfalset, spidsbuet vindue, 
forneden forstyrret af en senere brudt dør; denne giver sig ikke til kende ind
vendig, men står udvendig som en rundbuet halvstensblænding med cement
pudset bund21. Taggavlen har ni kamtakker22, hver med en højblænding, af 
hvilke de næstyderste er spidsbuede, mens de øvrige har små dobbelte trappe
eller spærstik, i midten hvilende på binderstave med halvskivekonsoller. Ind
vendig støttes gavlen på midten af en 1,25 m bred, halvstens forstærknings- 
pille. Fugerne ses her groft glattede ligesom på overvæggene. Langmurene kro
nes af tredelte, falsede gesimser. Rummet dækkes af en samtidig krydshvælving 
uden overribber og med halvstens underribber, hvis øverste dele indtil en me
ter fra krydset har rygget profil. De vestre vægpiller slutter sig til den ældre 
korhvælvings østre gjordbue (delvis de oprindelige apsisvanger). Indvendige
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murede vægbænke synes oprindelige og angiver dermed, at dette også gælder 
niveauet af det i forhold til kirkens øvrige gulve højt hævede gulv i korets øst
fag. Bygningens sydvesthjørne har været sat om, vist lige efter 1716; dele af 
sydfaçaden er muret i krydsskifte og et kraftigt muranker indsat23.

Tårnets forhøjelse. Det sidste større byggeforetagende var ændringen af tår
nets overdel. Grundet reparationer er det ikke muligt i alle enkeltheder at ud
rede dette bygningsafsnits historie, (sml. fig. 5). Et væsentligt afsnit må dog 
være gennemført i middelalderens seneste tid, omfattende hele vestgavlen, det 
øverste af østgavlen samt sikkert også klokkestokværkets mure i nord og vest 
— vel også i syd, hvor det dog senere fornyedes. Hver af disse tre sider har to 
anselige, spidsbuede, falsede glamhuller. Af de to blændingsgavle, hver med 
ni kamtakker, optager den østres overdel hovedinddelingen fra den tidligere 
gavltrekants bevarede nedre partier, men det enkle, ældre blændingssystem op
deles ved dubleringer og hængestave til en fintmasket murdekoration. Skellet 
mellem den ældre og yngre del angives af et udkraget savskifte. I siderne er 
fornyelsen dog ført helt ned til tagfoden. Ved midten ses to tætsiddende glug
ger med spærstik. Vestgavlen har trods forskelle betydelig lighed med den østre, 
men er endnu stærkere opdelt med en næsten flimrende blændingsdekoration, 
hvor hængestavene har både ruder og tværstave; i hver af de laveste kamme 
en cirkelblænding. Tre udkragede savskifter, det nederste langs foden, opdeler 
gavlen vandret. I midtblændingen en tilmuret glug. Begge gavle har midtfor 
på bagsiden en 1,50 m bred halvstens forstærkningspille.

Munkestensmurværket fra kampestenstårnets overkant til gesimshøj de rejser 
problemer vedrørende den relative kronologi. I klokkestokværkets nordside er 
bevaret murværk, som tydeligvis er udført i eet med østmurens, og som stræk
ker sig fra denne 90 cm mod vest til den omtalte kant af et samtidigt glam
hul. Under klokkerummets gulv, der ligger på et halvandenstens vederlag, er 
nordmuren, der præges af enkelte binder- og rulskifter mellem normalt munke
skifte og som er i forbandt med vestmuren, imidlertid ikke i forbandt med øst
muren i hjørnet. En forklaring kan være, at der her er tale om en indvendig 
påmuring, en forøgelse af vederlaget for klokkestokværkets bjælker; i så fald 
skjuler den større eller mindre dele af murværk, som er samtidigt med øst
muren og østgavlens nedre partier, mens påmuringen selv er samtidig med det 
lige ovenover synlige murværk, samt med den vestre taggavl. Midt i vestmu
ren er der lige over kampestensmurværket en usmiget, 60 cm bred, fladbuet 
åbning, som udvendig dækkes af urskiven; den er nu 80 cm høj, men bunden 
er hævet ved påmuring. Fra kampestenstårnets overkant til gesims er sydmu
ren fornyet i krydsskifte, formodentlig med genanvendelse af munkestenene, 
i al fald indvendig. Det kan ikke siges, hvornår murværket i denne side blev 
så radikalt ommuret. Kirken renoveredes 1654, jfr. mindetavle p. 2273, men
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Fig. 10. Jorlunde. Detaljer. 1:20. A sokkel på skib og kor, B sokkel ved skibets sydportal, C sokkel 
på skibets sydøsthjørne, D sokkel på tårnet ved vestportalen (p. 2238), E fontefod, snit og plan 
(p. 2268), F tærskelsten ved sakristidøren, genanvendt tympanon (p. 2236). Målt af Hans Stiesdal

1964, tegnet af J. Hald Jensen 1975.

hvad renovationen omfattede, vides ikke. Var det tårnets sydmur, sluttede 
vanskelighederne imidlertid ikke hermed, idet der, så længe oplysninger haves, 
har været udskridningsproblemer med sydmuren og sydvesthjørnet24.

†Stræbepiller. 1665—66 omtales reparation af stræbepiller25, hvoraf der åben
bart var fire på sydsiden26, og i al fald en på nordsiden27. Ved 1864—67 restau
reringen fjernedes de.

Kirken var hvidkalket28 indtil den i 1860’erne påførtes det tykke, alle 
bygningsdetaljer skjulende cementpudslag med trukne, oprindelig hvidtede 
kvaderfuger, som ikke gengiver den bagvedliggende murteknik29. Våbenhus, 
sakristi, korudvidelse, tårngavle og kamtakker på skibet står dog stadig i 
blank mur.

1864 noteres i synsprotokollen, at »Brøstfældighederne er tiltaget således, at 
en fuldstændig Restaurering af Kirken — indvendig og udvendig, Ringmuren 
inklusiv — maa anses for fornødent«6. Den nok ret hårdhændede, men anti
kvarisk dog bevidste istandsættelse iværksattes 1864—67; mest problematisk er 
cementpudsningen. Ved samme lejlighed fornyedes alle tagværker; begge over
mure i det oprindelige kor og de øverste skifter af skibets overmure fornyedes. 
Alle bygningsdele er teglhængte30. De nuværende gesimser med savskifte
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på skibets langmure opsattes tillige med de to kamtakker ved foden af vest
gavlen. Over triumfmuren opførtes en ny kamtakket gavl, hvis østvendte blæn
dinger er en gentagelse af korgavlens. I det indre cementpudsedes murenes 
nedre dele af hensyn til fugt31; der lagdes nyt flisegulv i gangene og murstens- 
gulv i stolestaderne; i vinduerne indsattes støbejernsrammer. Senere opstil
ledes kakkelovne i skibets nordøstre og sydvestre hjørne, hver med sin skor
sten udgående fra de respektive hvælvlommer, hvor deres fundamenter endnu 
står. 1914 erstattedes disse ovne af en kalorifere, nedgravet i skibets sydvestre 
hjørne og med skorsten indhugget i vestgavlen. Der er nu elektrisk opvarm
ning.

Ved en istandsættelse 1962—64 (arkitekt K. A. Sørensen, Frederikssund) 
omlagdes tagene, tårnets udpuklede murværk i vest stabiliseredes ved indsæt
ning af jernankre og dets gavle repareredes. I det indre lagdes nyt gulv af gule 
fliser, dog bræddegulve i stolestaderne. I koret udvidedes trappen helt til side
væggene og i tårnrummet hævedes gulvet to trappetrin. Støbejernsvinduerne 
erstattedes med blyindfattede vinduer i trærammer, uden at vinduernes form 
i øvrigt ændredes; de arkitektoniske detaljer i tårnets vestportal gjordes til
gængelige ved indretning af et skab i dørnichen.

G L A S M A L E R I E R

Under udgravningen 1964 blev der fundet to små glasruder af velbevaret, 
tidligmiddelalderligt, grønt glas. Det ene med et bladornament i gråsort be
maling (NM. D 2443—44/1974).

Fig. 11. Jorlunde. *Flise i NM. D 8731 (p. 2245), tegnet af B. Als 1974.
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Fig. 12. Jorlunde. Indre, set mod øst.

K A L K M A L E R I E R

1864 fremkom ved hvidtning spor af romanske kalkmalerier på triumf væg
gen, korbuen og korets nordvæg. De blev afdækket og opmålet af J. Korne- 
rup ved J. Lander32. Det tog 28 dage at fremdrage, restaurere og kopiere de 
romanske malerier, samt at afdække og restaurere korets vesthvælv og skibets 
østhvælvs bemaling31. De afdækkede malerier måtte allerede i 1915 restau
reres af E. Rothe efter tilsodning fra kakkelovn og genrestaureredes 1964 af 
E. og G. Lind, hvorved der yderligere afdækkedes en del af den romanske ud
maling på korets vestvæg, syd for korbuen. Dette parti er nu aftrukket.

1887 indberettede præsten, at man ved hvidtning havde fundet malerier i 
skibets andet hvælv6. Disse blev 1890 restaureret af J. Kornerup. Ved samme 
lejlighed fandt man svage spor i tårnhvælvet. Under restaureringen 1964 blev

142*

K. M.1061



2252 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

pudsen helt afbanket i dette hvælv og ribberne nymalede. Kirkens hvælvinger 
har bemalinger fra flere perioder, begyndende i 1300’rne og sluttende i sen
middelalderen.

1964 fandt man på væggene i skibets andet fag rester af en hel udmaling, 
samhørende med dele af hvælvdekorationerne i skibets to fag. Disse vægbil
leder fra o. 1510 blev alle aftrukne. Endelig fremkom spredte fragmenter af 
en primitiv, sen bemaling i skibets vestfag, på nordvæggen, i stavværksvin- 
duets smig og øst herfor. Atter overkalket33.

1) O. 1150. Triumfvæggen (fig. 12—13). Under en kompliceret, perspektivisk 
mæanderbort (over korbuetoppen rekonstrueret)34 findes to billedfriser adskilt 
af et bånd. Nederst en palmetbort. Om korbuens forside en hjertepalmetbort. 
Nordsidens øverste felt er stærkt beskåret af de gotiske hvælv, men motivet, 
Lazarus’ opvækkelse, ses dog tydeligt. Kristus (kun fødderne synlige) står foran 
de knælende kvinder, Martha og Maria. Begge søstre har stukglorier. I kisten 
står den ligsvøbte Lazarus, en mand holder kistelåget, en anden tager sin kappe 
op mod ansigtet for at vise, at liglugten er stærk. Over hvælvet er stadig be
varet dele af Kristi hoved med stukkorsglorie, bag ham rester af endnu en 
stukglorie (Maria?), samt et mandshoved med malet glorie (en apostel)35.

Nederste billedfelts tydning er meget usikker. Mellem flere fremsatte tolk
ninger er de sandsynligste: Brylluppet i Kana eller Salvningen i Bethania i 
Lazarus’ hus36. Trods den forholdsvis gode bevaringstilstand — hvælvpillen 
dækker højst figuren lige bag Kristus og endnu een figur — synes motivet ikke 
entydigt at følge kendt ikonografi for nogle af de to nævnte motivers vedkom
mende. Delvis dækket af hvælvpillen ses Kristus med stukglorie. Han holder 
bogrulle i venstre hånd og strækker højre hånd frem mod den stående figur 
foran ham. Ved Kristi albue ses en fremstrakt hånd af en stående figur, der 
er skjult af hvælvet. Vendt mod Kristus en figur stående ved bordet. Denne 
barfodede person i ankellang grøn klædning med stramme ærmer og liv med 
en ædelstensbroderet hals- og midterbort rækker højre arm talende (eller sal
vende?) mod Kristus. I venstre holder personen en guldkalk. Det gule hår er 
samlet i nakken (farveplanche ved p. 2256). Bag det halvcirkulære bord med 
to brød og een kalk ses overkroppene af to personer i samtale. Den ene er 
hvidhåret og har en hovedbeklædning formet i stuk. Muligvis er det en gejst
lig person, da han også har stola? Den tredie figur ved bordet er dårligt beva
ret, kun øverste del af hovedet og den oprakte hånd er oprindelig. Ingen af 
de tre figurer har glorie, i modsætning til scenen ovenover, hvor f.eks. Martha 
og Maria (i traditionelle kvindekapper) har stukgorier. Mest problematisk for 
tolkningen er, om figuren med kalken foran Kristus er en mand (tjener?) eller 
en kvinde (Martha?). Et tårn afslutter scenen og viser, at handlingen foregår 
inden døre37.
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Fig. 13a. Jorlunde. Opmåling af kalkmaleri på korbuens underside, 1:100. 
To engle holder medaljon med korslam.

Fig. 13b. Jørlunde. Opmåling af triumfvæggens kalkmalerier, 1:100.
I nord, overst Lazarus’ opvækkelse, delvis skjult af det gotiske hvælv, nederst en uidentificeret scene 

(muligvis Salvningen i Bethanien eller Brylluppet i Kana?). I syd, overst Tilfangetagelsen, delvis skjult 
af hvælvet, nederst Korsfæstelsen. Målt og tegnet af J. Hald Jensen 1975 (p. 2252).

Sydsidens øverste felt: Judaskysset. Fra venstre ses tre apostle med stuk
glorier. Den skægløse med hånden under kinden (sorggestus) er Johannes. Den 
næste med sværdet er Peter. Han griber fat i øret på den foranstående Mal- 
chus. Denne læner sig op mod den barbenede Kristus, der står vendt imod en 
fra højre kommende figur, Judas. Begge disse figurer er halvt skjult af hvæl
vet. Bag Judas ses to fødder med strømpeagtige sko (soldater). Over hvælvet 
er bevaret et hvidhåret hoved og to soldaterhoveder med hjelme, det ene 
skægget. Bag disse hoveder ses svage spor af to spyd og en fakkel.

Nederste felt: Korsfæstelsen flankeret af Maria og en nu skjult Johannes. 
Kristus på korset er omgivet af Longinus med spyd og Stefaton med eddike
svamp. En stor murrevne har delvis ødelagt Kristusfiguren, og lændeklædet
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Fig. 14. Jorlunde. Kalkmalerierne på korets nordvæg, Indtoget i Jerusalem og Nadveren. 
Akvarel af det bevarede ved afdækningen. J. Kornerup 1864 (p. 2254, sml. fig. 15 og 16).

er galt rekonstrueret38. Men kropsstillingen og den stukbelagte bort tværs 
over klædets øvre kant er oprindelig.

Korbuen: To engle bærer i højt løftede arme en topmedaljon med et kors
lam39 (fig. 13a). En trappebort indrammer hele billedfeltet.

Korets nordvæg: (fig. 14, 15 og 16). De to scener adskilles af vinduet og afslut
tes foroven af en nu overkalket mæanderfrise. Spor heraf ses på korets vestvæg, 
samt i hjørnerne i nord og syd over hvælvet. En 69 cm høj bort med prisme- 
inddeling, palmetter, fugle og tre ikoner med halvfigurer afslutter billedfrisen 
forneden. Vinduet har lodretstillet hjertepalmetbort i smigen.

Billedfeltet vest for vinduet, Indtoget i Jerusalem, er som det fremgår af 
akvarellen af J. Kornerup, stærkt rekonstrueret. Mens Kristus, som rider side
læns på æslet, og de omgivende figurer tilsyneladende må være rigtigt tilma
lede, har gruppen med kvinden med barnet og den kortkoftede mand fejlag
tigt fået glorier, som om de var hellige personer40. Den nu adskillende linie 
er formentlig del af en bygningsangivelse (byporten i Jerusalem). Familien er 
folket, som tager imod Kristus, svarende til den stærkt byzantinske ikonografi 
i motivet i øvrigt41. Øst for vinduet: Nadveren. Igen angiver et tårn, at scenen 
foregår i et hus. Kristus hviler halvt liggende på en madras for enden af et langt, 
dækket bord. Kristus holder bogrulle, og Johannes sidder tæt op mod ham42. 
Endnu en apostel er bevaret ved siden af. Kun skulderparti og arme fmdes af 
de to næste. Een hånd synes at pege i retning af den (nu) yderste persons
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L.L.1974

Fig. 15. Jorlunde. Kalkmaleri på korets nordvæg. Detaljer af lavfrisens »ikoner« (p. 2254).
Den ene holder kors, den anden martyrpalme, begge er glorierede.

fremstrakte arm, muligvis Judas? Man plejer at anbringe Judas på den anden 
side af bordet. De østligste dele af borddraperingen er helt fornyede; måske 
har der her været en Judasfigur?

Korets vestvæg, syd: Fristelsen på bjerget (fig. 17). Det fragmentariske billed- 
felt er aftrukket, findes i NM. Bevaret er en engel, underkroppen af den bar
fodede Kristus oppe på bjerget, samt dele af guldskatten, en kalk, en hals
ring med kugler for enden, en flad halskrave43, samt ubestemmelige rester af 
guldgenstande. Denne fristelsesscene er meget usædvanlig, men paralleller 
kendes i bogmaleri44.

Det aftrukne kalkmaleri giver sammen med fragmenterne over hvælvet bedst 
indtryk af malemåden og billedernes fremragende tekniske og kunstneriske 
kvalitet. Samtidig letter disse dele af de romanske billeder bedømmelsen af, i 
hvilken grad figurerne i de hårdt restaurerede billeder er autentiske. I visse 
tilfælde (fig. 15) er dele meget velbevarede, andre steder, f. eks. Kristus i Kors
fæstelsen, ganske nymalede. Farveholdningen er meget rig med variationer i 
næsten alle toner. På ensfarvet bund er figurerne bygget op ved parallelstrøg 
i mørk/lys, når det gælder karnation. Drapering formes f. eks. hvid med blåt 
i to parallelt lagte streger. Alle former for bevaring findes lige fra bundbema
lingens rødbrune konturstreg til de øverste malelags højlys i hvidt.

Billedprogrammet i de romanske kalkmalerier har været meget vanskeligt 
forståeligt, indtil billedfeltet på korets vestvæg blev fundet. Hermed fremkom
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Fig. 16. Jørlunde. Rekonstruktionsforsøg for billedprogrammet i de romanske kalkmalerier i koret. 1:100.
Tegnet af J. Hald Jensen 1975 (p. 2255).
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Fig. 17. Jorlunde. *Kalkmaleri på korets vestvæg, syd for korbuen. Fristelsen på bjerget.
Nu aftrukket og i NM. (p. 2255).

nøglen til dele af en løsning. En rekonstruktion af udmalingen er forsøgt, fig. 
16. Den bevarede og formodede motivkreds er både på triumfvæg og i kor 
opdelt af en øst/vest akse. I denne midtlinie har uden tvivl været en Majestas- 
fremstilling i den forsvundne apsis, se p. 2236, svarende til det i de sjællandske 
kirker så almindelige motiv, desuden findes et majestaslignende motiv bevaret 
i korbuen, korslammet holdt af engle. Muligvis har en halvfigursengel på 
triumfvæggen over korbuen yderligere fremhævet midtaksen. På triumfvæg
gens nordside er to? underscener, på sydsiden to passionsscener. Korets nord
væg indeholder indledningen til passionen, sydvæggen må have indeholdt i 
hvert fald de to manglende fristelsesscener, sandsynligvis indledt af begyndel
sen til Kristi manddom, Dåben. I den nuværende kirke mangler således både 
barndoms- og opstandelsesmotiver, for at den nytestamentelige cyklus er fuld
ført45. Koret indeholder motiver til forherligelse af den guddommelige Kri
stus, derfor er også Forklarelsen på bjerget foreslået til det manglende billed-
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Fig. 18. Jorlunde. Kalkmaleri. Bispefigur (Nikolaus?) i skibets andet hvælv, østkappen (p. 2259).

felt inden Indtoget i Jerusalem. Tilsyneladende har motiverne tværs over rum
met korresponderet, således at Dåben og motivet sten til brød svarer til Nad
veren, Kristus på taget af templet i Jerusalem svarer til Indtoget i Jerusalem 
og Fristelsen på bjerget svarer til Forklarelsen på bjerget46.

Allerede Kornerup, senere Beckett og Nørlund sammenstillede en gruppe af 
de sjællandske kalkmalerier omkring denne tidligt afdækkede udmaling i Jør- 
lunde. Efter at Nørlunds bog udkom 1944, er nye monumenter (f.eks. Sdr. 
Jernløse, Holbæk amt, Værløse, Herstedøster og Rye, Kbh. amt) fremdraget, 
som væsentligt belyser gruppens udbredelse og karakteristika. Herved er 
også problemet omkring dateringen ændret. En bred datering omkring midten 
af 1100’rne for gruppens udmalinger er sandsynlig, dette er tidligere end Nør
lund og dermed DK. antog. Stilistisk som ikonografisk viser Jørlundes roman
ske kalkmalerier, ligesom Måløvs (DK. Kbh. Amt p. 623), der også hører til 
gruppen, flere rent byzantinske træk47. Den rigt varierede ornamentik har 
mange paralleller i manuskriptillustrationer med traditioner fra ottonsk tid48.
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2) Første halvdel af 1300’rne. Skibets to hvælv har toproset med åbne blad
ranker, småtræer i hver kappemidte og i vestfaget, østkappen, er den eneste 
figur en helgenbisp, Nikolaus? (fig. 18). Langs ribberne med sparreornamenter 
og rundstavene med snoede bånd er tynde krabbeornamenter og vekslende 
bladtyper. Hvælvenes konsolsøjler (fig. 8) er malet med snoede bånd på søjleskaf
terne og stiliserede blade på kapitælerne; basehovederne i østhvælvets vest
side og vesthvælvets østside er ligeledes bemalet49. Farverne er okker, brun 
og rød.

3) O. 1510. I skibets østhvælv, østlige gjordbue, samt i vesthvælvet på skjold- 
buefladerne er bølgeranker med tofarvede blade og drueklaser eller kuglefor
mede frugter, på triumfvæggen (fig. 12) dog uden frugter. Disse ranker hører 
sammen med vægudmalinger i skibets vestfag. De 1962 fundne og aftrukne ma
lerier på skibets sydvæg, fire felter øst for vinduet, på vestvæggens nordside 
over trappedøren og på nordvæggen øst for vinduet, fmdes nu på NM. Frem
stillingen af de syv hovedsynder og straffene herfor var bevaret for de tre 
synders vedkommende, se p. 2261. På sydvæggen: »Sup[er]bia« (»Overmod«) 
og Ira (Vrede) (fig. 20). På vestvæggen syd for tårnbuen: »Avaritia« (»Gridsk- 
hed«) symboliseret af en siddende mand, som i en pengepose lægger penge. En 
svend med kort kofte og hatten i hånden rækker ham et stavbæger. En li
stende tyv stjæler en pengepose bag ryggen af den siddende pengepuger. Skrift
båndet med syndens navn bag den siddendes ryg. Minusklerne er meget udvi- 
skede, kun »(avar)icia« er bevaret. Over scenen er rester af en stor løsrevet ind
skrift kun »A. .D. .MC.« læses nu. Formentlig resterne af en dateringsindskrift 
A(nn)o D(omin)i MC.? Jfr. nedenfor. Strafscenen nedenunder har et tydeligt 
skriftbånd med syndens navn »Avaritia«. Nordvæggen øst for vinduet: Peter 
lukker en skare salige ind i Himmerigsbyens port, bygningerne er detaljeret 
gengivet med tårne og vinduer. Peter er mørkhåret og skægget, ikke som al
mindeligt hvidhåret og skaldet. En engel ledsager de salige, som har sammen
lagte bedende hænder. De er påklædte, men kun en enkelt kvinde er nærmere 
karakteriseret ved en krone.

Denne scene angiver, at man i vestfaget må have haft en samlet udmaling 
af Dommedag, formentlig med den dømmende Kristus i hvælvets østkappe50 
og på Kristi onde side, i syd, et helvedesgab. Fremstillingen af de syv døds- 
synder¿har med gengivelsen af straffene herfor dannet een stor lektion i dom
men på den yderste dag51 (fig. 19).

Kalkmalerierne er overvejende sorte streger på den hvide kalk, hvilket frem
hæver ligheden med tryk, som uden tvivl har været forlæg for malerierne.

Både den bevarede ornamentik på skjold- og gjordbuer samt figurtegningen 
(sikre konturstreger, mange detaljer og varierede ansigtsudtryk, samt brug af 
kraftige bevægelser) viser et meget højt kunstnerisk stade. Samme værksted
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Fig. 19. Jorlunde. Rekonstruktionsforsøg af 
billedprogrammet i skibets vestfags kalkmale
rier. A og B Overmod og Vrede (aftrukne),
C ødelagt felt med hovedsynd, D Livslede, 
ødelagt, E Gridskhed (aftrukket), F og G to 
hovedsynder, ødelagt, H Peter med salige ved 
himmelborgen (aftrukket), I Dommedag, ode- 
lagt. (p. 2259). 1:300. Tegnet af J. Hald Jen
sen 1975.
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har arbejdet i Andreas kapellet og Birgitta kapellet i Roskilde Domkirke, se 
DK. Kbh. Amt. p. 1599 ff., begge dateret 1511, samt i S. Marie kirke i Helsingør 
(p. 350f., fig. 42) og i klostrets Lazarus sal.

Fremstillingerne af hovedsynderne er enestående i nordisk middelalderkunst, 
hvor Dødssyndsmanden eller dyresymboler for de syv hovedlaster alene 
kendes52.

4) Senmiddelalderlige? (Fig. 8), korets vesthvælv. Den rent ornamentale 
bemaling med sparremønstre på ribber, buer og primitive tegnede masker på 
hvælvkonsollerne synes i sin enkle form og farveholdning (gråt, rødbrunt) at 
være senmiddelalderlig, muligvis samhørende med †kalkmalerier 2), p. 2261. 
Men bemalingen i rødt, gult, brunt på gjordbuen i øst (se fig. 12) er muligvis 
en ældre bemaling — (fra hvælvets opførelse? se p. 2240).

Fig. 20. Jørlunde. *Kalkmaleri. Hovedsynderne Overmod og Vrede og deres straffe. Skibets sydvæg, 
andet fag. Hovedsynden Gridskhed og straffen herfor. Skibets vestvæg, nord for tårnbuen. Begge 

felter aftrukket og nu i NM. (p. 2259 og fig. 19).
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†Kalkmalerier. 1) 0. 1510. Af J. Kornerups beretning om afdækningen af 
skibets vesthvælv fremgår, at der over den nu bevarede var en senere maling 
på en løs hvidtekalk »af hvilken flere Spor fandtes«. Formentlig har disse bil
leder hørt sammen med Dommedagsfremstillingen, jfr. p. 2259 og fig. 19. Ved 
restaureringen 1962 fandt man spor efter bemaling på skibets sydvæg, vestfaget, 
vest for vinduet (et udvisket skriftbånd) og på vestvæggens sydside, svarende 
til nordsidens syndsmotiv, svage rester af bemaling og et skriftbånd hvorpå 
læstes »[Ac]cidia« (»livslede«). Den symbolske fremstilling var ødelagt.

2) Senmiddelalderlige. På skibets vestvæg nord for tårnbuen i højde med dø
ren til den indvendige trappe fandtes 1962 et primitivt indvielseskors med 
hagelignende bemaling omkring cirkelslaget. Sandsynligvis samhørende her
med var rester på vestfagets nordvæg i stavværkvinduets østsmig og på væg
gen lige øst herfor spredte rester af primitive figurtegninger. Disse dækkede 
Paradisfremstillingen fra o. 1510. Muligvis hører korhvælvets dekoration sam
men med disse sene primitive udmalinger, se p. 2260.

3) 1742 blev buer og grater i kirken »afpenslet med brunrødt«53.

I N V E N T A R
Oversigt. Fra middelalderen er kun bevaret den store glatte granitfont. Derefter er det 

ældste inventar præsten Anders Grimmersons gaver, en sygekalk (1588) og dåbsfad 
(1589)54. 1600’rne er efter reformationen kirkeinventarets rigeste periode. Det fremgår 
både af den fremragende altertavle fra 1613 og af skrifte- og degnestolene fra midten af 
århundredet. Borchard Gelgiessers klokke er fra 1608. Desuden ses rigdommen af beskri
velserne af det forsvundne inventar fra perioden. Bernt Snedkers pulpitur 1615, korgitter 
og pulpitur begge fra 1665, samt udskåret prædikestol skænket af lensherren Otto Pog- 
wisch. Nu er kun mindetavlen fra 1654 over hans velgerninger mod kirken bevaret. De 
høje messingalterstager skænkedes 1660. Enken efter præsten H. Gudmand Svensøn gav 
1682 både en oblatæske, en sølvvinkande og en lysekrone med otte arme55. Efter denne 
tid kom den enkle prædikestol til o. 1840. De ny gotiske stolestader blev ved sidste re
staurering 1964 erstattet af moderne.

Alterbord, 184756, af fyrretræ.
Alterklæder, moderne. †Alterklæder. 1619 anskaffet et af blåt fløjl9. 1726 et 

nyt af karmoisinrødt kamelhårsplys kantet med sølvgalon og på midten bro
deret kgl. navn og krone, samt årstallet 172753, blev 1789 solgt til Uggeløse57, 
se p. 2012. 1796 købtes hos David Benjamin i Hillerød et nyt af rødt fløjl med 
kgl. navn og årstal i sølvtresser58. 1831 anskafîedes et rødt fløjlsalterklæde 
med guldgaloner59.

†Alterdug. 1619 fandtes en af lærred syet med rød silke9. †Kalkduge. 1618 
købtes en hollandsk lærredsdug med kniplinger til at lægge over kalken9. Næv
nes i 1764 som ganske opslidt, et brun- og hvidternet silketørklæde brugtes10.
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Altertavle, fig. 21. Malet årstal 1613. Den høje tavle hviler på postament 
med små sidevinger; storfeltets maleri, Korsfæstelsesgruppe, indrammes af pro
filhermer og af to store hermer udformet som dyder. Storstykkets vinger er 
rigt udskårne med rulleværkskartouche og figurer. Topstykkets maleri af den 
opstandne Kristus afsluttes af trekantgavl med to dydefigurer på siderne. Ma
leriet flankeres af Christian IV.s og Anna Cathrine af Brandenburgs († 1612) 
våbner i kartoucher.

Postamentets rektangulære skriftfelt indrammes med skiveornamenter. Vin
gerne har kartoucher omkring et halvt løvehoved, et lille mandshoved og et 
ørnehoved (fig. 24). En del detaljer er ny skårne ved restaureringen 1964.

Storfeltets maleri indrammes af en arkade med beslagværksornament i buen, 
slutstenen er en bladmaske med ornamentalt udskåret nedhæng. På siderne to 
nøgne, profilstillede, kvindelige hermer med volutarme. På hermeskafterne 
profilløvemasker og ophængte frugtbundter over beslagværk. Forneden ender 
skaftet i en løveklo med kugle. Arkaden flankeres af to store dydehermer i højt 
relief. Den nordre, Troen, har tabt sit attribut, korsstaven, kun en lille del 
heraf bevaret. Den søndre, Håbet, holder en due. De har stort opsat hår med 
muslingediadem og ornamental udsmykning af dragtens halsudskæring. An
sigterne er fintskårne ovaler med kraftigt underansigt. På hermeskafterne lang
agtige løvemasker med ring i munden, herfra hænger frugtbundter og en kvast 
med skiver på snoren. Bag hermerne rammestykker med intarsia lagt i møn
string som murkvadre, nu overmalede. Kro nlisten har pærestav og bøjler med 
løvemasker.

Topstykkets maleri flankeres af søjler med prydbælter og store kartoucher 
med småspir omkring henholdsvis Christian IV.s rigsvåben og dronningens 
brandenburgske. Hver af kronerne over skjoldene holdes af en kvindefigur. 
Øverst afsluttes topfeltet af en trekantgavl med Gudfader i halvfigur med 
jordkuglen. På gesimsen bøjler med diademhoveder. To små skulpturer af 
dyder flankerer trekantgavlen. I nord: kvinde uden attribut, i syd: Kærlig
heden, kvinde med to børn.

På altertavlens bagklædning findes mange indskårne navne og årstal. Ældst 
er »Thomas Nicolai Wiburgensis A.: 1671 den 6. Januarii«, degn? De fleste 
indskrifter stammer fra forrige århundrede. Mellem enkelte præstenavne ses 
f. eks. tre navne på skolelærere i Skenkelsø og flere fra Jørlunde skole60. Der 
synes at have været tradition for at skrive sig ved modtagelse af embede. 
»Snedker M. Faur i Frederikssund« refererer formentlig til en restaurering.

På adskillige punkter ligner altertavlen den større tavle i Slangerup, se p. 
2049 med fig. 16 og 18. Men i flere tilfælde skyldes lighederne snarere fælles 
forlæg end samme billedskærerværksted. Storstykkets vinger med halvfigurs- 
engle findes således både i Slangerup og i Lille Lyngby p. 1514, fig. 7, men
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Fig. 21. Jørlunde. Altertavle med malet årstal 1613 (p. 2262). E.M. 1961
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varierede i udformningen. De profilstillede hermer omkring storfeltets maleri 
i Jorlunde kan sammenlignes med de påklædte kvindefigurer på vingerne af 
Leiels epitafium i Helsingør (p. 237, fig. 125) og med hermerne omkring stor
feltet (fig. 124). Men skæremåden og deres karakteristiske volutarme genfindes 
på Jacob Krembergs prædikestol i Å kirke (DK. Bornholm p. 168, fig. 21). 
Masken på storfeltets slutsten svarer til masken på Leiels epitafium (fig. 124).

Det fremgår af arkivalske oplysninger, at altertavlen i S. Petri i Malmø i 
1610—11 blev udført af flere mestre under ledelse af en entreprenør efter ud
kast af en enkelt mand. Her arbejdede både f.eks. Statius Otte og Jacob 
Kremberg61. Da altertavlen i Jørlunde, malet 1613, synes et samlesæt af ele
menter af den mest moderne art, fortrinsvis kendt i kredsen omkring disse 
billedskærere, kan en deling af arbejdet og en gensidig påvirkning af billed
skærere måske bedst forklare sammenstillingen af specielle træk. Særlig kom
pliceret bliver en tilskrivning til et enkelt værksted, da elementer som pilaster- 
hermerne om storfeltet også er nært beslægtet med hermer fra Brix Snedkers 
værksted, Kagstrup (DK. Kbh. Amt p. 1069), (1616), og andre dele også ken
des i Anders Nielsen Hatts arbejder. Maleriet i storfeltet på Smørums alter
tavle (DK. Kbh. Amt p. 596) af Brix Snedker 1611—14 har samme forlæg 
som i Jørlunde, men Sadelers korsfæstelse, se nedenfor, var meget anvendt.

Tavlen er nystafferet i 1964. Farverne er gult i flere nuancer, gråt og hvidt 
kombineret med blank forgyldning af detaljer. Den ældste stafferings indskrif
ter genopmaledes. Herunder lå ifølge restaureringsberetningen 1962 rester af 
staffering fra begyndelsen af 1800’rne, samt endnu to lag bemaling. Det æld
ste lag indeholdt ægte guld, blå, rød, grøn og hvid farve ligesom næste lag. 
Men yderligere viste første staffering rød og grøn lasur på sølv, ufarvet sølv 
og en rødbrun farve. I postamentet, frisen og topstykkets frise forgyldte ver
saler med latinsk tekst. Den oprindelige staffering er udført på kridtgrund, 
som også har dækket rammestykkernes intarsia.

De oprindelige malerier i storfelt og topstykke er olie på træ på et tyndt 
kridtlag. Storfeltets korsfæstelse (123x79 cm) er signeret med sammenskrevet 
IG samt et lille f, formentlig for »fecit« (malede), på stenen under træpløkken 
ved korsets fod. Kunstnersignaturen kendes ikke, men kunne måske tydes 
som den Johan Gerhardt von den Enge62, der i 1606 nævnes som borger i 
Helsingør og som 1607 får 600 dl. af kongen for 10 oliemalerier med Herkules’ 
historie. Både topstykket, som ikke er signeret, og korsfæstelsesbilledet er af 
høj kunstnerisk kvalitet. Forlægget er E. Sadelers stik efter Hans von Aachens 
maleri63. På den grå tordenhimmel står figurernes grågule karnation, Marias 
køliggrå dragt og Johannes’ røde kappe i en stærk farvevirkning.

Topstykkets opstandne Kristus, 4 6 x 2 6  cm, står eller svæver i glorien med 
kappen svunget om hele underkroppen, højre arm rakt velsignende i vejret og



Fig. 22. Jørlunde. Sygekalk, skænket 1588 (p. 2266).

M.L.J .  1961

med sejrsfanen i den venstre arm. Glorien er lysende gullig, hans kappe rød.
Fra rgsk. kendes flere snedker- og malerreparationer af altertavlen. 1725 

snedker Boye Nielsen, 1727 Lars Rosengaard reparerer lidt farve og guld. 1742 
limer Jens Christensen, Farum, affaldne billedhuggerarbejder fast, og 1748 ma
ler og forgylder Hans Nielsen, Ganløse, tavlen53. 1864 rensede og restaurerede 
J. Lander altertavlen med guld og farve31.

Altersølv. Kalk, 1751. Kalken har sekstunget fod, midtdelt bladsmykket 
midtknop og Frederik 5.s kronede spejlmonogram på det glatte bæger. Under 
bunden fire stempler: Københavns bymærke 1751, guardeinmærke for Chri
stopher Fabricius, mestermærke AFH i oval, årstallet ødelagt, for Asmus Frid- 
rich Holling (Bøje p. 66) og månedsmærket fiskene64. Bægeret forgyldt indven
digt og på mundingsranden. Muligvis fra opforgyldning 19086. 24 cm høj. Disk, 
172965. På randen Frederik IV.s kronede spejlmonogram og cirkelkors. Under 
bunden to stempler for Niels Joensen (Bøje p. 59 og 63), eet i cirkel og eet i 
hjerte, begge med initialerne NI over 1725. 16 cm i tvm. Oblatæske, skænket 
1682, lille, rund og glat med ophøjet cirkel på låget, hvori graverede versaler: 
»Hafver jeg Ane Sørens Daater H. Gvdmands Svensøns efterlefverske gifvet 
denne til Jørlvnde kierche alter 1682«. To gange stemplet med sammenskre
vet AN i rektangel for Anders Nielsen, København (Bøje p. 39). Sml. vinkande.
2,5 cm høj, 9 cm i tvm.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 144
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Vinkande (fig. 23) 1682. På korpus indgraveret ASD på den ene side og 1682 
på den anden. Sandsynligvis for Ane Sørens Datter, som samme år skænkede 
oblatæsken (jfr. ovenfor). Den usædvanligt udformede »bægerkande« er stemplet 
med utydelige stempler, to på fodranden, to på mundingsranden omkring han
ken, samt på lågets kant. Formentlig samme stempler, som på oblatæsken AN 
for Anders Nielsen, København (Bøje p. 39).

Sygesæt. 1) (Fig. 22), skænket 1588. Sekssidet tunget pyramidefod med et 
pånaglet, støbt krucifiks. Graverede bladornamenter og forneden to indskrift
bånd: »Matz Ibse[n] And[ers] Monsz[øn]« og »Ecce agnvs dei qvi tollit peccata 
mvndi« (»se det guds lam som bærer verdens synd«), med fordybede versaler. 
Seksdelt skaft med reliefkant omkring den runde knop. Den er midtdelt af 
bånd, hvorpå seks ruder med bogstaverne IØRLVN. På over- og undersiden 
graverede rudeornamenter. Det lille bæger hviler i en krans af gennembrudte 
reliefliljer. Mundrand med graverede versaler: »Calix eccl[esi]æ Iorlvnd svb 
pastore and. Gremersonio [!] anno 1588« (»Jorlund kirkes kalk, sognepræsten 
var Anders Gremersøn, år 1588«). Disk vistnok samtidig med kalken med to 
cirkelkors. 2) Med oblatskruegemme 1751 købt af Asmus Fridrich Holling, 
København53. Den gamle flaske toges som betaling. Stemplet AFH i oval, 
1751 (Bøje p. 66).

Vinkande og skål af kgl. porcelæn, sort med guldkors. Kanden anskaffet 
184159.

†Kalk og disk, af sølv, omtalt i inventariet 16199. På 390 gr. Disken omsmel- 
tedes 1729 til den eksisterende53. Kalken erstattedes 1751 af nuværende53. 
†Sygeflaske omtalt 1619, vejede 255 gr.9. Den udgjorde betalingen for sygesæt 
i 175153.

†Tinflaske og †tinpotte nævnt i inventariet 16199.
Alterstager skænket 1660. På en ret høj, rigt profileret fod, som viser spor 

af tre tapper til forsvundne løver66, hviler det høje skaft, som fra neden har 
to skaftringe, en oval kugle med indskrift, en ring, et balusterled og endnu en 
ring, inden den meget indsnævrede og blødt profilerede lyseskål. Kuglens ind
skrift er firliniet med graverede og skraverede versaler: »Matias Hasse [pro
prietær] med sin kiære hvstrve hafver disse toe livsestage [!] foræret til Iør- 
lynde kircke gvd til ære och kircken til en beprydelse anno 1660«. Højde 55 
cm, fodens tvm. 19 cm. †Messingstager omtalt 16199. 1667 omgjort til en dob
belt lysarm25.

†Alterbøger. 1615 betalte man mester Hans Olborg for kirkens store bibel at 
»complerre«?9. Samme år lod man Luthers kirkepostil indbinde. Inventariet 
1619 opregner følgende bogbestand: to danske bibler, to alterbøger, en gam
mel luthersk postil, et passionale, Henrik Schmidts register, et Ny Testamente, 
et graduale og to salmebøger9.
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Fig. 23. Jorlunde. Vinkande, skænket 1682 
(p. 2266).

H. M. 1901

Messehcigler, nyere. †Messehagler. 1619 fandtes en rød fløjlsmessehagel, en 
af damask, en af blåt fløjl (muligvis den, som sammen med et alterklæde var 
købt samme år), en gammel ubrugelig9. En rød fløjlsmessehagel fra 1644, om
tales 174 3 67. 1750 købtes en ny af rødt fløjl med kors og kanter af sølvgalon53. 
1764-inventariet opregner en gammel gyldenstykkes messehagel med brede 
guldkniplinger og broderi, en fløjls messehagel med et broderet guld»kryds« 
(kors), hvorpå lammet af Zions bjerg står broderet med hvidt, samt et ikke 
angivet årstal (muligvis identisk med üøjlshaglen fra 1644?)10.

Alterskranke, 1847 leveret af smeden F. C. Svendsen, Frederiksborg68. Fem
kantet med 11 støtter af retkantede jern, foroven volutter som holder trælisten. 
†Alterskranke blev malet 1751 af Hans Nielsen, Ganløse. Sort med gule knap
per, foden brun med blåt og hvidt illumineret53.

Korpanel, se fig. 21, formentlig identisk med panelfyldinger fra †pulpitur, 
se p. 2272, 1661—64 udført af Esben Børresen snedker, Slangerup25. Af fyr. 
Langs syd- og nordvæggen er hvert sted fire og en halv fylding, og på øst
væggen to gange to og en halv fylding (ikke bag altertavlen). I nord- og syd
hjørnet er to halve fyldinger samlet til een, så der er ialt 14 fyldinger, indram
met af bruskbarokke uregelmæssige rammer. Forneden på hver side brusk- og 
bladværk i næsten maskelignende profil, derover et profilkapitæl, som bærer 
den todelte »arkadebue« med nedhængende slutsten, oprindelig med rundstave. 
I sviklerne symmetrisk bladslyng. Panelernes gesimsliste har oprindelig været 
bredere med tandsnit i underkanten.

144
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Ved den seneste restaurering 1964 blev panelet malet i grå nuancer. Under 
to lag egetræsmaling fandt man 1962 en lys rødlig staffering. Herunder lå den 
oprindelige (?) (se neden for), som dels viste bogstaver (gule på sort bund) i 
nederste rammestykke, apostelnavne, dels rød og grøn farve på rammeorna
mentikken. De lodrette rammestykker var røde med grønne kanter. Frisen var 
marmoreret på mørk bund. De nederste rammestykker var røde. 174853 va
skede Hans Nielsen pulpituret, i hvis fyldinger er malet apostlenes billeder, ny
malede rammestykker, lister og indskrifter. Tilsyneladende er dette identisk 
med den ældste bevarede staffering.

1962 blev samtlige fyldingers oprindelige apostelmalerier fremdraget. Tidli
gere kendte man kun de fire på østvæggen. På østvæggens sydside er den ene 
fylding udmalet med en velsignende Kristus. De sammensatte hjørnefyldinger 
har to halve, forskellige figurer. Samtlige malerier er primitive håndværksarbej- 
der. Baggrunden er mørkebrun, dragterne røde og blå, med mørke skygninger 
og gule højlys.

Døbefont, romansk, af granit69. På den glatte, nedefter udbugende kumme, 
er foroven glat rundstav. Nederste kummedel i eet med det cylindriske skaft. 
Kvadratisk lavt fodstykke med hulet kant og hjørneribber (fig. 10E). Afløbs
hul i midten af kummen. Største tvm. 73 cm. Lige under rundstaven ses tyde
lige rustspor efter jernbånd til fontelåg. 1748 malede Hans Nielsen, Ganløse, 
fonten marmoreret. Dåben flyttedes 173253 til den anden side i koret.

Dåbsfade. 1) 1589. Af meget svær malm. Det ret dybe fad har på den glatte 
bund graveret IHS og på kanten en toliniet indskrift opdelt af to rosetter og 
to rektangulære felter med et firblad. Graverede versaler: »Her Anders Gri
mersøn sogenprest til Iorlvnt kirke och Matz Ipsen i Spiristrvp Anders Mon
sen i Iorlvnt kirkwerger lodt støbe dette becken til Iorlvn fvnte til gvtz ere 
1589«. (Jfr. sygekalk p. 2266). Tvm. 71 cm. 2) Af messing. Formentlig det som 
købtes 16169. Glat, tvm. 49,5 cm. Bruges inden i nr. 1.

Dåbskande, 1829, af tin. Kanden er af slangehankstypen. På:korpus Frede
rik VI.s kronede monogram, på låget kirkens navn og årstallet. Indvendig i 
bunden et udvisket stempel for A. C. Dahlgreen.

-f Fontehimmel. 1737 blev »dækslet« over fonten repareret. 1742 pålimede 
snedker Jens Christensen, Farum, en del affaldet billedhuggerarbejde på him
len. 1748 blev den udstafferet med forskellige kulører af Hans Nielsen (jfr. 
fonten)53. Den forfaldne himmel fjernedes 182770.

†Fontegitter. 1725 fastgjorde Boye Nielsen lister på dåbens panelværk. 1739 
blev fontegitteret nedtaget og genopsat, da fonten var sunket. 1748 maler Hans 
Nielsen panelet omkring fonten53. 1759 omtales, at fonten står indelukt med’ 
malet, »panelede tralværk« (gitter)66. Aflukket fjernedes 182759.

†Korgitter, 1665, udført af Esben Børresen snedker, Slangerup. En udførlig
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kontrakt25 beskrev det som to døre af eg med gennembrudt galleri på siderne, 
»medover en del termis (hermer)71 med billedhuggerarbejde i frisen, under 
høfet (hoved-?) gesims og udhuggen stav, derunder fire kragsten skåret med 
englehoveder. Over frisen et gennembrudt uthtog (topstykke) og derhos skal 
gøres kongens og dronningens våben i bildtværk«. 1665 fik Niels smed betaling 
for et langt jern, som holdt den flyvende engel over kordøren med kongens og 
dronningens våben25. Det færdige arbejde blev vurderet sammen med det 
†pulpitur, se p. 2272. 1746 malede Hans Nielsen, Ganløse, korgitteret med en 
zirlig oliefarve53.

Prædikestol, 184068, af fyr, dog er den facetterede balusterformede bære
stolpe fra 1742 af eg (Jens Christensen, Farum)53. Stolen har fire fag med glatte 
rektangulære felter, svarende til Uggeløse, p. 2014. Stolen er nystafferet 1964 
i gult, gråt og orange. Oprindelig malet af Wolsted, Hillerød68. I 1860’erne 
blev den forsynet med hvide og forgyldte malede ornamenter72.

Himmel, 1808, med indridset, karreret ornament i nedre frise, herover tand
snit. Stalferet som stolen. 1808 var den malet og forgyldt59.

†Prædikestol, o. 1654, jfr. mindetavle p. 2272. Otto Pogwisch’s våben, lens
mand på Frederiksborg slot i denne periode, fandtes på stolen73. Det fremgår 
af reparationsregning fra 1742, at der var fem udskårne felter med ægte for
gyldning på udskæringerne. Mange reparationer af prædikestolen kendes fra 
regnskaberne. 1727 malede Lars Rosengaard i Helsingør med guld, sølv og 
andre kulører. 1732 reparerede snedker Chr. Jørgensen Smidt i Frederiksborg 
den faldefærdige prædikestol. 10 år efter udførte Jens Christensen, Farum, ny 
trappe og ny smukt udarbejdet bærepille (bevaret) samt et skråt panel ved 
opgangen. Samme år marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, pillen; trappepane
let og de udskårne dele blev opmålet. 1775 lavede snedkermester Kobiersky, 
København, en ny trappe, da den gamle var faldet ned53. Også 1812 var trap
pen et problem, »præsten har måttet skaffe sig opgang til prædikestolen ved 
hjælp af en stige«59. En ny trappe blev købt, og i 1827 kom ny beklædning af 
ægte rødt saffianskind, silkesnore og forgyldte som, og udskæringerne maledes59.

† Timeglas. 1) 1617 købtes et9. 2) 1741 blev et nyt sirligt forgyldt timeglas 
med fire glas anskaffet53.

Stolestader, 1964, enkle fyldingsgavle, gråmalede.
†Stolestader. 1727 blev de nye lister på stolene malet grønne af Lars Rosen

gaard, Helsingør. 1732 reparerede snedker Chr. Jørgensen Smidt, Frederiks
borg, 46 stole. 10 år efter reparerede Jens Christensen, Farum, atter mange af 
stolene og Hans Nielsen, Ganløse, malede enkelte stole. 1750 malede Hans Niel
sen igen de 29 lange stole lakgrønne og dørfyldingerne marmoreret med zin- 
noberrøde lister. De 16 stole under tårnet, der var uden døre, maledes lak
grønne, indgangspanelets otte fyldinger fik samme farve, mens bænken derved
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blev rødmalet53. 1776 reparerede Kobiersky, København, nogle stolestader og 
lavede fire nye bænke74. 1840 fornyedes stolestaderne med ialt 31 stole68. De 
blev malet af λVolsted, Hillerød. 1846 opsatte snedker H. J. Hartmann yder
ligere 14 stole ved den ene side af gangen68. Stolestaderne havde glatte, rund
buede gavle og enkle døre. †Klappeskamler. 12 skamler blev malet grønne af 
Hans Nielsen 174 6 53.

Skriftestol, o. 1640. Af fyr. I opbygningen med hammerfyldinger adskilt af 
halspilastre med skællagte skafter og diamantbosser, samt kraftigt postament 
og frise minder både skrifte- og degnestolen (se nedenfor) om stolestader i Fre
deriksborg amt og degnestolen i Lille Lyngby (p. 1521, fig. 13). Det høje ryg
panel med tre glatte, rektangulære fyldinger er formentlig samtidigt. En låge 
med hammerfylding er hægtet på et udsvejfet sekundært sidebrædt ved ryg
panelet. Muligvis stammer dette (og rygpanelet?) fra en reparation 1788, da 
snedker Jørgen Diderich Schmidt »aldeles omgjorde« to gamle stole til en skrif
testol53. Hele stolen er egetræsmalet, men i fyldingerne er oprindelige malerier 
af Peter, Paulus og Kristus med verdenskuglen. Den sidste er malet efter samme 
forlæg som Kristus på kongestolen i Marie kirke, Helsingør (p. 406, fig. 110). 
I frisen forgyldt versalindskrift på sort bund »Giører poenitense og troer 
evangelio«. Under apostlene står deres navne. To stafferinger fremkom under 
den nuværende ved undersøgelse 1962. Den yngste er holdt i hvidt, gråt og 
blåt. Den oprindelige (?) har grønmarmoreret rammeværk med profiler og pi- 
lastre i rødt, grønt, rødbrunt, og kvadrene har sølvlazur. Frisens frakturind- 
skrift er guld og smalte ligesom de ældre apostelnavne i postamentet. Ryg
panelets farver svarer hertil. Felterne er ikke undersøgt. I koret nord for kor
buen75. 1727 reparerede maler Lars Rosengaard stolen53. 1748 vaskede Hans 
Nielsen, Ganløse, fyldingernes malerier og nymalede det øvrige af stolen53 (den 
grønne marmorering og de røde lister omtales ikke i rgsk., men ville passe med 
malingen af †stolestader, se p. 2269).

Degnestol, o. 1640, af de indridsede navne og årstal indvendig i stolen er 
det ældste 1642. Af fyr. Svarende til skriftestolens opbygning men med rekt
angulære fyldinger og uden låge. Rygpanelet delvis fornyet 19266. Egetræs
malet; i fyldingerne samtidige malerier af apostlene Andreas og Jakob den 
ældre. Denne apostel malet efter stik af Jacques de Gheyn efter Karel van 
Mander, jfr. Frederiksborg slotskirke (p. 1736 og 1770, fig. 44 og 62). I fri
sen med forgyldte versaler: »Synger og leger for Herren i eders hjerte. Eph. 
V.XIX.«. 1732 blev rygpanelet og gulvet fornyet af Chr. Jørgensen Smidt, 
Frederiksborg. Bemalingen repareret af Lars Rosengaard, Helsingør, 1727.1742 
malede Hans Nielsen, Ganløse, det nye rygpanel grønt, og 1748 vaskede, fer
niserede og nymalede han degnestolen (svarende til skriftestolen)53. I koret 
syd for korbuen75. †Degnestol. 1618 betaltes for en bund i degnestolen9.
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†Barnestol fik 1727 malingen repareret af Lars Rosengaard, Helsingør53.
Skab, middelalderligt, i korets nordmur med åbning til sakristiet. Forsiden 

har tidligere været jernbundet, spor af bånd og søm. Sml. p. 2246. 1748 malede 
Hans Nielsen, Ganløse, ornamentskabet53.

†Kiste af fyr med hængsler og lås omtalt 16199.
Pengeblok, 184068, af egetræ. Kvadratisk med fire vandrette jernbånd, de to 

bevægelige med hængsler. Låget af jern med tragt. 49 cm høj. I korbuens 
nordvange. Ved anskaffelsen i 1840 malet af Wolsted, Hillerød68. Nu hvidmalet. 
†Pengeblok. I 1764 fandtes en fattigblok med en stor taskelås10.

†Bliksparebøsse med hængelås for, omtalt 176410.
†Pengetavler. 1619 nævnes de fattiges tavle9. 1661 købes en ny25. 1804 fin

des tre tavler59. 1813 anskaffes to nye i stedet for gamle oprådnede59. 1840 tre 
nye »ombærende« tavler males af Wolsted, Hillerød68.

Dørfløje. 1800’rne, med seks glatte fyldinger i profilerede rammer. Klinklås 
og ældre dørstabler. Mellem våbenhus og kirke. Andre døre nyere. †Dørfløje.

N.E. 1975

Fig. 24. Jorlunde. Altertavledetalje, predellaens vinge (p. 2262).
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1) Middelalderlig? 1759 omtales en dør beslået med »gammeldags løvværk«66, 
fra våbenhuset til kirkens indgang. 1737 blev våbenhusdøren (samme dør?) 
forbedret med ny »flammering«53. 2) 1750 malede Hans Nielsen den inderste 
dør rød med grønne jern53. 3) 1827 købtes en ny udvendig, beklædt dør59.
4) 1847 en ny dobbelt dør med blokkarm og beslag samt en gitterdør56.

†Pulpiturer. 1) 1615 fik Bernt snedker betaling for et panel og bænke der
under9. 2) 1665. Esben Børresen, snedker i Slangerup, fik efter vurdering af 
snedker Johan Arntzen Rellin, Frederiksborg, og af Casper Lubbeche og Svend 
Joensen af Roskilde 90 dl. for pulpituret25. Samtidig fastsattes betalingen for 
†korgitter, se p. 2268. Pulpituret hvilede på tre fri piller udhugget i »termis 
wiis« (med hermer)71. Det udskårne panel med afstukne rundinger og pilastre 
er delvis bevaret i korpanelet (se p. 2267). »Posten imellom fullingen er med 
frandsche termiss (hermer) veder hefft gesims, udschaaren staff, item veder- 
heng dervnder«. Desuden en beklædt trappe.

Fra 1700’rnes begyndelse foretages reparationer af de to pulpiturer, ofte er 
det vanskeligt at skille disse fra hinanden i rgsk. 1725 sætter snedker Boye 
Nielsen lister på pulpituret53. 1742 flytter snedker Jens Christensen trappen til 
bagsiden, og to nye stole får plads, hvor den gamle trappe uden repos stod. 
Hans Nielsen, Ganløse, maler trappens panel, en ny bjælke, fire nye støtter, 
samt trappen i farver der svarer til den gamle maling. 1766 nedtog Jens Chri
stensen det brøstfældige sidepulpitur. Det nye males efter kirkens øvrige ma
ling af Lars Høyberg53. 3) 1840 opsættes nyt pulpitur med amfiteatergulv68. 
Forpanelet fra det gamle pulpitur omdannes og bruges til for- og bagklædning. 
I tårnet. Plads til ialt 11 nye bænke med udsvejfede ben. Malet af Wolsted, 
Hillerød68. 1867 var pulpituret nymalet6.

Orgel, 1965, Th. Frobenius & Co. Syv stemmer, eet manual og pedal. †Orgel, 
bygget 1903 af I. Starup. Seks stemmer, eet manual og anhangspedal. Afløste 
et †orgelharmonium fra 18876.

Salmenummertavler. To glatte med udsavet topstykke er bevaret af fem 
købt 1800 til at skrive salmenumrene på59. Senere forsynet med løse talbrikker. 
To glatte med buet overkant, til talbrikker, formentlig af de tre, som anskaf
fedes 184756.

Præsterækketavle, antagelig 1754. Dette år malede Hans Nielsen, Veksø, en 
tavle og tegnede derpå præsternes navne efter reformationen53. Fyrretræstavle, 
foroven tresidet afsluttet med profileret ramme. Langs de andre sider enkel 
profilliste. Sortmalet med hvid fraktur: »Fortegnelse paa Præsternes Navne til 
Hiørlunde Menighed siden Reformationen«. 24 præstenavne i to spalter. 170 x 
118 cm. På tårnets vestvæg. 1759 hang tavlen i koret ved fonten66.

Mindetavle, 1654, af fyr. Profileret rektangulær ramme. På sort grund er 
malet to våben med hjelmtegn og klæde, Pogwisch og Parsberg. Forneden i
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Fig. 25. Jorlunde. Lysekronedetalje, pelikan 
ined unger. Skænket 1G82 (p. 2273).

N.E. 1975

malet grå kartouche med gul fraktur: »Gud til Ære Lod Erlig oc Welbyrdig 
Mand Otte Powisch Slodsherre paa fredericksborig Oc Comisarius udi sieland 
Renovere Denne kierke. Anno 1654«. Otto Pogwisch gift med Anne Cathrine 
Parsberg, skænkede †prædikestol, (se p. 2269). 126 x98 cm. På tårnets nordvæg.

Lysekrone, fig. 25, skænket 1682. Stammen med det store vaseformede led 
afsluttes forneden af en stor kugle, på hvis nedre del indskriften er graveret 
med skriveskrift. Otte s-svungne lysearme med bladlignende prydelser og otte 
prydarme med vaselignende opsatser. Otte bruskede prydbøjler med nøgne 
kvindeoverkroppe udgår fra det vaseformede led i stammen. Øverst pelikanen, 
som fodrer sine unger med sit blod. To kvindelige halvfigurer danner ophæng- 
ningsøskenen. »Anno 1682 d. 18 J u n y  hafver Erlig Gudfryctig og meget dy- 
derig Matrone Anna sl. Her Gudmand Suendsøns Effterlefuerske Med hendis 
kiere Svoger Erlig actbahr welforneme Mand Pofvel Glasbach oc hans kiere 
hustru erlig Gudfryctig oc meget Dydefulde Matrone Elisabeth Gudmands- 
datter forærit denne liuse Crone Jørlinge kircke til Zirat oc dennem et lofver- 
dig EfTtermæle«. Se oblatæske og vinkande p. 2265 f. Lysekronen hænger i en 
moderne messinglænke i skibets vestfag. Endnu 1889 hang kronen i koret, 
muligvis over præstebegravelsen6. — På tårnloftet ligger støbt krone fra o. 1900, 
som efter traditionen kom fra forlystelsesstedet »Lorry« i København.



2274 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

†Lysearm, 1667 blev en dobbelt lysearm lavet af de gamle lysestager25.
To ligskamler med udsvejfet sarg, sortmalede, formentlig fra 1800’rne.
†Ligbårer. 1619 fandtes en ligbåre9. 1722 leverede snedkerenken Maren Jens 

Nielsen, København, en ny, som Johan Ernst Thyde, København, malede53. 
Inventariet 1764 nævner en opslidt, oliemalet sort ligbør og een købt 1747 samt 
en ny10. 1825 fandtes tre ligbårer59.

Sef erværk. Uret er nævnt første gang 1661 [2]25, og dettes stadig eksisterende 
smedejernsværk stammer formentlig i sin oprindelige skikkelse fra samme år
hundrede. Døgnværk med timeslagværk, anbragt »i hinandens Forlængelse« i 
jernramme, samlet med kiler (højde 96 cm, længde 126 cm, bredde 75 cm). 
Hjørnestiverne og midterstiveren på hver langside danner udadbøjede ben. 
Spærhagerne er hesteskoformede. Gangværket har bevaret sin hagegang og det 
gamle pendul med viserakselslynge og blylinse. De øvre vandrette stivere for 
hver ende af gangværket er opadbuede ud for taphulsstiverne. Viserværk til 
»stiv« viser, 1:3, uden på værkrammen. Seks hammerløftestifter med blind
fælg. Stenlodder med jernøskner. Gammel, nu demonteret urhammer. Værket 
er ret hårdhændet ombygget, vistnok 1925 (i pendullinsen indridset LKP 1925)6. 
Således er optræksgear fornyede i støbejern, slagværksudløsningsmekanismen 
og hammerløftevællen flyttet og ændret, vindfangs-aksel og vindfang fornyet 
og den centrale taphulstiver udskiftet76.

Værket står i mellemstokværket op mod vestvæggen lige bag urskiven i et 
urhus, der hviler på fire med kryds afstivede stolper77. Den kvadratiske zinkur
skive har sorte romertal på hvid baggrund. Skiven og viseren, der har halv
månef ormet kontravægt, restaureredes 196478. 1974 sattes det gamle urværk 
ud af funktion til fordel for et elektrisk uranlæg (Westerstrand).

Klokker. 1) 1608. Af Borchart Gelgiesser. Indskrift med reliefversaler: »Ver
bum domini manet in æternum. Anno 1608. Gosch mich Borchart Gelgiesser«. 
(»Guds ord bliver i evighed. År 1608. Borchart Gelgiesser støbte mig«). Indskrif
ten foroven på klokken er indrammet af tre linier på hver side samt en støbt 
akantusbort foroven og forneden. En fjerdedel af den nederste bort er ikke 
støbt, men en efterligning er mejslet i et stykke pålagt, glat bånd. Tre medal
joner med flakt ørn, pelikan med unger og knælende ridder foran krucifiks, 
fig. 28. De to sidste er identiske med medaljoner brugt både i Gerthardus 
Mervelts og Borchart Gelgiessers værksteder79. Over og på slagringen fire og 
tre linier. Tvm. 101 cm.

2) 1884. På korpus med reliefversaler: »Til Guds Ære lod Hjørlunde Sogns 
Beboere mig støre[!] MDCCLXXXIV«. Om halsen: »Bochumer Verein Guss- 
stahlfabrik«. Tvm. 112 cm.

* Klokke, fig. 26, 1569. Kun fragmentet af den nederlandske klokke er bevaret 
(NM. nr. D 6849). Beskrevet under Frederiksborg slotskirke (p. 1876). Ifølge
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Fig. 26. Jorlunde. *Klokkefragment, 1569, nu i NM. D 6849 (p. 2274).

indberetning 175966 var klokken stobt »XVCLXIX«, 1569, hvilket også svarer 
til ornamentstilen. Afskriften af den flanderske indskrift er unøjagtig, men kan 
revideres dels efter det bevarede fragment, dels efter kendte navne. »Livi[nvs 
de Sicleers ballvivs Av]denburg/ Enghelyn zo es myne naeme ende mijn chevvx 
[ghelui !] es c[g]ode beqvame/ he[re Ian de Pav pastoer Iacob de Rjeitere 
amman van Wal[r]seoot [ie] fut fait par maifsjtre Ian Hevdeber[t]«. (»Livinus 
de Sicleers byfoged (eller medhjælper i kirken) Oudenburg. Enghelyn så er mit 
navn, og min lyd er gud behagelig. Hr. Ian de Paw præst, Iacob de Ruiter 
borgmester i Warscoot. Jeg blev gjort af mester Jan Heudebert«)80. På klokken 
fandtes desuden et krucifiks og et »fruentimmer med et barn på armen« (ma
donna). Adelsvåbnet med en oprejst løve for familien Sicleers er stadig beva
ret. Klokken revnede 186581 og blev omstøbt. Muligvis ved denne lejlighed er 
fragmentet kommet til Frederiksborg slot og herfra til NM.

f Klokke. 1866 støbt af J. Krog hos Anker Heegaard, Frederiksværk. 1883 
revnet og erstattet af støbejernsklokke nr. 2.

Klokkestol af fyr til to klokker. De tre vægge opbygget med hver to Andreas- 
kors. Formentlig efter 1864, da klokkestolen omtaltes som meget rådden31.



2276 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

G R A V M I N D E R

Middelalderlige grave. Under tårnrummets gulv, tæt ved skibets vestgavl, 
fandtes 1964 to frådstensgrave, den ene, med sin sydside lige i kirkens midt
akse, var 55 cm bred indvendig og sat af 20 cm tykke frådstensplader; dens 
østre afslutning kendes ikke. Den anden, en barnegrav, liggende helt inde ved 
tårnets nordmur, var 26 cm bred indvendig og sat af 13 cm tykke frådstens
plader, hvoraf een dannede en ret afslutning i øst. Gravene, der kun blotlagdes 
i 65 cm.s bredde, havde ikke låg; de tildækkedes atter uden nøjere undersø
gelse af indholdet. Om deres alder i forhold til tårnet kan intet siges (fig. 6).

Mindetavle, 1864, over faldne i krigene 1848—1864. Den rektangulære tavle 
har indskrift med fordybede versaler. I topstykket ege- og laurbærgrene, øverst 
kors. Forneden felt med sammenbundet gevær med bajonet og sabel, i relief. 
Tavlen er af gråbrun sandsten, korset og indskriftpladen af hvidt marmor, 
150x85 cm. I skibets vestfag, nordvæggen.

Gravsten. 1) (Fig. 27). Romansk, uden indskrift. Rødspættet, grovkornet gra
nit, 112x39 cm med rundede hjørner. Relief med to kors på een stav. På 
Georgkorsets processionsstav er forneden et latinsk kors. I våbenhuset.

2) 1300’rne. Grå kalksten, 184x104—73 cm. Den trapezformede stens op
rindelige randskrift inden for indhugne linier er udsleben. Den 11 cm høje kant 
har hulkehl. Sekundær indskrift med fordybede versaler. Karen Hansdaater 
»a(f) P(aa)strup«, † 20. marts 1744, 38 år og 10 måneder gammel. I midtfeltet 
foroven tværskriften: »Denne steen er bekaastet af Peder Andersen i Paastrup«. 
1743 købte Peder Andersen den »gammeldags kampestens ligsten«, som i mange 
år var opsat bag kordøren53. Nord for skibet på kirkegården.

3) O. 1578. Niels Andersøn, Anders Grimmers første søn, † 1578, 12 uger 
gammel. Grå kalksten, 47,5x54 cm, tværskrift med fordybede versaler i rekt
angulært felt, indrammet af indhugget, enkel kartouche. I koret ved sydmuren.

4) O. 1598. Antagelig en anden søn af Anders Grimmersøn, † 19. ? 1598. 
Grå kalksten, ca. 62 X 76 cm, som nr. 3. Meget udslidt. Bag altertavlen, ved 
siden af faderens sten nr. 5.

5) O. 1604, (fig. 27), Anders Grimmersøn, »songneprest« til Jørlunde i 27 år, 
† 7. juli 1604. Rødbrun kalksten, 175,5x74 cm, tværskrift med fordybede 
versaler. Foroven bueslag med »Hodie michi cras tibi« (»i dag mig, i morgen 
dig«). Jesumonogram i relief flankeret af to rosetter. Forneden ophøjet beslag- 
værksornament med sømhoveder omkring cirkelfelt med bomærke: hjerte med 
omvendt V og præstens initialer H A G. Bag altertavlen.
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N.E. 1970 J. Hald Jensen 1974

Fig. 27. Jorlunde. Romansk gravsten nr. 1 (p. 2276). Gravsten nr. 5 over sognepræst 
Anders Grimmerson, † 1604 (p. 2276).

6) O. 1655. Jens Hansen, sognefoged i Jorlund, † 22. juni 1655, 62 år og 
tre uger gammel, gift i 18 år med Bodil Jensdaater. Desuden sekundær ind
skrift fra 1706 over hendes anden mand, Frederich Hansen, skovridder her 
på Fridericsborg amt og boende her i byen, † 1. marts 1678 »formedelst en 
ulyckelig hendelse . . . paa Græsehofgaard«, 41 år gammel. Stenen, opr. ca.
163,5 χ95,5 cm, blev sønderhugget 1865 efter at være optaget af skibets gulv, 
midtgangen82. Nu er kun to brudstykker bevaret på kirkegården. Tværskrif
tens fordybede versaler over Jens Hansen (bevaret i brudstykke foran våben
husdøren) er større end den sekundære indskrifts versaler forneden på stenen 
(stykket ved tårnets nordøsthjørne). Eneste dekoration fire hjørnerosetter i re
lief. Før 1961 fandtes endnu et brudstykke ved våbenhusdøren.

7) Slutningen af 1600’rne. Oprindelig indskrift udslettet. Grå kalksten, 210 x 
149 cm. Glat ramme med hjørnerosetter. På nedre halvdel en indskriftplade 
med bruskværks indramning, timeglas, kranie og bomærkefelt foroven. Øvre
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halvdel har ovalt akantusindrammet billedfelt holdt af to store, nøgne putti. 
I feltet Kristi opstandelse. Sekundær indskrift med fordybede versaler. Niels 
Hansen Møller, sognepræst for Hiørlunde menighed, født 16. april 1732, † 30. 
marts 1799. Samt sønnen Hans Møller, »opkommen den 9. Mai 1779, omkom
men den 2(?) dec. 179 (?)«. Nord for koret på kirkegården.

8) O. 1703. Lene Andersdaatter, født 8. jan. 1678, gift på syvende år med 
sognepræsten Peder Quist. Tre sønner og to døtre. † 3. juni 1703. Sort kalksten, 
165 X 109 cm, tværskrift på stenens øvre halvdel med fordybede versaler, da
toer med kursiv. I korets vestlige del, midt for korbuen.

O. 1744. Karen Hansdatter, Påstrup, se nr. 2.

9) O. 1794. Christen Laersen, født i Iørlunde 1742, »bode og døde i Sperre- 
strup« 29. aug. 1794. Rød kalksten med ortoceratitter, øvre halvdel bevaret, 
60,5x104 cm. Tværskrift med fordybede versaler. Randlinie og i hjørnerne 
hvirvelrosetter. Foran våbenhusdøren på kirkegården.

O. 1799. Niels Hansen Møller og sønnen Hans Møller, se nr. 7.

†Gravsten. O. 1636. Oluf Jacobsen Kjøbing, sognepræst † 1636 og hustru. 
En stor sten nedenfor trappen til korets øverste del, muligvis på den 1965 
fundne begravelse, se nedenfor. 1865 blev stenen sønderslået82.

Muret begravelse. I forbindelse med kirkens restaurering 1965 foretoges ved 
Karl Nielsen, Værløse, en undersøgelse af et 225 cm langt og 170 cm bredt 
kampestenssat gravkammer under trappen midt for altret. Væggene var groft 
pudsede og svummede med kalk. På det stenpikkede gulv lå to skeletter. 
Kammeret, der formodentlig er fra 16- eller 1700’rne, var ødelagt af senere 
begravelser.

Kirkegårdsmonumenter. 1) Beg. af 1600’rne. Oprindelig indskrift fjernet, 
sandsynligvis tilhørte den en møller, da den ved salget til gårdmand Anders 
Larsen 1799 lå på Kratmøllens ligsted, syd for tårnet83. Forvitret, grå kalksten, 
203x138 cm. I hjørnerne evangelistmedaljoner, forneden udslidt kartouche. 
Sekundær tværskrift med versaler over Ane Margrethe Olsdater, født 1760, 
gift 1789 med Anders Larsen, Paastrup, † 16. juli 1799, 40 år gammel. Anders 
Larsen, født i Hiørlund 1738, »gift to gange desuden«, † 25. marts 1802, 64 år 
gammel. Syd for tårnet.

O. 1799. Ane Margrethe Olsdatter og Anders Larsen, Påstrup, se nr. 1.

2) O. 1823. Iohannes lensen, provst og sognepræst, født 27. aug. 1751, † 17. 
maj 1823. Rødlig sandsten, 140x83 cm. Fordybede versaler i navnet, ellers 
kursiv. Tværskriften i ophøjet ovalfelt. Ophøjede hjørnerosetter. Nord for 
skibet.
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3) 0. 1836. Christian Bagge Jensen, sognepræst i Fredericia, født 31. dec. 
1789, † 17. okt. 1836. Grå kalksten, 138x82 cm. Karnisprofileret rand, riflet 
kant, ovalt indskriftfelt omgivet af fordybet bånd. I hjørnerne reliefrosetter. 
Tværskriften med fordybede versaler slutter med religiøst vers. Nord for skibet.

4) 0. 1840. Iohan Brøndum, birkedommer. Født 23. nov. 1770, † 19. maj
1840. »Ved sin Retskaffenhed, Fliid og Sparsomhed satte han sig et varigt 
Minde i sin efterladte Hustrue, Datters samt 2de Sønners taknemmelige Hier- 
ter«. Grå kalksten, 158x94 cm, tværskrift med fordybede versaler. Hulkant- 
profil, i hjørnerne rosetter af hvidt marmor. Syd for koret.

5) O. 1840. Peder Nielsen Gade, sognepræst i Hiørlunde. Født 29. dec. 1778, 
† 9. aug. 1840. Marmorplade med fordybede versaler, 35x58 cm, i rødligt 
sandstensmonument. Spor efter marmorkors. Syd for skibet.

6) O. 1850. Dorothea Brøns, født 14. sept. 1786, † 20. dec. 1850, gift med 
Hans Christian Brøns, skolelærer og Dannebrogsmand. Født i Vellev 2. juni 
1777, † 29. jan. 1857 i Hiørlunde. Plade af hvid marmor med fordybede versa
ler, 53,5x31 cm, på gråt sandstensmonument, hvorpå kors. Mandens data til
føjede. Syd for koret.

7) O. 1851. Johanne Pedersdatter, gift med Jørgen Pedersen, gårdmand af 
Hiørlunde. Født 22. marts 1801, † 6. sept. 1851. Hvid marmorplade med ramme 
af sandsten med relief af efeu, som nr. 8. Nord for koret.

8) O. 1862. Jørgen Pedersen, gårdmand af Hiørlunde, Dannebrogsmand, 
født 3. nov. 1796, † 30. marts 1862. Som nr. 7, ved siden af dette nord for koret.

9) O. 1862. Peder Christensen, gårdejer af Hagerup, født i Skjænkelse 27. 
aug. 1780, † 22. febr. 1862 samt hustru Karen Svensdatter, født i Hagerup 17. 
maj 1786, † 26. okt. 1845. Marmorplade med fordybede versaler, i sandstens- 
ramme med egeranker i relief. Foroven marmorkors. Gravmonumentet står på 
gravsted, indhegnet af støbejernsgitter bestående af søjler, som foroven afslut
tes af englehoveder. Mellem søjlerne ornamenterede »stave«. Syd for tårnet.

†Ligtræer. 1) 1798 nævnes ligtræ over Anders Simonsen, Skienkelsøe29. 2) 
1820 betaltes afgift for et ligtræ over Peder Nielsen. Andre nævnes 1801 og 
181959.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. 244.10. Kommunicerede kgl. resolutioner med 
bilag 1796. — Landbrugsministeriet. Domænekontoret, Bygningsdomænejournal 1859— 
70. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Ved embedet. Visitatser, synsforretninger, akta synodalia fra 1738 til 19. årh. — Pro
tokol for Hjørlunde Kirke, Frederiksborg amt (1861—1961).

Nationalmuseet, håndskrifter. E. Carstensen: Antiqvarisk Topografiske Oplysninger 
over Hjørlunde Sogn i Frederiksborg Amt, samlede 1868.
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Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger i NM: J. Kornerup, fire akvareller 1864 af romanske kalkmalerier og tre 

1887 af skibets hvælvdekorationer. — J. Lander, fire akvareller 1864 af romanske kalk
malerier. — Korets romanske nordvindue, opmåling af S. A. Claudi Hansen 1912 og 
C. G. Schultz 1938.

Litteratur. J. Kornerup: Om nogle i danske Kirker opdagede Kalkmalerier, i ÅrbOldk- 
Hist. 1868, p. 29—55, spec. p. 45ff. -— E. Carstensen: Lljørlunde Sogns Historie, 1878 
(Carstensen). — Anmeldelse af Carstensen ved C. F. Bricka i HistT. femte rk., 1. bd., 
1879, p. 705—21. — Nørlund-Lind: Kalkmalerier. Den store sjællandske værksteds- 
gruppe, Hvideslægtens malere, p. 63—112 og Jørlunde kirke, kat.nr.4, p. 238f.

Nationalmuseet. Undersøgelsesberetn. af dekorationer på skibets hvælv, J. Kornerup 
1887, restaureringsberetn. af samme 1890. Genrestaureringsundersøgelse af romanske 
kalkmalerier E. Rothe 1906. Indberetn. S. A. Claudi Hansen 1912 (bygning), C. A. Jen
sen 1920 (bygning), suppl. af Elna Moller 1961. C. A. Jensen 1920 (kalkmalerier), V. 
Hermansen 1920 (inventar og gravminder). E. Lind 1942 (romanske kalkmalerier). 
Marie-Louise Jørgensen 1961 (inventar) og Jørgen Steen Jensen 1961 (gravminder). 
N. J. Termansen undersøgelsesberetn. 1962 (altertavle, korpanel, præstestol og degne
stol). Karl Nielsen, Værlose, undersøgelsesberetn. 1965 (grav). N. J. Termansen 1966 
restaureringsberetn. (altertavle). Hans Stiesdal 1966 (iagttagelser i forbindelse med re
staureringen 1964—66). — Undersøgelse og beskrivelse af Hans Stiesdal (bygning, sejer
værk og grave), Ulla Haastrup (kalkmalerier, inventar og gravminder) og Ole Olesen 
(orgel).

J. Hald Jensen 1974

Fig. 28. Jørlunde. Tre klokkemedaljoner fra klokke stobt 1608 af Borchardt Gelgiesser (p. 2274).

1 S. R. D. IV, 465 og 469. 2 Repert. 2. rk. nr. 724, jfr. nr. 2031. 3 Landebogen p. 181.
4 Kronens Skøder II, 609 og RA. Fortegnelser over kgl. resolutioner gennem rtk. ved
S. Nygård nr. 13287. 5 LA. Kgl. bygningsinsp.s arkiv. Meldahl: Domænekirkerne.
6 Ved embedet. Prot. for Hjørlunde kirke. 7 En ændring fra mur til stendige omtales
1821—27 (RA. 245—416. Bygningsadm. Beregninger og overslag over bygningsarbejde).
Østdiget omsattes 1935 (jfr. note 6). 8 RA. Rtk. rev. rgsk. Kirkergsk. 1719—21. Rgsk.
for kgl. kirker uden for rytterdistrikterne. 9 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 1614—20.
10 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kgl. kirkers inv. 1764. 11 Der blev ved undersøgelsen
i gulvet udover den nævnte mont fundet 42 andre mønter fra 13.—20. årh., møntsam
lingen prot. nr. 2823. 12 Det kan ikke udelukkes, at der i de nævnte huller har stået
tagbærende stolper fra en treskibet trækirke af nogenlunde samme bredde som stenkir
kens skib. Hullerne har megen lighed med tilsvarende fundet i Snoldelev kirke, Køben
havns amt (jfr. Nationalmuseets Arbejdsmark 1961, p. 35fî.). Ved undersøgelsen i gul-
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vet fremkom i skibets vestende flere gulvlag, hvor mange var det vanskeligt bestemt at 
fastslå på det begrænsede undersøgelsesområde, men dog nok syv eller otte, omfattende 
et munkestensgulv oven på kirkens oprindelige mortelgulv, et par faststampede sorte, 
næsten fedtede jordgulve og et i mørtel lagt flisegulv, (se p. 2245), hvorover nogle van
skeligt definerbare gulvlag. Gulvlagene var i skibets vestende relativt kraftige og tyde
ligt adskilte ved neutrale fyldlag, utvivlsomt som folge af et ønske om ved hver ny gulv
lægning at planere det oprindeligt skrånende gulv mest muligt. Det nederste af jord
gulvene, munkestensgulvet og det oprindelige mortelgulv var gennemgravet af en del 
runde huller, 25—40 cm i tvm., rimeligvis stammende fra stillads for vestgavlens om
bygning og hvælvslagningen. Ca. 50 cm inden for vestgavlen og parallelt med denne lå 
lige under det oprindelige mortelgulv tre store kampesten, 50—90 cm i tvm., hvoraf den 
nordligste var placeret helt ind til nordmuren. Stenene lå på ren lerbund i omrodet fyld 
med en del knogler; om stenenes funktion kan intet siges. Ved gravningen langs kirkens 
vestgavl i tårnrummet fremkom ikke spor af gulvniveauer. 13 Portalen blev erkendt 
allerede ved den lejlighed (jfr. RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Div. sager. 
Kirkerne på Frborg distrikt. 1863—65). 14 Dette er et træk, som kan pege i retning af 
en fornyelse af gavlen i hele sin udstrækning, men dog også kan antyde, at skibets 
oprindelige vestgavl var helt eller delvis i behold også efter tårnets opførelse. Ved nord
vesthjørnet har undersøgelser af disse forhold ikke kunnet gennemføres. 15 Om en 
udvidelse af en åbning ved tårntrappen se note 70. 16 Egentlige paralleller til dette 
trappearrangement kendes ikke i Danmark. Nærmest kommer en trappe i Køge kirkes 
vestgavl (DK. Kbh. Amt p. 172, fig. 2 og 7, jfr. den yngre indretning i Strängnäs dom
kirke, Sveriges Kyrkor 1964, bd. 100, p. 280.). Større lighed forekommer med nogle pol
ske kirkers trappeanlæg, se Andrzej Tomaszewski: Romanskie Koscioly z Emporami 
Zachodnimi, Warszawa 1974. 17 Fundet under tårnets trægulv, indkommet 1915 til 
museet, nr. D 8731. 18 Dørfløjen er fra 1861 (jfr. LA. Lynge-Frborg. og Horns-Ølstykke 
hrds. provsti. Prot. over synsforretn. over præstegårde og kirker 1854—62). 19 Gav
len senest ommuret 1898 og 1912 (jfr. note 6). 20 »I Sakristiets nordre Gavl var indtil 
ifjor indmuret to Hjerneskaller af Mennesker, Sagnet gjør dem til Hovederne af en Præ- 
ste- og Skovriderkone, som bleve indmuret, fordi Konerne altid skændtes om den øver- 
ste Plads i Kirken. Disse Kranier ejes af forfatteren«, jfr. Carstensen p. 19. Da sakri
stiet ikke har nogen nordgavl, og da det ikke oplyses, om kranierne sad ud- eller ind
vendig, kan deres placering ikke nøjere bestemmes. Adskillige indmurede hjerneskaller 
ses udvendig på gavlen af Vejle S. Nicolai kirkes nordre korsarm; to hjerneskaller er 
indmuret indvendig i Aasted kirkes våbenhus (Horns hrd., Hjørring amt). 21 I en af 
façadens bindere er der før brændingen indridset et netværk. 22 Ommurede 1719 (jfr. 
note 8) og 1742 (jfr. RA. Rtk. rev. rgsk. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 1721—80). 
23 RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk. 24 1665—66 
er »Taarnet aldeles faldefærdigt paa Sydsiden« og må skalmures (jfr. note 25). 1715—16 
konstaterer et syn, at det atter er i forfald (note 23), og 1719—20 skalmurer murer
mester Anders Jacobsen, Kbh., sydmuren og forsyner den med jernankre, lydhuller i 
vestgavlen repareres og fire kamtakker mod syd fornyes (note 8). 1737 fornyes den syd
lige gesims (jfr. RA. Rtk. rev. rgsk. kirkergsk. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk.). 
1768 skalmurer murersvendene Lars Pedersen og Simon Sørensen, Fredensborg, det syd
vestre hjørne og ommurer de sydlige kamme. Omfattende arbejder på sydmuren iværk
sættes ved restaureringerne 1864—67 og 1964—66. 25 RA. Rtk. rev. rgsk. Kirkergsk. 
1661—72. Lynge hrd.s rgsk. 26 Jfr. RA. Rtk. rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytter
distrikters kirkergsk. år 1768. 27 Jfr. note 23, år 1715. 28 Hvidtning omtales flere 
gange i regnskaberne, bl. a. 1827—28, hvor det fremgår, at også sakristiet var hvidtet 
(RA. Rtk. rev. rgsk. Amtsrgsk. 1797—1844). 1860 omtales »hele kirken« som hvidtet 
(LA. Lynge-Frborg. og Horns-Ølstykke hrds. provsti. Prot. over synsforretning over 
præstegårde og kirker 1854—62). 1666—67 udbetales en post »for Vaabenhuset med
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Brunrødt at anstryge«. Også tårnet kalkedes med denne farve (note 25). 29 Der var 
ved den seneste restaurering planer om at fjerne cementpudsen, men det viste sig van
skeligt og opgaves. 30 Endnu 1793 synes der at have været blytage; formodentlig på 
tårnet — (jfr. LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Slangerup 1771—1819). 
1768 fik material(kalk)- og våbenhuset nyt tagværk med blåglaserede tagsten i stedet 
for »skiever sten«. 1774 fornyedes de øvrige tagværker, og blyet erstattedes med tegl; 
samtidig muredes ny gesims, alt ved snedker Søren Jensen, Farum (RA. Rtk. rev. rgsk. 
Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk.). 31 RA. Landbrugsministeriet. Domænekon
toret. Div. sager ... 1863—65. 32 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Byg- 
ningsdomænejournal 1859—70. 33 Kendes fra fotos 1964 i NM. 34 Spor af to vinge- 
fjer i sydsidens øverste felt kan tyde på, at midten over korbuen oprindelig har været 
dekoreret med en halvfigursengel som i Kirke-Fjenneslev, DK. Sorø, p. 330f., fig. 12.
35 Ikonografisk svarer fremstillingen til 1000-tals tradition. Sml. G. Schiller: Ikono- 
graphie der christlichen Kunst I, 1966, fig. 577. 36 Nørlund behandler flere mulighe
der for tolkninger, figuren med kalken opfatter han som en kvinde, p. 238f. Dr. Gertrud 
Schiller har venligst i brev af 12. febr. 1975 påpeget tolkningen: Salvingen i Bethania. Se 
Schiller I, p. 167f. (»Grosse Sünderin«) og II, p. 27f. (»Salbung in Bethanien«). I Den 
iconographiske Post, 1975, nr. 2, U. Haastrup: Billedprogrammet i Jørlundes kalkmale
rier, bringes argumenter for og imod de forskellige tolkninger af motivet. 37 Kult. 
hist.Leks. VII, 1962, Interiørbilleder, sp. 436f. U. Haastrup. 38 Lændeklædets oprin- 
lige form kan sikkert sammenlignes med Korsfæstelsen i Måløv kirkes kalkmalerier. 
DK. Kbh. Amt, p. 620. 39 I Herstedøster kirke, Kbh.s amt, afdækkedes 1973 en til
svarende korbuedekoration. Lammet er næsten identisk med korslammet i korbuen i 
Hagested, Holbæk amt. 40 Nørlund opfattede gruppen som et sidealterbillede af Ma
ria med barnet, p. 239. 41 Einzug in Jerusalem, Reallexikon zur Deutschen Kunst- 
geschichte IV. Band, Stuttgart 1958, sp. 1044. 42 Ikonografien er nært sammenhæn
gende med ottonsk bogmaleri, Schiller II, fig. 83 og 84. 43 Muligvis svarende til kra
ven på det gyldne Åbykrucifiks, NM. 44 Sztuka Polska, przedromanska i romanska do 
schylku X I I I  wieku. Red. M. Valickiego. Warszawa 1969, fig. 850 og Schiller I, fig. 395. 
45 Der er ikke fundet spor af romanske kalkmalerier på skibets langvægge. 46 Dette 
motiv er sjældent, men i Skibet kirke, Vejle amt, findes på korets østvæg de to motiver, 
Forklarelsen og Lazarus’ opvækkelse. I Jørlunde er Lazarus’ opvækkelse på triumfvæg
gens modstående vægflade. 47 Kult.hist.Leks. XI, 1966. Maleri, U. Haastrup, sp. 270.
48 Kult.hist.Leks. XIII, 1968. Ornamentik, U. Haastrup, sp. lOf. 49 Hvælvdekoratio
nerne kan sammenlignes med Roskilde Domkirkes midtskibshvælv, vest, og sideskibs- 
galleriernes, DK. Kbh. Amt, p. 1576 med fig. 232 og 234. Samt skibets hvælvdekoration 
i Varpelev, Præstø amt, afdækket 1956. 50 Kornerup omtalte rester af bemaling i 
hvælvene over den nuværende dekoration fra 1300’rne. 51 Svarende til f. eks. Ever- 
lövværkstedets kombination af Dommedag og Dødssyndsmanden i Äspö, Vemmenhögs 
hrd., Skåne, o. 1500. 52 Kult.hist.Leks. VII, 1962, Huvudsynd, B. I. Kilström, sp. 155.
53 RA. Rtk. rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 1721—80.
54 Sml. også gravstenene over hans to sonner og hans egen sten (nr. 3, 4, 5). 55 Carsten- 
sen, p. 22 omtaler, at præsteenken, Anne Sørensdatter Brochmand, blev begravet i kir
ken samme år. Muligvis er gaverne testamentariske. 56 RA. Rtk. Bygningsadministra- 
tionens kopibog 1841—50. 57 LA. Amter. Frederiksborg-Kronborg amter. Breve og 
dokumenter vedr. kgl. kirker og skoler 1771—75. 58 RA. Rtk. Bygningskontoret 
1782—1826. 244.10. Kommunicerede kgl. resolutioner med bilag 1796. 59 RA. Rtk. 
rev. rgsk. Amtsrgsk., Frederiksborg amtstuergsk. II, 1800—1848. 60 Navnene kendes 
fra Carstensen, p. 38—42. 61 M. Rydbeck: Renässansskulptur i Skåne. Kungl. Vitter- 
hets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antikvariska studier IV, 1950, 
p. 47. 62 Måske af familien von der Egen? 63 E. Moltke: Nogle malerier i vore kir
ker og deres forbilleder samt lidt om Peder Candid, i ÅrbOldkHist. 1955, p. 108, fig. 2
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E.R.  1915

Fig. 29. Jorlunde. Kalkmaleri på triumfvæggens nordre side, nederste billedfelt. Fotograferet under
genrestaureringen 1915.

og S. Christie: Ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo 1973, fig. 256. 64 Den gamle kalk 
på 420 gr. indgik i betalingen, jfr. note 53. 65 Disken blev kobt 1729 trods dens me
sterstempel 1725, jfr. note 53. 66 LA. Sjællands bispearkiv VI. Hist.efterretn. til 
HofmFund 1758—59, I. 67 Kgl. Bibl. Kallske saml. Fol. 48. E. J. Jessens saml. til 
Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse (1743f.). 68 RA. Rtk. Bygningsadmi- 
nistrationens journal 1782—1848. 69 Ifolge Mackeprang: Døbefonte, Roskildetypen, 
p. 405. 70 RA. Rtk. 245—416. Bygningsadministrationen. Beregninger og overslag 
over bygningsarbejde 1821—27. 71 E. Forssman: Säule und Ornament. Stockholm 
1956 Herme=Terme p. 141fî. 72 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Fr.borg og 
Horns-Ølstykke hrds. provsti. Synsprotokoller over kirker og præstegaarde 1854—62.
73 NM. de Hofîman: Siellands Kirckers og Sogners etc. Beskrivelse, 1755—73, Tome I.
74 RA. Rtk. Sjællandske kontor. Udskrift af kirkekassens rgsk. for Kbh., Fr.borg og 
Kronborg. 1776—79. 75 Midlertidig nedtaget med henblik på restaurering (1975). 
76 1734 repareres uret, som har stået i mange år, af Hans Rasmussen i Herstedvester

14ō*
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og 1745 af Ingvar Hansen i Ballerup (note 8). 1760 omtales en lille †timeslagsklokke, 
opsat af Ingvar Hansen, til at slå nede i kirken (note 66 og 53). Der er ikke bevaret 
mindste spor af denne anordning. 1797 renoverer og reparerer Peter Hinrichsen uret med 
to nye bøsninger »til Hage Velbommen samt forflytte til midt for Stil-Hiulet« (note 29). 
1801—02 nævnes en reparation ved urmager Ringstrøm, Ude Sundby (note 30) og 1827—
28 ved L. Jørgensen (note 59). 77 1830 anskaffes nyt urhus (note 68), og 1864 fornys 
og repareres beklædningen (note 31). 78 Urskiven fornys 1734 af egetræ ved snedker 
Qvist, København, og males og forgyldes af Anthoni Muule. Samtidig leveres en ny 
kobberhånd og halvmåne til viseren. 1764 gør Jens Christensen en ny urskive (note 53). 
1827—28 opsættes en ny stor urskive, malet og forgyldt og overtrukket med fernis (note 
59). 1841 fornyes skiven atter af planker, males og forgyldes af maler Wolsted, Hillerød, 
og opsættes af murermester Lundblad, Frederiksborg (note 68). 1892 opsattes atter en 
ny urskive, formodentlig den endnu eksisterende (note 6). 79 F.eks. på Borchart 
Gelgiessers klokke i Tjæreby kirke (p. 1411, fig. 17) og på Gerhard Mervelts i Lillerød 
(p. 1977, fig. 10). 80 Venligst oversat og kommenteret af dr. phil. Tue Gad. 81 Jfr. 
Gribsø: Kirkeklokker i ÅrbFrborg. 1934, p. 83. 82 Indskriften efter Carstensen, p. 
20 f. 83 1799 omtales, at stenen ifølge påskriften er henimod 200 år gammel. LA. Am
ter. GI. Frederiksborg-Kronborg amter. Breve og dokumenter vedr. kgl. kirker og skoler 
1799—1800.

Fig. 30. Jorlunde. Landsbyplan 1807.



Fig. 1. Oppe Sundby. Ydre, set fra sydøst.

O P P E  S U N D B Y  K I R K E
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

Sognet, som for reformationen synes at have været selvstændigt — 1457 nævnes en 
sognepræst1 — har i hvert fald siden 1567 været anneks til Ude Sundby (Frederiks

sund p. 652). Anførte år talte sognet 20 tiendeydere2. 1. jan. 18753 kom kirken fra stats
kassen i privateje, og 1. nov. 1929 overgik den til selveje.

Helligkilde. S. Olafs kilde ved stranden omtales af Resen4, hos hvem det hedder, at 
den »atter« toges i brug 1663 efter et helbredelsestilfælde, og at den var omgivet af et 
trægitter og søgtes af mange. Et reskript af 13. okt. 1665 bestemte, at den almisse, som 
indkom i kildens blok, skulle gå til Oppe og Ude Sundbys fattige. Endnu 1754 istand
sattes gitter og blok, men 17735 var de fjernet fra kilden og blokken opstillet på Oppe 
Sundby gade ved landevejen til København og Roskilde.

Kirken ligger østligst i byen, på fladt terræn, en smule højere end omgi
velserne. Kirkegården har formentlig bevaret senmiddelalderlige grænser i vest, 
nord og delvis mod syd, hvorimod der i sydøst og øst er sket udvidelser: Først

I , .  I , .  11)74
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en mindre østudvidelse i 1900’rnes første årti, dernæst o. 19506 mod sydøst, 
hvorved to gamle huse langs sydmuren fjernedes, og endelig o. 1970 en meget 
omfattende i østlig retning; i forbindelse med anden og tredje udvidelse anlag
des parkeringspladser syd for kirkegården.

Hegnsmurene omkring kirkegårdens ældste del — af hvilke den østre endnu 
eksisterede 1898 (jfr. fig. 6) — står med tagfald af vingetegl mod kirkegår
den, i hovedsagen hvidtede og stærkt præget af flikkerier og fornyelser. Vest
murens nordre del af munkesten over kampestenssyld og med udvendigt sav
skifte synes middelalderlig, og dette gælder også den søndre del (uden sav
skifte) nord for lågen, hvorimod muren ud for tårnet er en blank kløvstens- 
mur fra 1800’rne, ligesom sydvesthjørnet er nyopført i forbindelse med om
lægningerne o. 1950. Den delvis bevarede sydmur er som nordmuren hoved
sagelig af kampesten, hvorover enkelte skifter af tegl. Udvidelserne fra o. 
1950, sydvesthjørnet og parkeringspladsen medregnet, hegnes af hvidtede tegl- 
mure med afdækning svarende til den gamle kirkegårds, mens der omkring 
den seneste udvidelse er trådvæv og beplantning. Inden for den ældste nord
mur står en række elme. 17227 belagdes ringmuren med hulsten; 17768 repa
rerede murermester Hans Engel, Ølsted, forfaldne ringmure (nedbrydning og 
genrejsning fra grunden), mens købmand Smith, Frederikssund, leverede ma
terialer.

Indgange. En låge i vest, nær sydhjørnet, mellem svære hvidtede og tegl
hængte piller med indvendig fals, er sidste levn af port og låge, som senest 
reduceredes ved kirkegårdens ændring o. 1950, da nye porte åbnedes vestligst 
i syd såvel som i udvidelsens vestmur. Denne vestre portlåge blev 17697 op- 
muret uden de bueslag, som for portens vedkommende muligvis allerede 17149 
var nedtaget. Moderne tremmelåger. Indgangen fra parkeringspladsen syd 
for den seneste udvidelse er en jernlåge med trådvæv, umiddelbart nord for 
kapellet. En †låge i øst fik 17159 piller og bue opmuret af nyt.

Kirkerist, bestående af tre, ca. 120 cm lange, bærende fladjern, hvorigen
nem er stukket et dusin runde jernstænger med tilspidsede ender som flad
jernene10. I vestlågen, med bærende stænger i gennemgangens retning; hver
ken grav eller karmtræ ses længere. 170811, 1804 og 182712 nævnes kirkerist 
i låge, bl.a. i forbindelse med oprensning og fornyelse af egekarm.

†Kirkelade nævnes tidligst 161613 og beskrives 170811, da den bortfæstedes, 
som et syv fags hus af træ, ler og med stråtag. Formentlig et af de forsvundne 
huse ved kirkegårdens sydside, jfr. ovenfor samt landsbyplanen fig. 13.

Et ligkapel, sydøstligst i kirkegårdens anden udvidelse, er i nuværende skik
kelse (indgang i nord, hvidkalket og med tegltag) en modernisering fra o. 
195014 af en bygning med kamtakkede gavle, indgang i syd og en anderledes 
vinduesfordeling, formentlig hidrørende fra tiden for kirkegårdens første ud-
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Fig. 2. Oppe Sundby. Plan 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935. Tegnet af Jens Hald Jensen 1974.

videlse. Et materialhus, med toiletter, i nord, uden for den gamle kirkegårds 
nordøsthjørne er opført først i 1970’erne.

Et brolagt fortov med rendesten omkring kirken er fra o. 186115.
Kirken består af kor og skib fra 1100’rne samt tre senmiddelalderlige til

bygninger: sakristi i nord, vestforlængelse af skibet samt tårn; den yngste til
føjelse er våbenhuset i syd. Kirken har afvigelse mod nord.

Bevaret af den romanske kirke er korets og skibets langmure samt triumf
muren indtil skibets tagfod. Materialet er ret store marksten, lagt i nogenlunde 
regelmæssige, ca. 20—30—40 cm høje skifter. Skibets hjørner er sat af glat- 
hugne kampestenskvadre, vinduer og dør af frådsten. Af kirkens syld ses i vå
benhuset et 5 cm fremspringende, ca. 20 cm højt markstensskifte. Bag sakri
stiet ses oprindelig ydre murbehandling med bredt udglattede mørtelfuger. 
Kirken var hvidtet, inden våbenhuset opførtes. Ifølge spor på triumfmurens 
østre overvæg har væggene i det indre op til loftshøjde haft et pudslag over 
grovpudsen. Den oprindelige murhøjde ved skibets sydøsthjørne er ca. 450 cm, 
målt over brolagt fortov.

Vinduer og døre. Oprindelige åbninger står delvis bevaret i det ydre, lukket 
i murflugten med kamp. Af skibets søndre vindue er levnet en stærkt forgna
vet vestre halvdel, mens nordvinduet af tilsvarende udformning tilsyneladende 
er intakt og viser et rundbuet stik, sammensat af kun tre sten (åbningens højde 
ca. 100 cm, bredde 65 cm og buens issepunkt 122 cm under gesims). Norddørens 
øvre dele er borttaget af et senere vindue, hvorunder dørens lodrette karmsider 
endnu ses. Syddøren er i brug; men forhugget, stærkt overpudset og ændret 
med fladbuet stik, jfr. p. 2291f.
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Fig. 3. Oppe Sundby. Indre, set mod øst.

I det indre er den rundbuede korbue med hulkantet kragbånd 198 cm over 
korgulvet efter formen at dømme oprindelig, omend dens stærkt overpudsede 
tilstand hindrer en nærmere vurdering, ligesom det er uvist, om den »senere 
opmurede bue i kordøren«, som 186816 ønskedes fjernet (jfr. p. 2291f.), refererer 
til en afstivende undermuring eller en form for skrankemur. Begge afsnit har 
haft bjælkelofter, hvis brædder i hvert fald i skibet har hvilet på bjælkernes 
overside. Aftryk på triumfmurens østside efter korets vestligste bjælke måler 
18 cm; i skibet, hvor der i kampestensmurens overkant endnu er bevaret hul
ler og stumper i en indbyrdes afstand af 60 cm (i syd tælles fire, i nord seks) 
stammende fra de ved hvælvslagningen afsavede bjælker — svinger de som 
oftest kvadratiske bjælkesnit mellem 14 og 16 cm.

I korets sydvæg en 35 cm høj gemmeniche, 115 cm over gulv.
Tilføjelser og ændringer. Hvælv. Inden udvidelsen af den romanske kirke 

indbyggedes o. 1350—1400 hvælv i kor og skib. De ranke krydshvælv hviler 
på falsede vægpiller med retkantet sokkel og profileret kragled (hulkant over 
rundstav, skilt af glat skifte). Rigest er skibets hvælv med spidsbuede helstens 
skjoldbuer og spinkel rundstav langs kappernes fødselslinie. Gjordbuen er kun

L.L. 1961
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Fig. 4. Oppe Sundby. Indre, set mod vest.

halvstens og fremtræder profileret som svær pærestav, hvilket tillige gælder 
ribberne, der dog nærmest toppen slår over til retkantet halvstens profil. Hel
stens overribber. Korhvælvet har halvstens skjoldbuer og kvartstensribber.

Inden tilføjelsen af sakristiet, muligvis i forbindelse med hvælvningen, er 
korets østafslutning blevet ombygget, jfr. nordmurens østre del af munkesten, 
omend østgavlens nuværende udformning, i det mindste i det ydre, skyldes 
senere indgreb, jfr. p. 2291.

Sakristi (fig. 6), o. 1450—1500, af munkesten i munkeskifte over kampe- 
stenssyld. De talrige sortbrændte sten, som regelmæssigt veksler med røde i 
vinduesstik, gesimser og blændingsgavlens skjolde, danner nederst på nord
siden fire ruder. Flankemurene har dobbelt falsgesims. Det tilmurede nord
vindue har form som en rektangulær glug, hvis spejl udvendig er spidsbuet, 
indvendig retkantet. Østvinduet, som er større, spidsbuet samt med ind- og 
udvendig fals, er antagelig oprindeligt, omend karmsiderne synes ommurede. 
Taggavlen er et karakteristisk og smukt eksempel på en gotisk blændingsgavl, 
nær beslægtet med gavle på sakristierne i Vordingborg (DK. Præstø p. 173, 
fig. 6) og Hvedstrup samt på tårnet i Glim (begge DK. Kbh. Amt p. 713 og

L.L.  1974
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700, fig. 4 og 1). Fem af de syv højblændinger tvillingdeles af halvstensstave, 
brudt af skjolde i vekslende stillinger samt enkelt cirkel. Blændingerne, som 
afsluttes med trappestik, i midten dog spidsbuer under cirkelblænding, korre
sponderer med kamtakker, hvis bryn er fornyede. Aftrappet forstærkning på 
gavlens indvendige side. Rummet, der har adgang fra koret ad en samtidig, 
fladbuet og til begge sider falset dør, overdækkes af et jævngammelt kryds
hvælv med spids helstens skjoldbue mod kormuren og toprude. 19426 åbnedes 
en fladbuet dør i vestmuren.

I 1400’rne, efter hvælvslagningen i det romanske skib, nedbrød man vest
gavlen, for at der til skibet kunne føjes en vestforlængelse. Dette afsnits mure 
er over flad kampestenssyld opført af munkesten i munkeskifte udvendig, ind
vendig af kampesten, som antagelig er genanvendt materiale. Nordmuren har 
aldrig haft vindue, og sydsidens er borttaget af senere indsat vindue. Den ve
stre taggavl (fig. 5), som nu står under tårnet, har trinkamme, hvorunder tre 
spidsbuede højblændinger med pudset og hvidtet bund17. Forlængelsen over
dækkes af et med ydermurene samtidigt hvælv, som er en simplere og lavere 
udgave af skibets: Kragleddene er dobbelte, men retkantede som ribberne, og 
kapperundstavene mangler.

Ved tårnets opførelse i 1500’rnes første halvdel blev det forlængede skibs 
vestmur brudt af en spidsbue med hulkantet kragbånd, taggavlen forstærket 
indvendig med en påforing, og i dens midterblænding (jfr. fig. 5) åbnedes en 
fladbuet indgang til loftsrummet. Materialet er munkesten i munkeskifte over 
kampestenssyld; sortbrændte sten i de ikke skalmurede sider (vest og nord) 
danner forneden rudemønster.

Tårnrummet har spareblændinger, af hvilke den nordre er falset og over
dækkes af et i væggene indbygget krydshvælv med halvstensribber og kraftigt 
buklede kapper. Ingen overribber, men enkelte trinkamme mod trappeopgan
gen. Nordsidens trappehus har halvtag og dobbelt falsgesims over bindertæn
der. Fladbuet under- og overdør samt teglstensspindel med loft af fladbuede 
binderstik. I det mørke mellemstokværk er der sekundært brudt en fladbuet 
lysåbning i nord, énsidig smiget mod smal udvendig glug. Klokkestokværket 
har mod alle fire verdenshjørner to falsede, fladbuede glamhuller. De østvest
vendte gavles rige blændingsdekoration varierer et skema (»vindueskrydsty- 
pen«), kendt fra en række andre nordsjællandske kirker som Esbønderup, Bli
strup, Tibirke og Melby (p. 1016, 1264, 1321, 1611 og 1616 med fig.). Et sær
kende for Oppe Sundbys gavle, der i øvrigt ikke er fuldstændig identiske (vest
gavlens øvre cirkelblændinger skyldes dog muligvis ommuringer), er først og 
fremmest en siksakmuret bund i midterblændingens nedre del. Flankemurene 
har dobbelt falsgesims.

Våbenhuset, hvis relativt spinkle mure er opført af munkesten i munkeskifte,
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Fig. 5. Oppe Sundby. Vestforlængelsens blændingsgavl. 1:50. Målt af Jens Hald Jensen 1974 (p. 2290).

er muligvis middelalderligt, omend alle daterende detaljer er forsvundet: Den 
fladrundbuede dør stammer fra 17697, østvindue16, blændingsgavl og muligvis 
tillige falsgesimsen fra restaureringsarbejder o. 1870.

Af mere væsentlige eftermiddelalderlige ændringer og reparationer kan næv
nes følgende: 17149 reparerede murermester Lars Eriksen, København, bl.a. 
tårnets brøstfældige sydvesthjørne. 183218 indsattes korets spidsbuede støbe- 
jernsvindue og fra samme tid stammer skibets19 samt formentlig tillige vest
forlængelsens og tårnets. Det er tænkeligt, at de arbejder murermester D. 
Klein, København, 184118 udførte på sydsidens gesims og et hjørne af kirken, 
som omsattes i kamp og tegl, også har berørt korets østgavl med dens rund
buede vinduesblænding.

Som kirken står nu, er den i høj grad præget af de fornyelser, som gennem
førtes o. 1870 under ledelse af murermester Wienberg20: Tårnets sydside skal
muredes, de pudsede og rødkalkede mure afrensedes og omsattes (jfr. indrid
set »1870«, skibets sydside) for korets og skibets vedkommende med rundbuede 
vinduesomfatninger i det ydre. Kor, skib og våbenhus forsynedes med nye 
taggavle, ligesom de nævnte afsnits dobbelte falsgesimser vel stammer fra 
samme lejlighed. I det indre, som står hvidkalket, ændredes og regulariseredes
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syddør og korbue (jfr. p. 2287f.), gulvene i skibets midtergang og våbenhuset 
belagdes med sorte og røde kvadratiske fliser16. — I stolestaderne og sakri
stiet er der bræddegulv, mens korgulvet, der er et trin hævet over skibet, har 
gule, kvadratiske fliser. Nyere fyrretræstagværker og brun-røde vingetegl på 
alle tage; korets og skibets fra 19716.

†Kalkdekorationer. Hans Nielsen, Ganløse, malede 1740 et gardin om altret. 
1747 fik hvælvingernes piller og buer en rød marmorering7, som ifølge delvis 
afdækning 1911 var udført med røde og grå farver6.

Ivar Hertzsprung 1898

Fig. 6. Oppe Sundby. Sakristi ved korets nordside, 
set fra nordvest (p. 2289f.).
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I N V E N T A R
Oversigt. Kirken har bevaret adskillige minder om middelalderen. Ældst er den ro

manske granitfont; fra gotisk tid stammer korbuekrucifikset og en gravsten lagt over 
Andreas Ingversen. En meget smuk Mariafigur afleveredes 1894 fra Frederiksborg slots 
bygningsinventarium til Nationalmuseet. De i amtet ofte forekommende foldeværks- 
skæringer fra 1500’rnes sidste halvdel ses på alterbordsforsiden. I 1600-tallet anskaffe- 
des altertavle, stager, prædikestol fra Bernt snedkers værksted foruden et usædvanligt 
dåbsfad med graveret fremstilling af Jesu dåb. Fra 1700’rne er hverken timeglasset, ind
købt 1742, eller skriftestolen, udført 1753, bevaret, lige så lidt som man fornemmer den 
gennemgribende nystaffering, der udførtes af Hans Nielsen fra Ganløse, og som omfat
tede en marmorering af de væsentlige inventarstykker, som fik grønt rammeværk med 
røde lister21. 1800’rne repræsenteres af dåbskanden af den så ofte forekommende slange- 
hankstype, alterkalk og disk fra 1830 samt pengeblok fra 1844, udført af snedker H. C. 
Rugaard22.

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten, tyndt berappet og kalket. 
148x93 cm, 124 cm højt over nuværende gulv og med lille, firkantet gemme
niche i bagsiden, som står 80 cm fra korets østvæg.

†Sidealterbord. Rester fundet under skibets nordøstre vægpille.
Alterbordsforside (fig. 7), fra 1500’rnes anden halvdel, af fyr, med tre folde- 

værksfyldinger, der er indbyrdes forskellige. 156 cm bredt og nu 93 cm højt; 
det bemærkes, at den yderste rammeliste er borte. De to sidefyldinger er be
slægtet med forsiden i Sigerslevvester (p. 2224, sml. også Græse p. 2202). Ny- 
stafferet med rødt og lysegrønt efter oprindelige spor. Alterbordets sider er 
beklædt med nyere paneler, formentlig leveret af snedker H. C. Rugaard, 
Frederiksborg, 184422.

† Alter klæder. 1616 indkøbtes rødt engelsk og guldkniplinger til et alter
klæde13. Der omtales kun røde klæder, 1724 af kamelhårsplys med kgl. navn, 
krone og årstal stukket med massivt solv7, 1804 af plys og 1827 med kongens 
ciffer og krone12.

Altertavlen (fig. 7), fra o. 1600, er et renæssancearbejde, der i opbygning 
svarer til tavlerne i Alsønderup fra 1599 (p. 1446) og Orø (nu Holbæk amt), 
samt i nogen grad Strø (p. 1492). Toskanske halvsøjler deler storstykket i tre 
arkadefelter med nyere malerier. Postamentet tredeles af fremspring under 
søjlerne, mens gesimsfrisen deles af syv konsoller med udskåret kassetteværk. 
Storstykkets felter har ramme dekoreret med skællagte blade forneden og med 
kassetteværk på pilastre og bueslag. Vingerne smykkes af renæssanceskæringer 
og ender foroven i rovfuglehoved svarende til Alsønderuptavlens. Topstykket 
har to arkadefelter flankeret af kannelerede, joniske pilastre med prydbælte. 
Vingerne afsluttes af rovfuglehoved svarende til storvingernes; forneden er der 
et firkantfelt med udskåret kassetteværk. Gesimsfrisen, der bærer trekant
gavlen, har tre konsoller som storgesimsens. På alterbordets sider er anbragt 
nyere vinger til at støtte tavlen.
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Tavlen står i renset eg med moderne, partiel staffering, mest guld, samt lidt 
grønt og blåt på frugter og bosser. I postamentet moderne, forgyldt fraktur 
på sort bund: »Den som troer . . .«(Mark. 16,16) ogi topstykkets frise Christian 
IV.s valgsprog med versaler: »Regna firmat pietas« (»fromhed styrker rigerne«). 
I gavlen kronet C4 flankeret af 1637 henvisende til en staffering eller repara
tion, muligvis galt opmålet for 1632, som Hofman anfører5. I storstykkets tre 
arkadefelter er der malerier, olie på lærred, 91,5x49 cm, sign. F. C. Lund 
187023; de forestiller den opstandne Kristus samt Peter og Paulus. Her har 
der oprindelig været malede skriftsteder, således som det endnu er tilfældet i 
topstykket: »Vor Here Jesus Christus den nat . ..« (1. Kor. 11,23) og i det 
andet felt: »Ligesaa tog han og kalken efter aftensmaaltid .. .« (Luk. 22,20). 
På bagsiden af topvingerne er der med gult malet Christian 6.s og Christian 
VIII.s initialer sammen med årstallene 174521 og 1844 refererende til repara
tioner22.

Som allerede nævnt svarer tavlen i opbygning til tavlerne i Alsønderup og 
Orø, og skæringerne er nær beslægtet med disses. Ingen af stederne haves op
lysning om mesteren, og en henføring er vanskelig, især da der ikke indgår 
figurer i udsmykningen. Bernt snedkers værksted i Slangerup, der bl.a. har 
leveret prædikestolene både til kirken her og til hovedkirken i Frederikssund24, 
samt til Alsønderup, er foreslået som mulig leverandør af sidstnævntes alter
tavle og tavlen i Strø. Den for Bernt snedkers værksted så karakteristiske 
rammeform på prædikestolsfelterne genfindes imidlertid ikke på nogen af al
tertavlerne, i hvert fald kun i tillempet form. Derimod er flere enkeltheder 
fælles for tavlerne, f. eks. som nævnt under Strø motivet med tregrupper af 
skællagte skiver trukket på en snor, der også findes på Orø-tavlen, og det 
spinkle, åbne kassettemønster, som ses på postamenter, rammer og prydbælter.

(†)Sidealtertavle (fig. 11). *Maria med barnet, o. 1425, siden 1894 i National
museet (inv. nr. D 3038). Mariafiguren, der er 129 cm høj, har mistet højre 
hånd; barnet mangler begge arme, der har været påsat, samt højre fods tæer 
og venstre ben fra knæet. På hovedet bærer Maria en krone, hvis øverste del 
er savet af; nær dens øvre kant er der med regelmæssige mellemrum boret 
huller, og i nogle af dem sidder rester af trædyvler. Ved konservering 1933 
fandtes i figurens hoved 13 rødmalede træperler og noget guldflitter. Et langt 
hovedklæde falder ned over Marias skuldre. Hun er iført lang kjortel og der
over en kappe, som hun løfter op i med højre hånd; et hul viser, at den har 
været holdt sammen af et spænde. Forneden stikker spidsen af hendes sko 
frem. På venstre arm bærer hun det nøgne Jesusbarn, hvis hår er skåret i flade 
proptrækkerkrøller. 1952 konserveredes figuren af N. J. Termansen, der fandt 
rester af oprindelig staffering; både Maria og barnet har haft kødfarve og for
gyldt hår. Marias hovedklæde var hvidt, kappen ligeledes, med en forgyldt
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Fig. 7. Oppe Sundby. Alterbordsforside med foldeværksfyldinger (p. 2293) og altertavle fra o. 1600 
med malerier sign. F. C. Lund 1870 (p. 2293).

bræmme langs kanten og blåt foer. Ilendes kjole har rester af cinnober; den 
har været smykket med malet ornamentik, hvortil er brugt guld, grønt og en

l„  L.1901
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okker- eller neapelgul samt en mørk farve. Sorte sko og grønt jordsmon. Figu
ren er med rette blevet sammenholdt med Johannes Junges Niendorf-madonna 
og andre kvindeskikkelser25.

Altersølv. Kalk, 1830, med cirkulær fod, der har attisk slyngbånd over den 
glatte standkant. Trindt skaft og fladtrykt knop med blomster holdt sammen 
af båndslyng. Det ret høje bæger smykkes forneden med krans af akantus- 
blade; på siden Frederik VI.s kronede monogram over 1830, flankeret af »Oppe- 
sundbye Kirke« med graveret skriveskrift. 23 cm høj. Under bunden fire 
stempler, mestermærke IM i liggende oval for Peder Jacob Malmborg (Bøje 
919), Københavnsmærke 1830, guardeinmærke for Jacob Gregorius Graah Fa- 
bricius og månedsmærke, krebsen. Ifølge kirkens regnskaber var det J. A. Si
vertsen, København, der af den gamle kalk forfærdigede en ny med disk på 
40 lod 3 kvint (ca. 625 gr.), mens I. Saldan leverede mahogny-futteralet der
til18. Kalken svarer til P. R. Eggersens (Bøje p. 120) i Kappel (DK. Maribo p. 
310 og fig. 4), Snostrup (p. 2316, note 35) og Dråby (Horns hrd.). Samtidig, 
glat, forgyldt disk med samme stempler som kalkens. †Altersølv. På kalk og 
disk5 stod: »Ao 1644 da velbyrdig Hans Wlrich Gÿldenlöwe var slotsherre, hr. 
Claus Bertelsøn sognepræst, og Peder Laurissøn kirkeværge«26.

Vinkande, 1837, af kgl. porcelæn, sort med guldkors12. Skål, hvid med guld
kors, fra Bing og Grøndahl. På altret.

Alterstager, 1600—50, barokke, med hvælvet, profileret fodskål og rigt, blødt 
profileret skaft, dyb lyseskål med lysetorn af messing. 42 cm høje. Formentlig 
de stager, der er nævnt i inventariet 1662 tillige med endnu en messingstage27.

†Messehagler er første gang nævnt 161813 og var både dengang og senere 
altid røde28, 1753 af fløjl med kors og kanter af sølvgalon7.

† Primklokke nævnt i inventariet 161813.
Alterskranke, femsidet; de runde smedejernsstandere fra 1700’rne har flad

trykt knop på midten og nyere hjerteformede volutter under håndlisten.
Døbefont, romansk, af granit, af Roskildetype (jfr. Mackeprang: Døbefonte 

p. 405) og svarende til bl.a. Sigerslevvester (p. 2227) og Ølstykke (Ølstykke 
hrd.). Den keglestubformede fod har ansats til rundstav forneden. Kummen, 
der er hugget for sig selv, har rundstav nederst og næsten lodrette sider samt 
tovsnoning ved den øvre kant. I bunden er der stort afløbshul, som munder 
ud på den ene side af foden. Tvm. 82,5 cm. På kummens sider ses spor af rød 
og gul bemaling, som dog næppe er oprindelig; herover rester af grå stenfarve. 
I korbuens nordre vange, til dels indmuret.

Dåbs fad (fig. 8), 1600’rne, af messing, med en graveret dekoration i stedet 
for som vanligt en dreven. Scenen viser Jesu dåb efter stik af Bernhard Salo- 
mon (o. 1506/10—o. 1561)29. Langs den yderste rand smykkes fadet med en stem
plet dekoration, mens kanten i øvrigt har graveret bladslyng med bladværk30.
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Fig. 8. Oppe Sundby. Dåbsfad af messing (p. 2296).

Dåbskande, 1829, af tin, af den i amtet almindeligt forekommende slange- 
hankstype (jfr. Tibirke og Kregme p. 1329, 1570). På korpus Frederik 6.s kro
nede initialer, på låget graveret skriveskrift: »Oppesundbye Kirke 1829«.

†Fontelåg er kun omtalt 1748, da Hans Nielsen, Ganløse, marmorerede det7.
Korbuekrucifiks (fig. 9), unggotisk, 1250—1300, beslægtet med krucifik

serne i Ramløse og Strø (p. 1352, 1498). Figuren er 113 cm høj og hænger på 
oprindeligt korstræ, 214x172 cm. Den ret velbevarede figur har næsten glat 
hår; det kan ikke afgøres, om hovedet har haft kongekrone eller tornekrone. 
Ansigtet vender fremad; i hageskægget er antydet en tvedeling ligesom på 
figuren i Ramløse. Armene er skråt strakte, ribbenene markerede med bryst
vunde i højre side. Det lange lændeklæde har vulst og snip i højre side; klæ
det dækker venstre knæ, men lader det højre frit. Fødderne er korslagte med 
en nagle igennem. Kroppen er let svajet. Korstræet smykkes af skæringer, en 
gren med modstillede blade, som symboliserer livstræet, og langs kanten en 
profilliste. I enderne er der firkantfelter med evangelistsymboler, oksen for 
Lukas forneden, englen med skriftbånd for Matthæus foroven, ørnen på Kri
sti højre side for Johannes og løven på hans venstre for Markus.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 146

L.L. 1961
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Fig. 9. Oppe Sundby. Korbuekrucifiks (p. 2297). n.j.Termansen 1947

1947 blev krucifikset restaureret af N. J. Termansen, der ved denne lejlighed 
konstaterede fire farvelag, hvoraf det inderste var den oprindelige staffering 
på kridtgrund. Da der kun var bevaret meget få rester heraf, var det tanken 
at lade krucifikset stå umalet. Dette var imidlertid ikke muligt på grund af 
træets dårlige tilstand, hvorfor den oprindelige staffering med tempera på en
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tyk kridtgrund genfremstilledes. I korsskæringen, hvor den ikke fandtes, ma- 
ledes et kors i guldfarvet sølv på blå bund med omløbende kant31. Korstræets 
bund er caput mortuum og greneværket grønt. Evangelisttegnene er malet 
med guldfarvet sølv på caput mortuum bund; på englens skriftbånd yngre, 
sorte versaler: »S. Matthevs«. Kristi hår er brunt, ansigt og krop er kødfarvet, 
lændeklædets foer blå smalte, på forsiden fandtes intet farvespor.

Krucifikset hang indtil o. 1870 over den søndre dør32, hvorefter det flytte
des til en niche i tårnrummet. Nu på skibets nordvæg, østligste fag.

Prædikestol, o. 1615, beslægtet med bl.a. Lille Lyngby, leveret 1614 af 
Bernt snedkers værksted i Slangerup, og Alsønderup (p. 1519, 1450, sml. også 
altertavlerne p. 1514 og 1446). Stolen består af fire fag og er opbygget på 
samme måde som værkstedets øvrige med den karakteristiske ramme i stor
felterne og herindenfor, stående på konsol, en evangelist med sit symbol; reg
net fra øst mod vest er det Mathæus, Markus (fig. 10), Lukas og Johannes. 
De er formentlig skåret af den samme snedker som evangelisterne på Lille 
Lyngbystolen33. Prædikestolens storfelter adskilles af skiftevis mandlig og 
kvindelig herme, som også minder om Lille Lyngbys, og om to hermer fra 
Græse (p. 2206).

Underbaldakinen er glat med beslagværk på ribberne. Den ottekantede 
stolpe derunder er formentlig ligesom den øverste del af opgangen fra 1753 
leveret af Jens Christensen, Farum7. Nederste del stammer fra 186916.

Den sekssidede himmel har små topstykker på de fem fremadvendte sider, 
det midterste med Christian 4.s monogram34. På undersiden er der listeværk 
med malet due i det kvadratiske midtfelt.

Stolen står med en sekundær, broget staffering og indskrifter med moderne, 
forgyldte versaler på blå bund, i frisen: »Salige ere ... Luc. 11c« og i posta- 
mentfelterne: »Opløft din røst ... Esai: 58 c«, »I dag naar ... Hebr. 3 c:«, 
»dersom endog en engel fra himmelen .. . Gal. 1 c.« og »Kommer til mig ... 
Math. 11c.«.

†Timeglas købtes 1742 hos kgl. sejlmager λVestphael7, antagelig svarende til 
det eksisterende i Ølsted (p. 1549). Det fandtes endnu 17735.

Stolestader fra 1951, efter tegning af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmen- 
sen14. De afløste et stolesæt på 30 stole, som var udført 1844 af snedker H. C. 
Rugaard, Frederiksborg18, og svarede til stolene i Sigerslevvester (p. 2228).

†Skriftestol fra 1753, udført af Jens Christensen, Farum; den var femsidet 
med panel rundt om21. I sakristiet.

†Sl‹ab til bøndernes gevær nævnes 1764, tillige med et skab i sakristiet35.
†Pengeblok, 1844, udført af snedker H. C. Rugaard22. †Pengetavler, tre er 

nævnt i inventariet 176435, måske de samme, der eksisterede endnu 183412, 
og som fornyedes 184422.

146*
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Fig. 10. Oppe Sundby. Prædikestolsfelt med evangelisten Markus (p. 2299).

Dørfløj, fra 1700’rnes anden halvdel, flammeret på ydersiden, hvor den er 
blå, mens den indvendige, glatte side er rød. Til våbenhuset.

†Lás, 1600’rne, enkel kasselås fandtes 1961 på døren mellem kor og sakristi. 
†Pulpitur er første gang nævnt 1714 i forbindelse med anskaffelsen af to nye 

bænke dertil9. 1844 blev det taget ned22.
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Orgel, anskaffet 1872, formentlig bygget o. 1825—50. Instrumentets bygme
ster er ukendt, men det må stamme fra samme værksted som Det kgl. Teaters 
gamle positiv (nu i Vodder, Tonder amt), der sandsynligvis er identisk med 
det lille orgel, Frederik Hoffmann Ramus (1798—1873) leverede til teatret
1841. Et manual med fire stemmer: Gedakt 8', Viola de Gamba 8', Fløjte 4' 
og Oktav 2'. Viola de Gamba 8' er rimeligvis indsat o. 1872. Mekanisk sløjfe- 
vindlade med ophængt trakturmekanik. Elektrisk luftforsyning og belysning 
forefindes ikke. Bælganlægget ligger i underdelen, medens hele pibeværket er 
anbragt i den kun 65,5 cm dybe overdel. I siderne fire håndtag til brug ved 
transport. Orgelhuset gråmalet med forgyldte ornamenter af træ og stuk, spor 
af ældre bemaling. Façaden, der kan åbnes, har sølvmalede træ-attrappiber; 
den øverste, udskårne del er en senere tilføjelse. Ved sydvæggen i tårnrummet, 
stod oprindelig i degnestolen i skibets nordøsthjørne3.

Salmenummertavler, to nye, af blankt, lakeret fyr, med søm til ophængning 
af metalnumre. 1801 anskaffedes tre †salmenummertavler til Oppe og Ude 
Sundby (Frederikssund); de var forarbejdet af Diderich Thien, København12. 
1844 leverede H. C. Rugaard to22, måske dem der ses på ældre interiørfoto
grafi (NM.); de var glatte med gavlformet, øvre afslutning, sorte og havde 
løse numre.

Lysekroner. 1) Skænket 1687 ifolge graveret versalindskrift på den runde 
hængekugle: »Ao 1687 H: Christian: Brochmand: Gudmandsøn: oc: hans: 
kiere: hustru: Mette: Mandix: Da: Niels daatter: hafver: gifved: denne: 
liusekrone: her: til: kircken: i Oppe Sundby«36. Den enkle kuglekrone er mu
ligvis fra århundredets første halvdel; fra det barokke skaft udgår to gange 
seks enkle, s-formede arme med delfinhoved på midten og med flade lyseskåle; 
nedre rækkes er fornyede ligesom en del af lysepiberne. Topfiguren er en flakt 
ørn. Ophængningsstangens nederste led er af smedejern og smykkes med roset 
af rundjern. I skibets 2. fag fra øst.

2—3) Med graveret »Danske Kvinders beredskab 1940—45«.
†Lysearm, o. 1650, med bukkeldrevet vægskål og ligeledes bukkeldrevet 

kugle midt på den rørformede arm, hvis ydre led smykkedes af tovsnoning. Ved 
prædikestolen endnu 1920. Vægpladen muligvis afleveret til Nationalmuseet 
(3. afd. kat. nr. F 220). 1773 havde kirken en lysearm ved prædikestolen med 
indskriften: »A° 1647 foræret af Lauris Hansøn i Oppesundbye og Hans Hu- 
strue — Bodil Niels Daatter«5 (sml. gravsten nr. 2).

Kirkeskib, bark, udført af skipper Hans Christiansen, Oppe Sundby, op
hængt i kirken 23. dec. 193637. Ved skibets restaurering 1969 ændredes navnet 
fra Elna til Lori. I næstvestligste gjordbue.

Sejerværk. Uret nævnes første gang 1662; det bevarede smedejernsværk 
stammer i sin oprindelige skikkelse utvivlsomt fra samme århundrede38. Døgn-
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Fig. 11—12. Oppe Sundby. 11. *Maria med barnet fra (†)sidealtertavle (p. 2294). 12. Gotisk grav
sten med yngre randskrift (p. 2304).

værk med timeslagværk, anbragt i »hinandens Forlængelse« i ramme samlet 
med kiler (højde 102 cm, længde 102 cm, bredde 78 cm). De fire hjørnestivere 
er forlængede nedefter som udadbøjede ben. Begge værker har trævalser med 
hesteskoformede spærhager og optræksudveksling. I hele uret er stokkedrev. 
Gangværket har endnu hagegang med ca. 225 cm langt jernpendul med viser- 
akselbøjle og linse. I de øvre vandrette sidestivere sidder i slagværksiden 15 
cm fra midterstiveren to nu udfyldte huller, som kan have båret spindelop
hængning.
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Viserværket på forreste taphulstiver består dels af hjul fra den gamle time
viserudveksling, dels af et par nye støbejernshjul. Hagevælle, ganghjul og 
mellemhjul har nyere påboltede bøsninger. Hele slagværket er flyttet 9 cm 
ned, formodentlig i forbindelse med ændring af gangværket fra spindelgang til 
hagegang. De tomme firkantede bøsningshuller sidder endnu tilbage i den ba
geste taphulstiver. Centralstiveren bærer ikke præg af ændringerne i urets dis
position og er sikkert helt fornyet. Slagværksudløsning ved kilen på valse- 
hjulsaksel, to gange for hver omdrejning. Tosidig udløsningsmekanisme med 
profileret ifaldsarm. Seks hammerløftestifter med blindfælg. Slagskiven har 
let svejfede egre. Vindfangets spærværk er gammelt, men vingerne fornyede. 
I loftet over værket sidder træruller til styring af klokkerebene. Urhammer 
med kugleformet hoved. Jernlodder39. Værket står på en træplatform — ur
husets40 bræddevægge mangler — lige under mellemstokværkets loft op mod 
sydmuren lige ud for skiven, der er af kobber, rund og hvidmalet med sorte 
romertal, opsat 1972 som kopi af den foregående41 i forbindelse med installa
tion af elektrisk uranlæg (fabrikat Westerstrand).

Klokker42. 1) 1572, oprindelig støbt til Ganløse kirke43, jævnfør indskriften 
med reliefversaler om halsen: »Her Gregers sogneprest oc Christen Mortenszøn 
oc Eske Rasmvszøn Kierkeverige til Ganløse kiercke lodt støbe denne klocke 
midt mening (!) mansz samptycke anno 1572«. Den tolinjede indskrift er an
bragt mellem tre rammelinjer; under den nederste findes et rundt, ulæseligt 
aftryk af en mønt, 2,5 cm i tvm. Klokkelegemet er glat med tre rammelinjer 
ved overgangen til slagringen og to forneden på samme, samt to over indskrif
ten. Tvm. 90 cm. Klokken svarer til nr. 2 i Slangerup (p. 2085), hvor Gert 
van Mervelt er foreslået som mester; ifølge indskrifterne har han støbt klok
kerne i Karlebo og Lillerød (p. 898, 1975), der dog begge ved deres udsmyk
ning adskiller sig fra Oppe Sundby og Slangerup.

2) 1632, støbt af Hans Kemmer ifølge den tolinjede indskrift med reliefver
saler om halsen: »Verbvm domini manet in æternvm si devs pro nobis qvis 
contra nos her Iørgen Hansen y Svndby Fans (!) Sørensen anno 1632 støbdt 
mich Hans Kemmer« (»Herrens ord bliver evindeligt, hvis Gud er for os, hvem 
kan da være mod os hr. Iørgen Hansen i Sundby F(r)ans eller Hans Sørensen 
år 1632 støbte Hans Kemmer mig«). Tvm. 105 cm. Klokken svarer til nr. 1 i 
Uvelse (p. 2161). De seks marner prydes af skæggemasker. — Ophængning ved 
August Nielsen Roslev 1941.

1602 afgav kirken en †klokke på 16 lispd.44.
Klokkestol, 186916.



2304 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

G R A V M I N D E R

†Muret begravelse forsynedes 1742 med et par nye lemme7. Ifølge Thurahs 
samlinger til en beskrivelse af Danmark var Christian Brochmann (Gudmand- 
sen, præst ved kirken 1671—96) begravet heri, »men der er ingen skrift på 
hans kiste«. 17735 meddeler Hofmann, at hr. Lemmings to hustruer lå der 
(sml. lysekrone og kisteplade)45. Den murede begravelse, som var under skrif
testolen i sakristiet, er sidste gang nævnt 180512.

Gravsten. 1) (Fig. 12) o. 1325, gotisk. Trapezformet, lys, grå kalksten, 203 x 
88—72 cm, med yngre randskrift: »Andreas Yngvari iacet hic cu(m) cec ... 
uxore sua p(re)dilect(a)« (»Andreas Ingversen ligger her med sin fortrinlige hustru 
Ce(cilie)«) med fordybede minuskler mellem rammelinjer. På stenens øvre halv
del er indhugget et bomærke, en cirkel med et kors, hvis lodrette streg er for
længet ud over cirklen både foroven og forneden. Stenen er revnet på tværs, 
omtrent på midten. I skibets midtgang, til den 1899 flyttedes ud i våbenhuset.

2) 1632. Sise Ibsdaater, Lavrs Hansøns hvstrv (sml. †lysearm). Kalksten, 
135x84 cm, med fordybede versaler i fire linjer foroven på stenen. På den 
nedre halvdel ses et bomærke, lodret streg delt af tre vandrette i skjold flan
keret af årstallet. I våbenhuset.

†Ligtræ. 1801 betaltes for et ligtræ over Peder Johansen12.
Kisteplade, 1756. Sophie Christiane Lemming f. Spärck, født 1734 på Hirsck- 

holm (!) slot, opdraget på Fridericsborg slot, død i Udesundbye præstegar
den (!) 11. maj 1756, 22 år gammel (sml. †muret begravelse). Oval kisteplade 
af kobber, 37 x 26,5 cm, med graverede versaler. I våbenhuset.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Ved embedet. Oppe- og Ude-Sundby pastorat. Embedsprotokol ca. 1779—1927. For- 
handlingsbog for Meninghedsraadet for Oppesundby 1904—61. — Se i øvrigt arkivalier 
for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af I. Hertzsprung 1898 (bygning), C. A. Jensen 1920 
(bygning), suppleret af Elna Møller 1974, V. Hermansen 1920 (inventar), suppleret af 
Hugo Johannsen og Erik Moltke 1970, N. J. Termansen 1947 og 1952 (krucifiks og Maria- 
figur). Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise 
Jørgensen, sejerværk ved Hans Stiesdal og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Gravsten over Andreas Ingversen ved S. Abildgaard.

1 Repert. 2. rk. nr. 724. 2 Landebogen p. 180. 3 LA. Kongelige bygningsinspek
tører: Meldahl. Domænekirkerne pk. XXII—XXIII. 4 Kgl. Bibl. Uldall 186 fol. I, 62.
5 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hofîman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse.
1755—73. Tom. 1. 6 Korrespondance i NM. 7 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk.
1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 8 RA. Rtk. Udskrift af kirkekas
sens rgsk. 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713—19. Sjællands stifts kirkergsk.
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10 Eksempler på lignende riste, men med synlig grav og eventuelt tillige karmtræ, ses 
i Gloslunde (DK. Maribo p. 353, fig. 2) og Ringsted S. Bendt (DK. Sorø p. 111). 11 LA. 
Bispearkivet. Indkomne sager: 1657—1737. Lynge-Frederiksborg hrd. 12 RA. Rtk. 
Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frederiksborg amtstue. 1797—1848. 13 RA. DaKanc. Seks års 
kirkergsk. 14 Ved embedet. Forhandlingbog for Menighedsraadet for Oppesundby 
1904—61. 15 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og 
Horns hrdr.s provsti: 1854—62. Synsprot. 16 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79.
17 Et eksempel på en beslægtet, omend anderledes proportioneret blændingsdekoration 
er korgavlen i Svogerslev, dateret til o. 1450 (DK. Kbh. Amt p. 688, fig. 1). 18 RA. 
Rtk. Bygningsadministrationen. 1782—1848. Journal. 19 RA. Rtk. Bygningsadmini- 
strationen. 1821—27. Beregninger og overslag over bygningsarbejder. 20 Indberetning 
ved I. Hertzsprung 1898. 21 1740 renoverede han krucifikset (s.d.), malede skrifte- 
og degnestol samt alterskranke, og 1745 afskrabede han altertavlens gamle staffering 
på kridtgrund og malede og forgyldte den på ny. Også prædikestolen og himlen, hvis 
guld var godt og smukt, forsynedes med »fine« farver og forgyldtes. Året efter malede 
han et panel i våbenhuset rødt med blå lister og den inderste kirkedør på begge sider 
rød med hvide lister; på tilsvarende måde sakristidøren og pulpiturets to piller. Også 
stolestaderne, som senere er fornyet flere gange, blev malet og fonten med fontelåget 
malet og marmoreret. 1754 marmorerede Hans Nielsen fra Vekso, muligvis samme mand, 
skriftestolens fyldinger og malede rammestykkerne lakgronne med røde lister (jfr. note 7).
22 H. C. Rugaard, Frederiksborg, fremsendte 1844 regning på 30 stolestader, en stol til 
degnen, en pengeblok, tre ombærende tavler, to tavler med beslag, samt for nedtagning 
af pulpitur med alle stolestader og reparation af altertavle og krucifiks (jfr. note 18).
23 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 24 Frede- 
rikssunds †altertavle er forste gang nævnt 1745, men var formentlig samtidig med Oppe 
Sundbys, da den »i sit træværk bestod af tre store fyldinger«, jfr. p. 660. 25 V. Thor- 
lacius-Ussing i Danmarks Billedhuggerkunst 1950, p. 90. 26 Claus Bertelsen Stende
rup var præst ved kirken 1637—57. 27 RA. Rtk. rev. rgsk. Lynge hrd.s kirkergsk. 
1661—72. 28 Jfr. note 27 (år 1662) og note 12 (1804). 29 Jfr. Georg Garde: Danske 
Silkebroderede Lærredsduge fra 16. og 17. Århundrede, 1961, hvor stikket er gengivet 
p. 275. 30 Lignende fade findes i Bregninge (Holbæk amt) og Hemmeshøj (DK. Soro 
p. 750), sml. også Kregme p. 1570, som har både drevet og graveret fremstilling. 31 Først 
tænktes korsskæringens udsmykning fra et yngre lag udbedret, men da den viste sig at 
harmonere dårligt med krucifiksets gamle staffering, blev en nymaling foretrukket. — 
1740 renoverede Hans Nielsen krucifikset jfr. note 21. 32 Jfr. brev af 3. juni 1898 fra 
Ivar Hertzsprung. 33 En sammenligning mellem disse og topstykkerne på Frederiks
borg slotskirkes stolestader fra 1612—16 viser ligheder i den måde, hvorpå ansigtstræk 
og hår er skåret; her tænkes især på de karakteristiske opstående pandekrøller, som fin
des på østrækkens gavle nr. 3, nr. 6, nr. 7 og nr. 15 bl. a. 34 Istandsat 1819 af tømrer
mester Ewald (jfr. note 18). 35 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kgl. kirkers inv. 1764.
36 Præst i Oppe Sundby 1671—96. 37 ITenningsen: Kirkeskibe, i ÅrbFrborg 1952, p. 
101. 38 1662 nævnes: »Et nyt Sejerværk behover at flyttes«. Oplysningen er ejendom
melig, da man må gå ud fra, at sejerværket, hvis det var nyt 1662, var opstillet således, 
at det ikke skulle flyttes endnu mens benævnelsen nyt kunne hæftes på det (jfr. note 27). 
39 Sejerværkets brøstfældighed, som meget af menigheden påråbes, at det dog engang 
måtte komme i gang, er efter Soren Bentzons syn og angivelse 11. jan. 1708: Skal det 
fra enden og begyndelsen op og ned repareres med ny hjul, »dref« og »Byssinger«. Ero- 
stangen er i stykker, viserstangen itu og ganske forslidt, hammerstangen i lige måde 
forslidt og kæden dertil itu, skal alt sammen så godt som ny gøres, arbejdsløn mindst 
20 sldl. Lodder, tridser og tavl er ikke hans arbejde. Solskiven vil ganske gøres af ny, 
såsom den gamle hænger på fald og ganske er i stykker og forrådnet (jfr. note 11). 1769 
omgør Ingvar Hansen i Ballerup kirkens brøstfældige urværk (note 7). Dette arbejde
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dækker måske ændring af gangværket fra spindelgang til hagegang. 1797—98 indsættes 
to nye bøsninger ved Peter Hinrichsen. 1803—04 udføres en reparation af urmager Ring- 
strøm, Ude Sundby, og 1827—28 af L. Jørgensen (note 12). 1861 trænger værket til 
hovedreparation (note 15). 40 1663: Givet for sejerværket at flytte fra det nederste 
og op på det øverste loft, 3 dl. Deller til et hus uden om det. Solskiven udbrækkes af 
den vestre side af tårnet, den at fly og igen opsætte på den søndre side, 4 dl. (note 27). 
Tilmuring efter det vestlige stanghul er endnu kendelig. Væggene i urhuset synes ikke at 
være opsat siden tårnets bjælkeværk fornyedes 1869. 41 1732 opsattes en ny træskive 
af snedker Christopher Qvist, København; den males af Frederik Holm og forsynes med 
viser med hånd og halvmåne. 1756 leverer Jens Christensen en ny urskive af egetræ; 
Lars Bendixen, Hillerød, maler og forgylder den med kgl. navn etc. og nymaler den 
1761 blå og karmoisinrødt marmoreret; tallene, de kgl. navne og krone forgyldes (note 
7). 1803—04, 1827—-28 (note 12) og 1841 (note 18) udskiftes skiven, og 1862 er den fal
det ned og gået itu (note 23). 42 E. Gribso, i ÅrbFrborg. 1934, p. 92. 43 Der haves 
ingen oplysning om, at Ganløse afleverede en klokke ved klokkeskatten 1602, hvilket 
havde været en rimelig forklaring på klokkens tilstedeværelse i Oppe Sundby. Andre 
eksempler på klokker, som ikke hænger i den kirke, de er støbt til, er Asminderød og 
Tjæreby (p. 788, 1408) jfr. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 59. Se også C. Nyrop: Om Dan
marks Kirkeklokker og deres Støbere, i Kirkehist. Saml. 3. rk. IV, 196. 44 DaSaml. I, 
100. 45 Hans Sørensen Lemming havde kaldet 1737—52; hans hustruer kendes ikke, 
derimod ved vi, at hans efterfølger Erik Sørensen Lemmings første hustru var død 1750, 
og at hans anden hustru døde 1756, jfr. kisteplade. Desuden omtaler Wiberg i præste- 
historien en hustru, som døde 1758 efter fem ugers ægteskab, og endelig en som overle
vede ægtemanden.

Fig. 13. Oppe Sundby. Landsbyplan 1786.



Hans Stiesdal 1957Fig. 1. Snostrup. Ydre, set fra sydøst.

S N O S T R U P  K I R K E
Ø L S T Y K K E  H E R R E D

Sognets omfang i middelalderen er ikke helt klart. I Roskildebispens jordebog (O.1370)1 

er Rorbæk opført, som om det var et særligt sogn. 1497 siges det dog, at Rørbæk lig
ger i Snostrup sogn2; måske er forklaringen, at der i Rørbæk fandtes noget kirkeligt gods3. 
En præst i Snostrup er nævnt 14174. 1567 var der i sognet 20 tiendeydere5. 1. jan. 18756 

kom kirken fra statskassen i privateje, og 19337 overgik den til selveje; den ejes nu af 
kommunen.

Møntfund. På kirkegården fandtes 1855 ialt 54 sølvmønter fra Christian II. til Frede
rik II., fortrinsvis fra sidstnævntes tid8.

Kirken ligger højt ved landsbyens nordøstre udkant med vid udsigt til alle 
sider. Den ret plane kirkegård, der sandsynligvis har bevaret sine gamle 
grænser, hegnes i øst, syd og nord af hvidkalkede kampestensmure, afdækket 
med vingetegl over enkelte teglskifter. Sydmurens vestre hjørne er dog af 
blank kløvstensmur fra o. 1870, mens muren umiddelbart øst for indgangen 
er rejst 1974 på det nedrevne ligkapels plads og svarer til den øvrige mur. I 
vest er hegnet et kløvstensdige, antagelig fra 1860’ernes slutning9. 161910
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repareredes et murstykke med gråsten og kalk, og 166211 omsættes 23 fod 
(ca. 7 m) mur i øst fra grunden, belægges med tagsten og hvidtes.

Indgange. En køreport vestligst i sydmuren mellem murede piller, som har 
savskifte under tegltækkede bryn, står blank og stammer formentlig fra o. 1870, 
idet sydvestre hjørnes port og låge 18677 ønskedes nedtaget. Den flankerende 
fodgængerlåge har brunmalede tremmefløje, svarende til portens. 166211 næv
nes en †låge i øst, muligvis den, som 180812 lukkedes.

En †kirkerist indsattes 173413 i den søndre låge, i stedet for en »klods eller 
stette«, som kan have været et hvirvelkors.

Ifølge inventariet 176414 fandtes bag altret et †halsjern med kæde, men 
uden hængelås.

†Kirkelade. 166611 opførtes et seks fags bindingsværkshus som degnebolig 
på den øde plads, hvor laden tidligere stod13, formentlig syd for kirken, jfr. 
landsbyplanen 1785 (fig. 13).

Et ligkapel med materialrum og toiletter er 1974 under opførelse syd for 
kirkegården, hvor parkeringsplads ydermere tænkes anlagt. Det forrige kapel 
indgik i sydmuren, umiddelbart øst for indgangen, og var opført o. 190515.

Det brolagte fortov omkring kirken er fra o. 186216 og omlagt 1966 i for
bindelse med en niveausænkning.

†Trækirke? 1966 blev der som underlag for en indre muret afdækning i kir
kens norddør fremdraget to stavplanker, begge med flad under- og krum over
side. Den største, som måler 50 cm i bredden og er ca. 15 cm tyk, har not i begge 
kanter, hvilket også synes at kendetegne den mindre planke (ca. 35 x ca. 
10 cm); begge har siddet i en stavbygning.

Kirken består af kor og skib fra romansk tid, hvortil kommer tre senmiddel
alderlige tilbygninger: våbenhus i syd, vestforlængelse og tårn. Orienteringen 
er omtrent solret.

Materialer og teknik. Kirken er opført af rå (enkelte kløvede og kvaderhugne) 
marksten med enkeltheder som dør- og vinduesindfatninger af kridtsten og 
frådsten. I triumfgavlens murværk er kridtsten endvidere benyttet jævnsides 
med markstenene. Skibet har bevaret sine oprindelige hjørner, som er sat med 
kvadre af kridt (øst) og granit (vest). Soklen, der for korets vedkommende kun 
delvis er intakt, består af kløvede sten og springer ca. 10 cm frem fra mur
flugten. En gravning 1966 ved skibets nordmur17 viste, at sokkelfremspringet 
her var ca. 70 cm højt og hvilede på en ca. 90 cm høj syld af store marksten.

I det ydre er murværket for det meste omsat, men hvor det skønnes urørt, 
er materialet ordnet i nogenlunde regelmæssige skifter. Skibets østhjørner samt 
korbuens vanger (fig. 5) karakteriseres af langstrakte, undertiden over 60 cm 
lange kvadre, som snart er benyttet rejste, snart liggende som bindere i mur
værket. Denne »long-and-short work« teknik, som kendes fra adskillige kirker i



SNOSTRUP KIRKE 2309

Hans Stiesdal 1957Fig. 2. Snostrup. Ydre, set fra nordøst,

området (Asminderød p. 760, Blistrup p.1260, Nørre Herlev p. 1938, Sigerslev
vester p. 2218), gør sig derimod kun sporadisk gældende i vindues- og dør
åbninger. I skibets sydvindue er buestikket udvendig sat af fire frådsten, hvor
imellem tre smallere kilesten af kridt. Endvidere bemærkes, at man ved til
hugning af de to karmsten, som danner vederlag for stikket, har bevaret to 
flinteknolde som dekorative led. I korets nordvindue er rundbuen derimod sam
mensat af to store omfatningssten omkring en lille kileformet slutsten; at karm
siderne forneden er af tilhuggen granit, kan skyldes omsætning af murværket. 
Under restaureringen 1966 afdækkedes på korets sydvæg samt i skibet, øst 
for indgangsdøren, oprindelig murbehandling i form af et bredt udglattet puds
lag af fugernes meget sandblandede mørtel; en kvaderridsning i denne puds var 
i koret trukket op med ren kalkmørtel. Ved samme lejlighed iagttoges på kor
buens østside en række radiært løbende dobbeltstreger, indridset i en af bue
stikkets omfatningssten, som gennem disse falske fuger synes sammensat af 
mindre kilesten, der aldrig har været dækket af puds (jfr. Sigerslevvester p. 
2218, fig. 3). Ridselinjer er også benyttet på korbuens kragsten (jfr. nedenfor). 
Den romanske murhøjde andrager ca. 415 cm ved skibets sydøsthjørne, målt 
over soklen.
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Vinduer og døre. Korets nordvindue og skibets to vestre, umiddelbart øst for 
indgangene, er delvis bevaret. Korvinduet står udvendig som en blænding, 
lukket med marksten, men har indvendig, hvor det skjules bag et epitafium, 
kunnet undersøges ved flere lejligheder (fig. 4). Af skibets to vinduer, som ud
vendig er lukket med marksten i murflugten, har det nordre kun bevaret om
fatningens østre halvdel. Begge tilmuredes ved hvælvslagningen, dog er det 
søndre tilgængeligt fra loftet. Korvinduet måler udvendig ca. 110x70 cm 
(højden regnet fra den nyere, murede sålbænk) og rundbuens issepunkt sidder 
ca. 40 cm under murkronen; i lysningen, 84x37 cm, er konstateret en vindues
ramme af een tomme tykke, sammenbladede træstykker med udstemning til 
fastnaglet, lodret post. Skibets sydvindue måler udvendig ca. 135x75 cm, og 
issepunktet sidder ca. 55 cm under murkronen; lysningen, 105x30 cm, er 
ca. 70 cm fra indre murflugt, og de smigede karmsider er pudsede såvel ud- som 
indvendig. På den delvis bevarede træramme ses rester af blysprosser i rhombe
mønster, fæstnet udvendig og klemt sammen om glasstykker18.

Mens skibets norddør for den østre halvdels vedkommende er ødelagt af 
nyere vindue, er syddøren endnu i brug19, omend såvel den ydre omfatning 
med retkantet lysning som den indre rundbue er fornyelser fra 18707. Ved re
staureringen 1966 konstateredes, at norddøren udvendig var rundbuet og ind
vendig vandret af dækket med planker (jfr. † stavkirke) over de smige vanger, 
svarende til syddørens form indtil 1870. Norddørens tilmuring, hvori en flåd- 
rundbuet niche (140x40 cm), nævnes tidligst 174213.

Indre. Den runde korbue er behugget i syd; i nord har den i en højde af ca. 
185 cm over korgulvet bevaret et kragbånd (fig. 5) sammensat af tre uensartede 
kvadre, der har tovsnoet stav som fælles led, hvorover henholdsvis skråfas 
under platte (øst) og platte (vest). I begge tilfælde er de enkelte led markeret 
med ridselinjer. Loftsbjælkerne har hvilet på murkronen.

Ændringer og tilføjelser. Senere i middelalderen er der indbygget kryds hvælv 
i både kor og skib. Korhvælvet er antagelig ældst og viser slægtskab med visse 
1300-tals hvælv, hvorimod skibet først synes overhvælvet i tiden henimod 
1500 (jfr. kalkmalerier). I koret hviler hvælvet på falsede vægpiller, der har 
højtsiddende, omløbende kragbånd (skråfas over rundstav, skilt af glat skifte). 
Spidse, 18-20 cm brede skjoldbuer og ribber, der forneden fremtræder med 
trekløverprofil, men foroven bliver retkantede halvstens (jfr. Søborg p. 1114, 
Valby p. 1243, fig. 8b). I sydkappens østre svikkel ses spygat; enkelte ribbe
nakker er synlige mellem kapperne. Under de søndre vægpiller ses kampestens- 
syld. Skibets hvælv hviler på falsede vægpiller med omløbende kragbånd, hvis 
profil har dobbelt skråfas, skilt af glat skifte. Spidse helstens skjold- og gjord
buer samt halvstensribber med diagonalt stillet toprude; helstens overribber 
med enkelte trinkamme af bindere.
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Fig. 3. Snostrup. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936. Tegnet af Jens Hald Jensen 1975.

Våbenhuset foran syddøren er opført af munkesten i munkeskifte over en syld 
af rejste sten. Den spidsbuede dør, hvis fals antagelig er borthugget, har nu 
retkantet lysning. Over fodlinjens savskifte prydes taggavlen af fem spids
buede høj blændinger, som indrammes af et smalt blændingsbånd, der følger 
de fem brynede, teglhængte kamtakkers kontur. Det forsænkede bånd, som 
giver kompositionen særpræg, kendes fra flere andre blændingsgavle20, således 
bl.a. fra en række våbenhuse ved kirker på det nærliggende Horns land (Gerlev, 
Skibby og Ferslev). Flankemurene har dobbelt falsgesims, hvorunder sav
skifte i vest. I det indre fladbuede nicher over rester af murede vægbænke.

Vestforlængelse og tårn. Nogen tid efter overhvælvningen har skibet fået en 
vestforlængelse, rejst over syld af store kampesten. Materialet er munkesten 
(i munkeskifte), som dog indvendig veksler med partier af kampestensmur- 
værk. Det nye afsnit, som aldrig har haft vindue mod nord, dækkes af et sam
tidigt krydshvælv med forlæg i væggene og halvstensribber. I vest opførtes 
ikke nogen regulær gavl, idet man øjensynlig samtidig med forlængelsen har 
forberedt tårnbyggeriet med fortandinger og en art aflastningsbue under den 
uforholdsmæssigt tynde taggavl. Sidstnævnte forstærkedes inden tårnets op
førelse med en halvstensmur på vestsiden.

Tårnet er bygget af munkesten i munkeskifte over syld af store rejste sten, 
og i den midlertidige åbning opmuredes en spids tårnbue med skråfasede krag
bånd. Over det nuværende vestvindue ses spor efter et ældre, spidsbuet vindue21. 
Tårnrummet overdækkes af et samtidigt krydshvælv med forlæg i murene, 
halvstensribber og lette overribber; i nordre kappes østre del spores klokke- 
rebshul og i den vestre svikkel et spygat. Nordsidens trappehus har halvtag og 
to skifter høj trappefrise med tilbagetrukken binder som konsol. Underdøren 
er fladbuet. Trappen har rund spindel og loft af fladbuede binderstik, som fort
sætter op i overdøren. Til det mørke mellemstokværk en senere, fladbuet lys-
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Egmont Lind 1958 El. M. 1966

Fig. 4—5. Snostrup. 4. (†) Kalkmalerifragmenter i koret (p. 2313). 5. Korbuens[nordre vange (p. 2310).

åbning i vest, ensidig smiget mod smal, udvendig lysglug. Klokkestokværket 
har til hver side to spidse, falsede glamhuller. Flankemurenes gesims udgøres af 
fremspringende blokkors under dobbeltfalset fremspring. De næsten ensartede 
taggavle i øst og vest brydes af syv høj blændinger, som skiftevis har spidsbuet 
og vandret falset afslutning under de brynede kamtakker. I flere blændinger 
ses øverst et kors, svarende til flankemurenes - et dekorativt element, som ken
des fra Køge, S. Nicolai (DK. Kbh. Amt p. 195, fig. 7, 9, 14) og flere af Køge- 
Københavnsegnens kirker22. Gavlene, hvis kamme repareredes 171923, bærer 
dog så væsentlige præg af fornyelser, at det ikke kan udelukkes, jfr. Køge, at 
f.eks. korsene er kommet til ved en restaurering.

Fra eftermiddelalderlig tid kan nævnes følgende reparationsarbejder: 166211 
renoveredes de to østre gavle, af hvilke den ene ydermere fik syv kamme ny- 
muret 1722 (jfr. tårnet), og atter 177113 genopmuredes korets og kirkens 
kamme. Fyrretræs tagværkerne over kor og skib stammer formentlig fra o. 
170 0 24, da man frygtede sammenstyrtning af tagkonstruktionen på grund af 
forrådning. På et af skibets hanebånd er indhugget »L-F-G-1783«, hvilket kan 
referere til en senere forstærkning med krydsbånd, som atter — antagelig i
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tiden omkring restaureringen 1870 — er fjernet ved indbygning af et kraftigt 
hængeværk. Af kirkens seks spidsbuede støbejernsvinduer indsattes fire 183525.

Kirkens nuværende, ydre fremtoning er i væsentlig grad præget af restau
reringsarbejder o. 1870, sandsynligvis udført af murermester Wienberg, som 
ved samme tid ledede fornyelsen af Oppe Sundby (p. 2291). Murene, der hidtil 
havde stået pudsede26, afrensedes og omsattes (jfr. indridset »1870« på korets 
nordside). Omfatningen af de spidsbuede støbejernsvinduer fik nu udvendig 
en rundbue i kor og skib, syddøren ændredes (jfr. ovenfor) og endelig opmu- 
redes nye falsgesimser og taggavle. Våbenhuset havde allerede 1863 fået nyt 
tagværk, og 18797 indsattes et rundbuet vindue i øst.

Ved restaureringen 1966 afdækkedes samtlige tage med nye, røde vingetegl. 
Kirkens indre står nu med hvidkalkede vægge. Korgulvet, der er tre trin hævet 
over skibet, har kantstillede gule sten, indrammet af røde, og alle lagte i sand; 
dette gælder tillige skibets midtgang og våbenhuset. I stolestaderne er lakeret 
korkgulv og i tårnrummet fyrretræsgulv, opbygget i seks trin. 1895 fik kirken 
kakkelovn, som 19387 erstattedes af kalorifere; 1966 installeredes el-varme.

(†) K A L K M A L E R I E R

På skibets overvægge er bevaret malerispor, ligesom man ved flere lejlig
heder har konstateret rester af dekorationer fra forskellig tid i selve kirken27. 
Bl. a. undersøgtes korets nordvindue 1958 i forbindelse med epitafiets restau
rering, og 1966 sås yderligere spor under kirkens istandsættelse.

1) O. 1460—80. Fragmenterne på korets nordvæg, i og omkring vinduet 
viste rester af figurer28, plantestængler samt viekors (sekundært?) over en 
frise af rhombeformede »fliser« (fig. 4). På skibets overvæg ses endnu ved det 
bevarede nordvindue røde siksakbånd, som danner kronfrise og lodret vindues- 
indramning; desuden en rødbrun bue, som kan være levn af glorieret person. 
De ornamentale detaljer (siksaklinjerne, »flise«-borten og de stive, granlig- 
nende plantestængler) er alle karakteristiske led i det såkaldte Isefjordsværk- 
steds repertoire (jfr. Nørre Herlev p. 1942ff., Uvelse p. 2150f. og Sigerslev
vester p. 2222f.) og daterer således skibets hvælv til tiden henimod 1500.

2) O. 1500—25? Indvielseskors (hjulkors) iagttoges 1966 flere steder på ski
bets piller, på sydvæggen i det østligste fag samt på tårnbuens vanger, hvor
for de antagelig må henføres til tidspunktet for tårnbyggeriets afslutning.

3) Før 1670. Formentlig i 1600’rnes første halvdel er korets nordvindue ble
vet muret til i halv højde, ved hvilken lejlighed man har udført en kartouche- 
agtig indramning af den reducerede vinduesåbning (fig. 4). Grå med sorte 
konturer og hvide fuger i kvaderimitationen. 1670 dækket af epitafium nr. 1.

4) 174413 fik buer og grater brunrød marmorering.
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 147
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Fig. 6. Snostrup. Indre, set mod'øst.

I N V E N T A R
Oversigt. Fra romansk tid er bevaret granitfontens simple kumme, og herudover fin

des der fra middelalderen den lille, fine træskulptur af Kristus som smertensmand, mu
ligvis stammende fra et sengotisk sidealter. Også fra de første århundreder af den luthersk
evangeliske epoke er adskilligt gået tabt. Alterbordsforsiden fra 1500’rnes slutning er dog 
bevaret, ligesom den dygtigt skårne prædikestol fra o. 1630. Blandt 1600’rnes gravmin
der må fremhæves et interessant epitafiemaleri fra 1670 for præsten Peter Johansen Hovi 
og hustru. 1800’rnes fornyelser og reparationer betød for inventarets vedkommende, at 
kirken o. 1840 fik nyt stoleværk, hvorved de forrige århundreders lukkede stole og mu
ligvis tillige et pulpitur fra 1760 forsvandt. 1831 havde man fået ny alterkalk, og 1842 
afløstes den gamle altertavle fra 1594 af et maleri af C. W. Eckersberg. Hovedrestaure
ringen o. 1870 gav anledning til reparationer af kirkens træværk, som bl. a. fik egetræs- 
bemaîing (prædikestol, stoleværk og epitafium). 1875 anskafîedes et brugt orgel med ny
gotisk façade. Efter istandsættelsen 1966 står stoleværket rødmalet, mens alterbordets 
sider samt bænke, døre og orgelhus er brunligt.

Alterbord, 1966, med sider af brunmalet fyrretræ og bordplade af massiv eg. 
Alterbordsforside (fig. 6) 1500’rnes anden halvdel, af fyrretræ, 105x167 cm. 
Fyldingernes rhombeformede listedekoration genskabtes ved en restaurering 
1967, som også omfattede stafferingen, der var udført med vandopløselige far
ver på kridtgrund. Rammestykker og fyldinger har rødbrune farver, der for

N.E. 1973
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Fig. 7. Snostrup. Indre, set mod vest.

sidstnævntes vedkommende imiterer masurtræ; listerne grønligt marmoreret.
†Alterklæder. 162010 nævnes et af lærred med frynser, og siden 166211 alene 

røde af fløjl; således 176414 med guld- og sølvkniplinger forneden og under
foret med karmoisinrødt kattun. Det nye, som tillige med en dug anskafîedes 
179529, var kantet med smalle sølvgaloner og broderet med det kgl. navn, krone 
og årstal12.

Altertavle, 184230, oliemaleri på lærred (fig. 6) af C. W. Eckersberg, signeret 
»E. 1842«, i samtidig, nygotisk ramme31. Maleriet, 188x117,5 cm, som viser 
Kristus og Maria Magdalene foran åbningen til klippegraven, hvori ses to 
apostle (Johannes og Peter), er en kombination af beretningerne i Johannes- 
evangeliets 20. kapitel om disciplene ved den tomme grav (1—10) og »Noli me 
tangere« (11—18). Kristus står i hvid kjortel (ligklæde), Maria har blågrønt 
hovedklæde, gult liv og højrødt skørt. Den forgyldte ramme har rødbrunt, 
gotiserende ornament på sort bund; i postamentet citat fra Joh. 20, 17 med 
gylden fraktur på sort bund.

Om den forrige †altertavle vides kun, at den havde Christian IV.s monogram 
og årstallet 159432, muligvis en af de for tiden karakteristiske katekismus
tavler (Alsønderup p. 1446, Strø p. 1492, Ølsted p. 1539, Oppe Sundby p. 2295,

147*

H. J.1970
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Veksø og Farum, begge Ølstykke hrd.). 172513 indsattes et krucifiks, uden at 
det klart fremgår, om dette var en malet gengivelse eller en skåret figur. En 
reparation 179133 ved tømrermester Pfützner omfattede bl.a. indstiftelses- 
ordene med forgyldte bogstaver foruden en snedkermæssig istandsættelse.

Smertensmand (fig. 8), sengotisk, muligvis fra sidealtertavle. Kristusfiguren, 
der sidder på en bænk, måler 68 cm i højden, har dobbelt tornekrone og fatter 
med hænderne om rester, formentlig af lidelsesredskaber (ris og svøbe). Håret 
er nu glat, mens ryggens anatomi er udarbejdet34. Figuren har utvivlsomt været 
stafferet, men 18867 ønskede man den befriet for »kalklag« (stafferingens kridt
grund?), jfr. indridset »1887« og »KA« på bænkens bagside. Den fint indridsede 
skægtegning og redskabsresternes naglelignende udformning er vel udført ved 
samme lejlighed, lige som den af rensede figur synes efterglattet. På skamlens 
bagside anes begyndelsesbogstavet »S« af en eftermiddelalderlig påskrift med 
sorte typer. 1957 gennemførtes en konservering. I norddørens niche.

Altersølv. Kalk, 1831, 24 cm høj. Den runde fod har glat standkant og vulst 
med ciseleret akantusbort. Det glatte skaft har flad, rillet knop med slyng
bånd på midterskiven og en lille krave under det klokkeformede bæger, hvis 
nedre hvælvede del smykkes af en krans af akantusbægerblade i ciseleret ar
bejde. Herover er graveret Frederik VI.s kronede navnetræk. På foden læses 
med graverede versaler: »Snodstrop Kirke 1831«. Under bunden Københavns- 
mærke 1831, guardeinmærke M for Christian Olsen Møller, mestermærke PRE 
for Poul Resen Eggersen (Bøje 858) og månedsmærke vægten. Omtrent sva
rende til samme mesters kalk i Dråby (Horns hrd.) fra samme år35. I bægeret 
er senere indpasset forgyldt indsats af plet. Disk, 1831, glat og med samme 
stempler som kalken. På randens underside med graveret skriveskrift: »Snod
strop Kirke«. Tvm. 14,5 cm.

Oblatæske, 1864, trind, glat, 4,5 x 9,5 cm, svarende til Søborg og Græse 
(p. 1131, 2204) m.fl. Under bunden graveret skriveskrift: »Snodstrup Kirke« 
foruden Københavnsmærke (18)64, guardeinmærke for Simon Groth og mester
mærke for Conrad Christian Frederik Schrøder (Bøje 965). 186216 ønskede man 
en oblatæske af sølv eller porcelæn, og 186436 købtes nærværende gennem den 
kgl. bygningsinspektør F. Meldahl.

Ske, 1905, af sølv, med mestermærke AF for A. Fleron, Københavnsmærke 
(19)05 og guardeinmærke for Chr. Fr. Heise.

†Altersølv. 164837 skænkedes en ny kalk og disk. På kalken læstes: »1648 er 
denne kalk og disk gjort til Snostrops kirke: da var velb(yrdig) Otto Povisk 
slotsherre: Her Peter Johansen sognepræst.« På disken sås Jesumonogram. 
183112 afleveredes begge til kirkesynet. — -\Oblatæske, 1709, skænket af brygger 
i København, Hans Mikelsen. Oval, om lågets ophøjede spejl var en drevet 
pærestav, og såvel lågets som bundens tynde rand var bølgebuklet. Under
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HansStiesdal 1956

Fig. 8 a—b. Snostrup. Smertensmand (p. 2316).

bunden var graveret giverens navn, årstallet, vægtangivelsen 4 y2 lod, 1 ort 
(ca. 75 gr.) samt mestermærke38. Fandtes endnu i kirken 1919.

Berettelsessæt, 1730, af Niels Johnsens vanlige type med midtdelt, godron- 
neret knop (jfr. f.eks. Blistrup, p. 1269, fig. 11) samt vinflaske med oblatskrue- 
gemme indpasset i bægeret, hvorpå Frederik 4.s kronede spejlmonogram er 
graveret. På fodpladen fire stempler: mestermærke NI over [1]725, antagelig 
for Niels Johnsen (Boje p. 59), København bymærke 1730, guardeinmærke for 
Peter Nicolai v. Haven og månedsmærke fiskens tegn. 17 cm høj. Disken har 
cirkelkors og kongemonogram på randen samt under bunden mesterstempel 
som kalken. Læderbeklædt træetui.

Vinkande, af porcelæn (kgl. porcelænsfabrik), sort med forgyldt kors; an
skaffet 1863. Alterskål, svarende til kanden (Bing og Grøndahl), anskaffet 
o. 19057. Begge på altret.

Alterstager (fig. 9), 1600’rne, muligvis før 162010, da to messinglysestager 
nævnes39. Den meget flade fodskål hviler på tre ben, formede som siddende 
løver (fig. 9b) med bæretap på ryggen. Det slanke, rigt profilerede skaft har 
flad, skarp midtskive mellem to balusterled; de flade lyseskåle, som nu har

K.M. 1970
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sekundær lysepig af træ, havde 1863 blikcylindre til små vokslys, som af- 
skafîedes 18747. — Nyere syvarmet stage.

Alterbøger. Bibel, købt 191815 og forsynet med relief støbte sølvbeslag fra en 
†alterbog, skænket 171237 af Jochum Gevert, bager i København. Midtpladens 
ovalfelt har spejlmonogram af initialerne JRG og indrammes af barokkartouche 
med kronende muslingeskal. Hjørnebeslagene er med båndakantus, og spæn- 
derne har akantusranker. Stemplerne viser Københavns bymærke 1712 og 
mestermærke for Johan Henrich Mundt (omtrent som Bøje 316). — 169524 
ejede kirken et eksemplar af Frederik II.s bibel.

Alterkrucifiks, før 1919, af zink, ca. 26 cm høj figur på sortmalet kors. Støbt 
efter samme forlæg som sølvkrucifiks i Frederiksberg kirke fra o. 1880 (DK. 
Kbh. III, p. 450, fig. 36) og formentlig udført af kgl. hof zink- og metalstøber 
Lauritz Rasmussen40. I tårnets mellemstokværk.

Et †røgelsekar nævnes 169524.
Messehagler. To nyere, hvoraf den ældste er af rødt fløjl med guldgaloner og 

kors. †Messehagler. Siden 162010 nævnes kun røde, af fløjl, med guld- eller sølv
besætning.

Tresidet, retvinklet alterskranke, formentlig ikke meget ældre end 174613, 
da Hans Nielsen, Ganløse, malede den sort. Smedejernsstængerne har messing
knopper, og i midtfaget ses Jesumonogram i cirkel omgivet af slyng — alt i 
rundjern. Såvel det læderbetrukne knæfald som det forhøjede bræddegulv inden 
for skranken fjernedes 1966 og erstattedes af knæfald i spinkel udformning og 
med stofbetrukne puder. Gelænderets forlængelse til alterbordet stammer fra 
19267.

173913 udførte Jens Christensen, Farum, en -\bogstol, ca. 140 cm høj på kors- 
fod.

Fontekumme, romansk, af granit, næsten regelmæssig halvkugleformet og 
med en spinkel rundstav under mundingsranden. Tvm. 70 cm. 18897 rensedes 
den ifølge ministerielt cirkulære. Foden er en firkantet, muret klods af moderne 
sten. Den oprindelige fod var muligvis den 1875 på kirkegården henliggende 
»kanonsten«, en rundt tilhugget sten med rundstav, som lignede en søjlebase 
og tidligere havde båret prædikestolsstolpen. 172713 flyttedes fonten, som stod 
»umagelig neden i kirken«, til korbuen, hvor den anbragtes ved den nordre vange. 
Nu — og i det mindste siden 1875 — i korets nordvestre hjørne.

Dåbs fad, o. 1575, sydtysk, skænket kirken 1602. I bunden drevet fremstil
ling af bebudelsen, omgivet af den sædvanlige meningsløse minuskelformular; 
nu næsten udpudset. På randen kun indstemplede ornamenter (rosetter og 
egeløv) samt graveret versalindskrift: »Dette bechen hafver Karren Rasm(us) 
Dater H[er] Rasmvsis Dater i Lvnge gifvit til Sn[ostr]op kircke d.. hendis 
dater Karren L. .rs Datter blef chrisnet anno 1602«. Tvm. 41 cm.
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Fig. 9 a—b. Snostrup. Alterstage. a. Afbildning i Chr. Hetsch: Industrielle Tegninger for Metal
arbejdere, 1879. b. Lovefod (p. 2317).

Dåbskande, 1829, af tin, af den meget udbredte slangehankstype (jfr. f.eks. 
Tibirke p. 1329 med fig.) med Frederik VI.s kronede monogram graveret på 
korpus; på låget med skriveskrift: »Snodstrup Kirke 1829«. I bunden anes 
stempel under kedelsten.

†Fontelåg. 18797 anskalTedes et nyt låg til fonten. †Fontehimmel. 172713, 
samtidig med fontens nyopstilling, indmuredes en krog41 i korbuen til »kronens« 
ophængning.

†Korbuekrucifiks og korgitter omtales 174713, da de af Hans Nielsen, Ganløse, 
opmaledes med smukke farver, således Kristi lændeklæde, »skærfet«, med en 
»skiøn gul couleur«.

Prædikestol (fig. 6), o. 1630, udført af samme værksted som Blovstrøds fra 
1631 (p. 912, fig. 8—11) og Gørløses (p. 2188, fig. 10, 11). Stolen er på fire fag 
foruden et opgangsfag. Storfelterne har gruppens karakteristiske portalkompo
sition omkring relieffigurer, og de enkelte fag adskilles ligeledes af dydehermer. 
Såvel postament som gesims kendetegnes af frisens dybe fyldinger med bue
tunger, ligesom de enkelte fag her skilles af henholdsvis konsol med løve
hoved og bøjle med englehoved. Underbaldakinen er fornyet.
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Storfelternes relieffigurer forestiller Kristus, »verdens frelser«, flankeret af 
de fire evangelister, alle med navnetavler (reliefversaler) i hængestykkets be
slagværk. Figurernes rækkefølge, regnet fra opgangsfaget: »S. Mathevs, S. 
Marcvs, Salvator Mvndi, S. Lvcas og S. Iohannes«. Kristus bærer rigsæblet 
(verdenskuglen) og flankeres i portalfeltets svikler af kvindelige engle med 
sejrskranse. Evangelisterne har deres vanlige tegn og er skåret efter værk
stedets gængse forlæg, hvilket tillige gælder dydehermerne, som følger Golt- 
zius’ — Mathams serie42. Dydernes rækkefølge: Troen med bog (korset af
brækket), Håbet med due og delvis bevaret anker, Kærligheden (barnet af
brækket), Retfærdigheden med delvis bevaret vægt (sværdet mangler), Klog
skaben med slange og Styrken med brudt søjle over skulderen.

Den samtidige himmel er en sekskant med gesims som stolen, dvs. bl.a. 
kronliste med æggestav over tandsnit foruden hjørnebøjler; sidstnævnte dog 
med tværrillet bosse i stedet for englehoved. Tre topstykker, hvoraf det midter
ste har Christian IV.s kronede monogram, de flankerende henholdsvis sol(vest) 
og måne(øst). I den kassetterede undersides fylding hænger helligåndsduen.

Stolen bærer præg af et vist forfald (jfr. dydehermernes og portalslutstenenes 
afslåede attributter), såvel som af ændringer, bl.a. af opgangsfaget, som er 
beskåret og har sekundær gavl over storfeltets portal. Denne ændring er mulig
vis sket 174413, da Jens Christensen, Farum, opsatte en italiensk trappe med 
repos (muligvis den bevarede), lidt længere mod vest, hvorved rummet mellem 
trappeopgang og triumfvæg fremkom; samtidig sattes en ottekantet pille under 
prædikestolen. Den nuværende sekskantede pille på granitfod (jfr. døbefont) 
og den femsidede underbaldakin stammer formentlig fra 1860’erne, da stolen 
restaureredes9. Trappeopgangens sokkel hidrører fra 182712.

Stafferingen er nyere og stammer antagelig fra 1860’erne9. Stol, himmel og 
trappe står dels brunt43, dels egetræsmalet med figur- og ornamentdetaljer 
fremhævet af guld, blåt, hvidt og grønt. I postamentets, gesimsens og himlens 
f riser ses bibel citater med gylden f raktur på sort bund. Postamentets skrift
steder, der refererer til storfelternes figurer, er således fra Matt.6,33; Mark.13, 
33; Joh. 1, 29 (under Kristus); Luk. 13, 25 og Joh. 17,17. Gesimsens fra Hebr. 3, 
7—8 og himlens fra l.Cor.12, 13. De nuværende citater er muligvis oversættel
ser af en oprindelig, latinsk versalindskrift, som anes under de sekundære lag44.

En †dør nævnes 174413, da den rykkedes mod vest og placeredes på linje 
med stolestaderne i forbindelse med den nye trappe. Året efter malede Hans 
Nielsen, Ganløse, »dørens rabatter og de derpå siddende billeder, der havde 
været forgyldt« med en brunlig farve.

Et †timeglas nævnes tidligst 162010. 174313 købtes et firfaget glas, som 1825 
var beskadiget og 182712 borttaget.

Stolestader, o. 184045, svarende til stolene i Græse fra 1838 (p. 2207). Gavlene
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Fig. 10. Snostrup. Prædikestolsfelt (p. 2320).

er glatte med spidsbuet topstykke; de tre østligste gavle i begge sider har dog 
fået en særlig udformning, idet spidsbuen her er markeret med lister på den 
i øvrigt firkantede afslutning, ligesom lågerne (i syd til kirkesangerstol og 
prædikestolsopgang) er forsynet med topstykker. Til ryglæn er delvis gen- 
anvendt materiale fra det ældre stoleværk, formentlig fra 1700’rne i lighed 
med indgangspanelerne, hvis spejlfyldinger har konkave hjørneindskæringer. 
19047 gjordes stolene bredere.

L.L. 1974
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†Stolestader. 176013 forfærdigede Jens Christensen, Farum, en ny stol. 
182712 repareredes gavlene, og 32 dæklister maledes. — En ^skriftestol nævnes 
1727 og sammen med en †degnestol atter 1746, da de var i koret, jfr. epitafier. 
176113 gjorde Jens Christensen, Farum, en ny skriftestol.

Bænke. To bænke i tårnrummet med udsavede ben samt ryglæn kan muligvis 
stamme fra †pulpitur (se nedenfor). I våbenhuset findes en lignende bænk, dog 
uden ryglæn, foruden en to-rums slagbænk med låsebeslag.

Et skab, 1966, af hvidmalet træ, til messeklæder m.m., stammer fra den 
seneste restaurering. Bag altret.

†Kister og skabe. 173913 ophuggede smeden en pladskrævende, jernbunden 
kiste, som antoges at have stået fra de »papistiske tider«. 166211 nævnes, at 
bøndernes geværskab på grund af fjendernes indfald ikke var kommet til 
kirken. Inventariet 169524 opregner et nyt fyrretræsskab til kirkens klæder, 
foruden et ubrugeligt, beslået skab med jernhængelås.

Pengeblok. Formentlig efter 1806, da inventarierne ikke længere nævner en 
fattigblok, som 180312 repareredes. Stammen under den bredere blok har af- 
fasede hjørner, og selve blokken lukkes af to tværgående og et lodret jernbånd 
med nye hængelåse; oversiden er af jern med affasede sider og oval pengetragt. 
Højde 72 cm. Fastgjort med jernbånd til stolegavl i nordrækken overfor ind
gangsdøren. Nu rødmalet som stolene. — 169524 nævnes to †pengetavler, og 
175113 købtes en af fin hvidt egetræ; endnu 18637 omfatter inventarielisten 
tre kollekttavler.

Dørfløje. Våbenhusets to døre er revledøre, på forsiderne beslået med pro
filerede brædder for at give indtryk af rektangulære fyldinger i to lodrette 
rækker. Efter formen at dømme stammer de fra 1800’rnes første halvdel, men 
det er mest sandsynligt, at døren til kirken er opsat efter 18706 i forbindelse 
med døråbningens ændring, jfr. p. 2310.

Et †piilpitur byggedes 176013 af Jens Christensen, Farum. Det hvilede på 
seks piller og havde dobbelt, trinvis opbygget gulv. Tårnrummets nuværende 
gulv kan være et levn heraf. Pulpituret stafîeredes året efter af maleren Lars 
Bendixen, Hillerød.

Orgel, købt brugt 187546. Et manual med fire stemmer: Gedakt 8’, Principal 
4’, Gedaktfløjte 4’, Oktav 2’. Oprindelse ukendt; prospektpiberne formentlig 
fra 1700’rnes slutning, hovedparten af piberne i orglets indre fra o. 1850. Ved 
en gennemgribende restaurering, foretaget 1966 af Th. Frobenius & Co., for
nyedes alle mekaniske dele. Façaden kan i sin nuværende skikkelse muligvis 
datere sig fra ombygningen o. 1850. I tårnrummet.

Løse, sortmalede metalbogstaver og -tal, ophængte på søm, afløste 1966 
fem salmenummertavler, fra 1800’rnes anden halvdel47, af træ, 71x52 cm, og 
beregnet til skydenumre. Sortmalede med hvidmalet fraktur: »Skr(i)ft(e)m(ål)
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H. J. 1975

Fig. 11. Snostrup. Klokke 1615, stobt af Hartwig Quellichmeier. Detalje af frise på klokkehalsen
(p. 2323).

& Alterg(ang) — Daab«. — »Før Prædiken — Efter Prædiken«. I tårnets mel- 
lemstokværk.

†Præsterækketavle. 173848 stod navnene på seks af kirkens tidligere præster 
at læse på altertavlen.

Belysning. To lysekroner, moderne barokkopier, er ophængt i skibet. 1966 
opsattes små, hvide lampetter langs væggene i kor, skib og tårnrum. En 
-flysekrone i middelalderlig stil, formentlig fra 1800’rnes anden halvdel, sås 
endnu 1919 i skibets østligste fag (fot. i NM.).

Klokker. 1) 1615, omstøbt i København af Hartwig Quellichmeier10. Om 
halsen versalindskrift mellem rammelinjer: »Convoco viventes qvando üt concio 
sacra. Anno 1615. Gos mich Hartwig Qvellich Meier« (»jeg sammenkalder de 
levende, når der holdes hellig gudstjeneste. År 1615 støbte Hartwig Qvellich- 
meier mig«). Over indskriften en buefrise med liljespidser og blomsterfyld, 
nedenunder en frise, sammensat af ensartede stykker, 5,5 x 22,5 cm, som gen
giver feston, ophængt mellem ørn og kvindeligt fantasivæsen (fig. 11). Tvm. 
105 cm. 2) 1972, med følgende versalindskrift om halsen mellem rammelinjer 
og under stiliseret frise: »Denne klokke støbtes år 1972 af N. V. Eiisbouts til 
Snostrup kirke som afløser for en klokke fra 1874«. Tvm. 91 cm. Ophængning 
1972 i slyngebomme af eg, der afløste jernvuggebomme fra 187449.

†Klokker. 1) Middelalderlig, med indskriften »Ave Maria gratia plena« (»hil 
Maria, fuld af nåde«)50. 1872 var den revnet, og to år senere omstøbtes den.
2) 1874, med følgende versalindskrift på mundingsranden: »Omstøbt 1874 i 
Anker Heegaards etablissement paa Frederiksværk«. Om halsen bånd med 
akantusværk. Tvm. 91 cm. — Ved klokkeskatten 1602 afleveredes en klokke 
på tre skippund, fem lispund54.

Klokkestol, 186951, af fyr, som delvis er materiale fra den ældre stol.
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L.L. 1960

Fig. 12. Snostrup. Epitafium nr. 1, udført 1670 for sognepræst og provst Peter Johansen Howi, 
† 1679, og hustruen Margrete Simonsdatter Hof (p. 2324).

G R A V M I N D E R

Epitafier. 1) 1670 (fig. 12). Herudfor hviler (jfr. gravsten nr. 3) Peter Johan
sen Howi, sognepræst i <32) år og provst over Ølstycke herred <22) år, †16<79> 
den □ ?, i sin alders <60.) år, med sin hustru, Margareta Simonsd[atter Hof]52 
.............år. Epitafiet består af et oliemaleri på lærred, 120x168 cm, i en pro
fileret træramme, hvis nedre del er udformet som et hængestykke, hvori ind
skriftfylding med buetunger.

Portrætmaleriet er et knæstykke og viser ægteparret stående og rækkende 
hinanden hånden. Det religiøse moment indskrænker sig til en række symbolske 
attributter. Den 51-årige præst har gråblå øjne, og det lokkede hår, såvel som 
det lille overskæg og hageskægget, er brunligt. Klædningen er den sorte em- 
bedsdragt, bestående af kjole og bredbræmmet kappe, foruden hvid pibekrave. 
Han lægger sin højre hånd på et timeglas, som står på et bord med rødt tæppe 
og er omgivet af bøger samt knogle og et diminutivt kranie, hvorfra kornaks
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spirer frem —- symboler på livets forkrænkelighed. Hustruen er brunøjet, med 
hvidt hovedtøj, hvorover en sort baret, som er bundet ned om nakkehåret 
med et sort bånd. Sort kjoleliv med vide ærmer til albuerne. Hvid halskrave, 
underærmer og forklæde — sidstnævnte over rødt og gult underskørt. Til en 
af løkkerne i halskravens sorte bindebånd er fæstnet et hængesmykke med 
sleben sten og nedhængende perle. Om venstre underarm koralarmbånd med 
emaljeret lås og balsambøsse. Lillefingeren og guldbrand er på begge hænder 
besat med fingerringe af guld og diamanter, foruden på venstre hånds tommel
tot, hvormed hun holder en rød nellike, som er symbol på Kristi offerdød og 
herigennem ægteparrets opstandelseshåb53. En sølvbeslået bibel? ligger på det 
grønne bord bag ægteparret. Baggrundens brunlige søjle er forsynet med 
latinsk påskrift i sorte versaler, som meddeler epitafiets tilblivelsesår og de 
portrætteredes alder: »Anno Christi 1670. Ætatis suæ 51 /4> Ætatis suæ 60.« 
Grålig baggrund og grønne draperier.

1960 restaureredes epitafiet: Det flængede lærred spændtes op på en fast, 
flettet træbund, ligesom rammens sekundære egetræsmaling og gyldne fraktur- 
skrift fjernedes til fordel for den oprindelige staffering, der for rammeværkets 
vedkommende udelukkende var holdt i sort og guld. På korets nordvæg, dæk
kende det romanske vindue, jfr. †kalkmalerier.

2) O. 1757. Herunder hviler Rasmus Stage, født 31. august 1693, sognepræst 
her i 30 år siden 1727, levede 29 år i et ærligt og kærligt ægteskab med Maren 
Klunker og avlede med hende tre sønner og fire døtre (af hvilke sidste, den ene 
forlængst er død), † 17. febr. 1757. Tavlen er bekostet af enken og børnene. 
Sortmalet trætavle, 115x87 cm, med gylden inskription (kursiv, versaler og 
store skønskriftbogstaver). Rammen er ødelagt. 175837 over skriftestolen, nu 
på korets nordvæg, under epitafium nr. 1.

3) 1892. Martin Aleth Schmidt-Phiseldeck, født 22., † 26. marts 1892, og 
hans søster, født 18., † 19. febr. 1891. Glatpoleret, hvid marmortavle, med 
forgyldt, fordybet versalindskrift. Under personalia, et citat fra Mark. 10, 
14. I våbenhuset, indmuret i nordvæggen, vest for døren.

†Epitafier. 1) O. 1614? Sognepræst og provst i Ølstykke herred, Lauritz 
Hanssen Ostrup, †2. maj 1599, i sin alders 60. år, endvidere sognepræst Lauritz 
Pedersøn, † 9. maj, i sin alders 45. år; begge gift med Karen Rasmus daatter, 
den første 9 år, den anden 14 år (en datter af andet ægteskab døde med fade
ren). Opsat af sognepræst Ilanss Simonsø(n) Hoff sammen med hustruen Karen 
Rasmus daatter (dvs. tredie ægteskab). Trætavle i glat ramme, sortmalet med 
gylden fraktur. 175837 over degnens stol — 1919, da den blev brugt som 
alterbordets bagklædning, manglede øvre del af fylding og ramme.

2) 1689. Opsat af sognepræst Christen Christensøn Hegelund og Anne 
Olsdotter Henne til minde om seks døde børn. Ifølge sognepræst Johannes
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Kruses indberetning 175837 et maleri, ophængt i kirkens vestende (»nederst i 
kirken«) og forestillende præstefamilien med mand, hustru og børn (syv sønner, 
fem døtre og tre børn i svøb). På en pille midt i maleriet, jfr. epitafium nr. 1, 
stod årstallet »1689« og ægteparrets aldersangivelse: »Ætatis suæ 36 —- Ætatis 
suæ 38«. Endvidere læstes øverst i hjørnerne, henholdsvis »jeg har lært at lade 
mig nøje« og — »Guds frygt med nøjsomhed er stor vinding«. Personindskriften 
rummede følgende versificerede oplysninger:

»Guds menighed her i 10 år nær tilfulde 
opvartet har med flid og søgte det jeg skulle, 
mit brød er nu bestemt i Norges riges land, 
hvor udvalgt konge der fik landgang og stand, 
jeg efterlader mig her 6 børn udi grave, 
som er nedlagt af Gud i muld og jordens have, 
jeg må fra dem bort, vi samles skal engang, 
i evig himmelfryd blandt engles liflig sang«.

Gravsten. 1) O. 1623. Anders Germandsønn, født i Iytland i Als sogn i Hie- 
gaard, † 1623, den 28. april, alder 80 år; med hustruen, Inger Erichs daater, 
† □ den □ alder □ år. Grå kalksten, 188 x 105 cm. Indskriftsten med roset- 
prydede hjørnecirkler, hvortil slutter sig randskrift mellem rammelinjer. Per
sonindskriftens fordybede versaler begynder i rammen og fortsætter som tvær
skrift, afbrudt af bomærke (tre krydsede linjer med hager) mellem mandens og 
hustruens personalia. I gangen, østligst i det midterste fag.

2) O. 1642. Iørgen Iænsmær Ficher, † 9. maj 1642. Bekostet af Iørgen 
Iænsmær sammen med de andre arvinger. Rødlig kalksten, 200x113 cm. 
Indskriftstenens fordybede versaler danner tværskrift i to dele. I gangen mel
lem andet og tredje fag fra øst.

3) 1684. Peter Iohansøn Hovi, sognepræst til Snodstrvp i 32 år, provst over 
Ølstøche herred i 22 år, levede i ægteskab med Margrete Simonsdaater Hof 
(jfr. †epitafium nr. 1) i 31 år, på nær 6 uger, † 27. sept. (16)79 efter at have 
levet 60 år, 11 uger og 3 dage. Rødlig kalksten, 134x100 cm. Indskriftstenens 
fordybede versaler danner dels randskrift med bibelcitat: »De som hafver 
undervist andre. . . . Dan. 12 v. 3«, dels tværskrift med personalia, som afsluttes 
af religiøs sentens (opstandelseshåbet) og årstallet »1684«. I korgulvet foran 
alterskranken og ud for ægteparrets epitafium, nr. 1.

(†) Gravsten ? Som tærskelsten ved opgang fra våbenhus til skib er benyttet 
en grålig kalksten af ca. 20 cm.s tykkelse, hvis største længde nu er ca. 140 cm, 
mens bredden andrager ca. 77 cm.

Bondegravsten, 1833, med indhuggede årstal 1771 og 1833, over og under 
initialerne EOS (versaler). I muren ved kompostbunken i kirkegårdens nord
vestre hjørne.
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RA. DaKanc. B 99. 1591-—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene i henhold til kgl. missive af 28. dec. 1590, III Sjælland. —Landbrugsministeriet. 
Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 1850—53, 1860—64, 1872—84. — LA. Sno
strup sognekaldsarkiv. Aa 2. 1752—1813. Kirkebog, heri liber daticus 1735—1874 med 
visitatsbemærkninger 1744—1809. — Aa 3. Varia. 1812—54. Kirkergsk. med enkelte bilag.

Ved embedet. Synsprotokol 1863 fî. — Forhandlingsbog for menighedsrådet 1904—-52. 
— Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Sophus Miiller 1875, C. A. Jensen 1919, Aage Sø
rensen 1957 (alterbordsforside, smertensmand og epitafium), Egmont Lind 1959 (kalk
malerier), Inger og Johannes Exner samt Jan Gehl 1962 (forslag til kirkens istandsæt
telse), Elna Møller 1966 (bygning), Aage Sørensen 1968 (alterbordsforside og farveafsæt- 
ning i kirken) samt Birgitte Bøggild-Andersen og Erik Moltke 1970 (inventar og grav
minder). — Bygnings- og inventarbeskrivelse ved Hugo Johannsen samt orgel ved Ole 
Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Seks blade med plan, bygningsdetaljer og forskelligt inventar, teg

net af E. Schiødte 1875. — To blade opmålinger ved Jan Gehl 1966.

1 Roskildebispens Jordebog p. 87 og 91. 2 S.R.D. VI, 203. Det må også nævnes, at 
Rørbæk savnes i tiendelisten i Roskildebispens Jordebog p. 144. 3 Kronens Skøder I, 
100; jfr. J. O. Arhnung: Roskilde Domkapitels Historie, I, Roskilde 1937, p. 242 og 305. 
4 S.R.D. VI, 177. 5 Landebogen p. 11. 6 LA. Kongelige bygningsinspektører: Mel- 
dahl. Domænekirkerne 1872—73, pk. XXII—XXIVa. 7 Ved embedet. Synsprot. 
1863fî. — 8 NM. Møntsamlingens fundprot. nr. 143. 9 RA. Kultusministeriet: I. dep. 
1848—1916. Journalsager. 10 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 11 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. 12 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Amtsrgsk. Frederiksborg amtstue. 1797—1848. 13 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 14 LA. Sjællands stiftsøvrigheds 
arkiv. Kgl. kirkers inv. 1764. 15 Ved embedet. Forhandlingsbog for meninghedsrådet 
1904—52. 16 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og 
Horns hrdr.s provsti: 1854—62. Synsprot. 17 Jfr. opmåling ved Jan Gehl (NM.).
18 Resterne af blysprosse fra korvinduet, afleveret til NM. (nr. D 363/1964). 19 Stapel 
fra syddøren (vest) og krampe er indbragt til NM (nr. D 362 a—b/1964). 20 F. eks. 
Sandby (DK. Præstø p. 698), Herslev, Kirke-Hvalsø og Nørre-Dalby (DK. Kbh. Amt 
p. 666, 827 og 1227). Et markant eksempel fra 1400’rnes anden halvdel er vestgavlen 
på S. Jørgens kapel (kræmmerkapellet) ved Peterskirken i Malmø (Th. Wåhlin: Malmö 
S. Petri kyrka, Malmö 1919, fig. 10). Endvidere vestgavlen på Mariakirken i Båstad (E. 
Bohrn: Maria-kyrkan i Båstad. En vejledning, udgivet af menighedsrådet 1945). 21 De 
to vinduesstiks issepunkter ligger i en indbyrdes afstand af ca. 30 cm, jfr. opmåling 
1966 ved Jan Gehl (NM.). 22 F.eks. Bronshøj, Havdrup, Borup, Kimmerslev og Nørre 
Dalby (DK. Kbh. Amt p. 339, 1079, 1179, 1198 og 1228). 23 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
Kirkergsk. 1719—31. Rgsk. for kgl. kirker på Sjælland uden for rytterdistrikterne.
24 LA. Bispearkivet. Provstebreve. Indkomne sager: 1690—1808. Ølstykke. 25 RA. 
Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 17 82—184 8 . 26 Ved sit besøg 1836 no
terer biskop Mynster: »Udenpå er kirken nylig hvidtet, derimod er tårnet og våben
huset røde og plettede« (B. Kornerup, ed.: J. P. Mynsters visitatsdagbøger 1835—53, I, 
1937, p. 171). 1860 var en afpudsning, evt. farvning, på tale, men udsattes med henblik 
på en mere gennemgribende forandring af kirkens ydre, jfr. note 16. 27 Magnus-Peter- 
sen: Kalkmalerier p. 104. 28 Under restaureringen 1966 fjernedes den sekundære til- 
muring af vinduets nedre halvdel, hvorved der fremdroges kalkmalerifragmenter på de
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indre vinduessmige, bl.a. dragehale? (jfr. fot. i NM.).
29 RA. Rtk. Rev. rgsk. Ryttergodsdistrikter: Fre
deriksborg ryttergods distrikt. 1717—96. Summa
riske ekstrakter, heri 1792 og 1793—96. Kirkergsk.
30 1841 ville man benytte et maleri af N. W. Mar- 
strand (i Rom), oprindelig bestemt for Uggeløse 
kirke, men året efter afgav man bestilling hos Ec- 
kersberg, som skulle have 400 rbdl., jfr. RA. Rtk. 
Bygningsadministrationen. Kopibog 1841—-50. En 
skitse til altermaleriet tilhører det kgl. kunstaka
demi, jfr. E. Hannover: Maleren C. W. Eckersberg, 
1898, p. 399, 401. 31 Rammens nuværende top
kors er en simpel erstatning for den afslåede, gotiske

fiale, som fandtes under sidste istandsættelse og afieveredes til NM. (nr. D 35/1969). 
32 Kgl. Bibl. Additamenta: 153, fol. L. L. Thurah; Samlinger til en beskrivelse af Dan
mark. I. 33 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1780—92. Frederiksborg distrikts kirkergsk. 
med bilag. 34 En ligeledes »rundskåren« smertensmand fra Flødstrup (Vindinge hrd., 
Svendborg amt) er også udarbejdet med angivelse af rygsøjle og ribben. 35 Kalken i 
Dråby er identisk med den samtidige kalk fra Kappel (DK. Maribo p. 310 f. med fig.), 
hvis guardeinmærke »M« fejlagtigt er tolket som mestermærke for Peder Jacob Malmborg 
(Bøje p. 127), jfr. Oppe Sundby p. 2296. 36 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. 
Bygningsdomænejournal. 1850—53, 1860—64, 1872—84. 37 LA. Bispearkivet. 1758—59. 
Hist. efterretn. til HofmFund. 38 Mestermærket, der ifølge beskrivelsen 1919 var en liggen
de oval med J og sammenskrevet SR eller RS, har ikke kunnet identificeres. 39 Den gen
givne afbildning stammer fra Chr. Hetsch: Industrielle Tegninger for Metalarbejdere, 1879. 
Den er baseret på E. Schiødtes tegning fra 1875 (NM.). 40 Gengivet som nr. 6 i en katalog 
fra 1896 over Lauritz Rasmussens krucifiksmodeller (DK.s registrant). 41 Formentlig 
den krog, som endnu 1919 (fot. i NM.) sås midt i korbuens nordre halvdel. 42 Gengivet 
hos S. Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, II, Oslo 1973, p. 219 IT., 
fig. 431,437, 441, 448 og 450. 43 Allerede 1745 omtales prædikestolens »brunagtige« farve, 
jfr. note 13. 44 Således i postamentfrisen under Mattæus: »[Qværite primum] regnum 
dei. Cap. 6«. 45 Dette år solgtes en del gammelt træværk på auktion efter en reparation 
af kirken, jfr. note 12. 46 Jfr. I. og J. Exner, J. Gehl: Snostrup kirke. Forslag til istand
sættelse. November 1962. I NM. 47 I inventariet 1863 omtales to salmenummertavler, 
1879 var antallet øget til fire, og 1882 anskafîedes den femte, jfr. note 7. 48 LA. Bispe
arkivet. Indberetninger og svar på cirkulærer: 1738—1817. Specielle indberetninger.
49 Korrespondance i NM.s arkiv. 50 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siel- 
lands Kirckers etc. Beskrivelse. 1755—73. Tom. I. 51 På tværgående bjælke under den 
store klokke er indhugget følgende initialer med versaler: »ILS. HIS. OAS. LPCS. 
11.3.1869.« Sekundært er efter de fire mandsinitialer tilføjet »AHS«, formentlig i forbin
delse med Anker Heegaard klokkens ophængning. 52 Den ved restaureringen fjernede, 
sekundære opmaling af personindskriften (bevaret som kalke i NM.) havde Howi, for
mentlig fejl for Hof, jfr. gravsten nr. 3. 53 Jfr. I. Bergström: Den symboliska nejlikan, 
Malmø 1958. Heri anføres (p. 107), hvorledes man i 1500’rnes portrætmaleri ofte ser op- 
standelseshåbets nellikesymbol kontrasteret med de sindbilleder, som udtrykker det 
verdslige, synd og død (jfr. epitafiets timeglas, kranie og knogle). 54 Jfr. DaSaml. 1,99f.; 
Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 100.

Fig. 13. Snostrup. Landsbyplan 1785.



Fig. 1. Ølstykke. Ydre, set fra nordøst. Tegning af E. Schiodte 1875.

ØLSTYKKE KIRKE

Ø L S T Y K K E  H E R R E D

O
m kirkens forhold før reformationen synes intet oplyst1. 1567 havde sognet 39 tiende
ydere2. 1687 fik Sjællands stiftsskriver tillagt kirkens visse og uvisse indkomst mod 

at vedligeholde den forsvarligt og gøre regnskab for stiftsbefalingsmanden og bispen3. 
1697 blev kirketienden på lignende betingelser tillagt sognepræsten ved Vor Frue i Ros
kilde, og 1713 bortfæstedes den til samme4. 1875 afhændede finansministeriet kirken til 
et interessentskab af tiendeydere5, og 20. juni 1911 overgik den til selveje.

Møntfund. Ved tårnets nedrivning 1867 fandtes en sølv- og 203 kobbermønter fra Erik 
af Pommerns tid, udmøntet i Lund og Næstved6.

Ifølge sagnet var det farligt at gå forbi kirken ved nattetide, da glumsoen angreb 
mennesker7.

Kirken ligger på et højt plateau i den gamle landsbys nordvestlige udkant, 
indtil for få år siden med åbne marker helt op til det nordre og vestre kirkegårds- 
dige, hvorfra der var vid udsigt. Markerne er nu bebyggede med udstrakte 
parcelhuskvarterer. Kirkegården, der har en stor udvidelse mod nord, og en 
mindre mod vest (efter 1875, sml. nedenfor), hegnes af moderne, teglhængte 
mure undtagen dog i øst mod præstegården, hvor begrænsningen forløber ret tæt 
på koret; her står en gammel, hvidtet, teglafdækket munkestensmur på sok- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 148
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kel af kampesten; ud for korgavlen en låge for præsten. Af tegningen, fig. 1, 
fremgår, at før udvidelsen var kirkegården på vestsiden hegnet af en mur med 
fladbuede spareblændinger. Hovedindgangen mod syd har køreport og ganglåge 
med trægitterfløje mellem murede piller af moderne munkesten. 1661—62 
repareredes ringmuren med hulsten8. Flere andre reparationer nævnes i regn
skaberne, således 1717—18 ved murermester Christoffer Hansen, Græse, i 
hvilken forbindelse »alle tre Laager og Porten« omtales9. 1734 opførtes i den 
søndre ringmur, hvor »sognepræstens hus har stået imod«, 8 alen mur af kampe
sten med tag10. 1695 fornyedes to †kirkeriste11.

Taget på en †kirkelade repareredes 161512.
Efter ansøgning fra kommunen tillod Kultusministeriet 1886, at ligkapellet 

på kirkegården umiddelbart vest for hovedindgangen opførtes »omhyggeligt og 
i kirkelig Stil«13. Det er af røde sten i blank mur cg med kamtakkede gavle.

Et †halsjern er nævnt 176414.
1862 anlagdes et brolagt fortov15.
Kirken består af et skib fra 1100-årenes sidste halvdel, hvor det †oprindelige 

kor har givet plads for et senmiddelalderligt langhuskor; mod syd et ligeledes 
senmiddelalderligt våbenhus, mod nord et sakristi fra reformationstiden, samt 
vesttårn, opført 1867 som afløser for et relativt tidligt middelalderligt †tårn. 
Orienteringen har afvigelse til syd.

Af den oprindelige, forholdsvis lille kirke er kun langhusmurene i behold, 
opført af rå og kløvede kampesten med udstrakt anvendelse af kridt- og fråd 
sten til bygningsdetaljer (højde fra fortov til gesims 3,85 m). Nordmurens øst
hjørne er sat af kampestenskvadre med et par anseelige frådstenskvadre øverst. 
I murens østre del forløber der 0,90 m over jorden et kridtstensskifte; enkeltvis 
forekommer et par frådsten. Over det østligste vindue ses en rest af den oprinde
lige åbnings kridtstensstik, og vest for midtervinduet et med kampesten ud
vendig tilmuret, 0,65 m bredt, vindue med stik og karme af kridt og en enkelt 
frådsten. Også sydmurens østhjørne er bevaret med en del store frådstens
kvadre. Hver af skibets langmure må oprindelig have haft to vinduer, hvoraf 
de ovennævnte spor er bevaret i nordsiden. Syddøren er en udvidelse af den op
rindelige sydportal; nordportalen kan ikke umiddelbart spores.

Ændringer og tilføjelser. I skibet indsattes formodentlig endnu i 1300’rne tre 
fag smukt udførte, højt kuplede krydshvælvinger, som hviler på udhugninger i 
væggene og på spidse gjordbuer med vægpiller, der prydes af kraftige kar- 
nisprofilerede kragbånd, til hvis øvre led der slutter sig slanke hjørnesøjler 
(fornyede i vest) båret af kræmmerhuskonsoller og kronet med trapezkapitæler, 
som optager både kappekanternes rundstave og de spinkle kvartstensribber; i 
midthvælvet mødes ribberne i en rundskive. Helstenskapperne er muret i kreds 
uden overribber.
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Langhuskoret af munkesten i munkeskifte står på syld af uensartede kampe
sten, der også indvendig, navnlig under sydmuren og den sydlige del af øst
muren, er fremtrædende. Den rundbuede præstedør midt i østgavlen omgives 
af moderne munkestensmurværk16. På gavlmuren syd for døren ses et 26 skifter 
højt rudemønster af sortbrændte bindere. Gavlen har ni helstens kamtakker og 
et tilsvarende antal blændinger; i den midterste, brede blændings spejl er der 
øverst to små trappeformet afsluttede tvillingsblændinger, hvorunder en cirkel
blænding; derunder en høj blænding dækket med tvillingtrappe og hvilende på 
en nedhængende midtstav af bindere med retkantet konsol. De øvrige blæn
dinger afsluttes med tilsvarende tvillingtrapper. Indvendig er taggavlen for
stærket med en halvstens murpille. Langsidernes udkragende tandsnitgesims 
har tænder, murede med to bindere over een17. Sydmurens to brede, fladbuede, 
udvendigt dobbeltfalsede vinduer er utvivlsomt oprindelige. Koret dækkes af 
to puklede krydshvælvinger, som hviler på forlæg i væggene og hvis spidsbuede 
helstens gjordbuer bæres af vægpiller; den vestligste gjordbue er muret op 
imod den østligste i skibet. Ribberne krydses i rudeformede topklodser. Begge 
hvælv har helstens brede overribber, sine steder med trinkamme.

Det høje munkestensvåbenhus er opført i munkeskifte, men af to omgange. 
I den nedre del af sydgavlen, hvis fladbuede dør i spidsbuet spejl er moderne 
udvidet18, ses mange sortbrændte bindere op til et rulskifte i højde med dør
blændingens top. Langmurenes øvre del og selve gavlen er bygget af lidt tykkere, 
ensartet røde sten. Midt over døren en indfældet rektangulær blænding med skrå 
sålbænk, måske til solur eller indskrifttavle19. Gavlen har fem halvandenstens

14 8 *

Fig. 2. Ølstykke. Plan. 1:300. Målt og tegnet af C. G. Schultz 1935 med enkelte suppleringer ved 
Hans Stiesdal 1975. T. v. tårnsokkel, 1:10. Efter E. Schiodte 1875 (p. 2332).
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kamtakker og samme antal blændinger; de tre midterste er spidsbuede, og hver 
af dem har yderligere i spejlet indfældet en blænding, der foroven afsluttes med 
tvilling-spærstik hvilende på binderstave med affaset konsolsten. I de to yder
ste ses dette spærstik gentaget uden omgivende spidsbue. Våbenhusets flanke- 
mure er stærkt omfugede og lappede i moderne tid. I vest sidder et spidsbuet 
vindue, og under den dobbelte, retkantede gesims løber et savskifte. Det indre 
har bræddeloft i gesimshøjde, opsat 1970 i stedet for gipsloft; dette stammede 
vist ligesom vestvinduet fra den ombygning 1870, der 1867 var forberedt i arki
tekt Meldahls restaureringsforslag20 (fig. 4).

Sakristiet på korets nordside er af store røde mursten i krydsskifte; i hver af 
de tre ydermure sidder et fladrundbuet, næsten rundbuet vindue, det østre 
falset til begge sider, det nordre, som er tilmuret, kun udvendig falset, mens 
vestvinduet er lige gennemløbende. Bygningens flankemure har over et kridt- 
stensskifte udkragende savskiftegesims, mens der under gavlfoden i hver side, 
som rester af den forsvundne gavltrekant, sidder en profileret konsolsten af kridt 
(karnis?) med glat forside i gavlflugten. Gavltrekanten, ommuret af små gule 
sten, står glatpudset, uden kamme21. Sakristiet, der er tilgængeligt ad en flad- 
buet dør i korets nordmur, dækkes af en samtidig krydshvælving, hvis fem- 
sidede ribber løber af på tykt overkalkede kragsten, der under et par lige- 
løbende rundstavled er formet nærmest som en halvkugle, forneden afsluttet af 
et kort rundstavled over en nedhængende tap. På det tilmurede nordvindues 
plads er udsparret en flad og fladbuet niche.

Det nygotiske tårn er opført 1867 (årstal på urskiven), efter tegning af Fer
dinand Meldahl20, af store røde sten på en sokkel fra det tidligere tårn (se 
nedenfor); herfra hidrører også den indvendige kridtstensbeklædning, der 
strækker sig helt op til glamhulshøjde. En samtidig spidsbuet, falset tårnbue 
sætter kirken i forbindelse med tårnrummet, hvis krydshvælving kopierer 
skibets. Trappehuset på nordsiden giver adgang til mellemstokværk. Klokke- 
stokværk med to spidsbuede glamhuller i hvert verdenshjørne. De blændings- 
prydede gavle i syd og nord, hver med syv kamtakker, er inspirerede af våben
husets.

Det på grund af brøstfældighed 1867 nedrevne †vesttårn var den ældste af 
kirkens tilbygninger. Det synes at have været en interessant bygning, alene at 
dømme efter den bevarede, for en sjællandsk kirke usædvanlige granitkvader- 
sokkel med attisk profil; den er genanvendt i det nuværende tårn (fig. 2). 
Angående en påtænkt reparation i 1820’rne hedder det, at udgiften sandsynlig
vis vil blive større end beregnet, »da en betydelig Del af Taarnets eneste Side 
maa nedtages og opmures igen med Kridtsten«22. De bevarede regnskabsnotit- 
ser giver desværre ellers ikke oplysninger om tårnets arkitektur. Dog synes 
der at have været gavle i syd og nord, hvilket sikkert har dannet forbillede for 
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Fig. 3. Ølstykke. Ydre, set fra sydvest.

det nuværende tårns gavlplacering23. 1722 angives tårnet at have haft ialt 22 
gavlkamme10, et usædvanlig stort antal. Allerede den tidligste regnskabspost 
1662—63 gælder brøstfældighed, idet der da indlagdes fire egebjælker »gennem 
det revnede Taarn«8. 1729 og de følgende år foretoges omfattende istandsæt
telsesarbejder, bl.a. fuldstændig nedtagelse og genopførelse af en af tårnets 
sider, vistnok vestsiden; tømrermester Basse, Fredensborg, indlagde nyt loft, 
ny indvendig trappe og »ny Fod af Brædder langs igennem den vestre Side af 
Taarnet«10. 1849 var det på tale helt at nedrive det, men man indskrænkede sig 
til en reparation, samt anskaffelse af ny klokkestol24. Tårnet var ved denne tid 
støttet af stræbepiller; 1861 omtales to på vestsiden og en på nordsiden15. 
Tilsyneladende har den genanvendte sokkel haft fire hjørnestykker, hvoraf de 
to sidder under det nuværende tårns to vestre hjørner, mens de to andre er 
anbragt under trappehuset. Da der næppe har været trappehus på det oprinde
lige tårn, kunne det tyde på, at dettes fire hjørner stod frit, og at det følgeligt 
var jævnbredt med, måske lidt bredere end skibet.

Hvis man forestiller sig det forsvundne tårn opført af kridt, med »forkert« 
vendte gavle og måske bredere i retningen nord-syd end i øst-vest, kommer 
Himmelev kirkes tårn i betragtning som en nærliggende parallel (DK. Kbh. 
Amt p. 648)25. Sokkelprofilen kunne antyde en datering o. 1200.

Erling Jessen 1974
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Fig. 4. Ølstykke. Tegning (i Rigsarkivet) af F. Meldahl til kirkens ombygning 1867.

1671—72 foretog kgl. murermester Jørgen Skramb, Frederiksborg, omfat
tende reparationsarbejder, bl. a. »fundamentet under sakristiet at opmure«, 
istandsættelse af det vindue, »som af tyve var udbrudt«, skalmuringer på tår
net og i skibet over pulpituret, ommuring af lydhuller og kamtakker, samt 
indlægning af fem ankerbjælker »i de tre buer i kirken, som har givet sig«8. 

Kirken har tidligere været hvidtet udvendig22; i tårnets mellemstokværk ses 
dog et par genanvendte kridtstenskvadre med okkergul kalk; nu står byg
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ningen med blanke mure, kun sakristiets gavltrekant er pudset. Fraregnet 
tårnet, som har blytag26, er alle bygningsdele teglhængt. 1776 anskaffedes 
9800 glaserede, »klinkede« tagsten10, og det gamle blytag solgtes. Samtidig for
nyedes sparreværket over skib, kor og våbenhus, ligesom der udførtes »en 
ganske ny Gesims om Kirken«, alt med Kobiersky som entreprenør27. Over 
sakristiet ses rester af dettes oprindelige tagstol; ellers er alle tagværkerne vist
nok atter fornyede ved Meldahls restaurering o. 1870. 1827—28 fjernedes en 
kvist28. Det er sandsynligt, at skibets vinduer ved den lejlighed fik form som 
korets29.

Koret har cementgulv; i gangene ligger små gule mursten på højkant og mel
lem stolestaderne bræddegulve over en 40 cm dyb krybekælder30.

(†) K A L K M A L E R I E R

Ved kirkens hvidtning 1970 fremkom kalkmalerifragmenter, som fæstnedes 
og overhvidtedes efter anvisning af Nationalmuseets konservator.

O. 1300—25. I tredie hvælv fra øst, lige over vestre gjordbue fandtes en grøn 
dekoration med sorte konturer formet som et træ, hvis grene endte i hjerte
formede blade (sml. Søborg p. 1119, hvor tilsvarende udmaling er sat til tid
ligst o. 1275, og Esbønderup, p. 1020, de små »træer« fra o. 1300 i korhvælvet). 
Rundstavene langs gjordbuen smykkedes af en tovsnoning i rødt og okker, og 
langs de fire ribber lob en rød kant. Tilsvarende ribbedekoration fandtes i 
hvælvet vest for; dette havde i toppen et dekorativt ornament malet i grønt, 
rødt og okker.

O. 1475. I fjerde fag fra øst var der i nordkappen, foruden ovennævnte ribbe
dekoration, rester af en mandorla. Vest for den sås en glorieret Mariafigur og 
to engle, den ene blæsende i basun i færd med at opvække to døde, i røde drag
ter malet med sorte konturer. Øst for den anedes Johannes og i kappefligen en 
nøgen kvinde på vej til helvede.

På korets østvæg fandtes på begge sider af døren, ca. to meter over gulvet, 
enkle indvielseskors. Tilsvarende sås på sydvæggens to østre gjordbuer og på 
den næstøstligste i nord; de var røde med grøn yderkant, og alle malet over 
ældre kors. På en af småsøjlerne på skibets sydvæg sås en slags marmorering, 
prikket ud i dodenkop og mørk okker.

I våbenhuset fremkom dele af en trelinjet indskrift, formentlig fra 1600’rne; 
i øverste linje kunne kun læses: I, i nederste: Diebus (dage). Der kan være tale 
om en gravskrift eller muligvis præsterækketavle. Øst for døren.
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I N V E N T A R

Oversigt. Af kirkens oprindelige inventar er kun en mindre del bevaret. Fra middel
alderen stammer det murede alterbord, den romanske granitfont og to gotiske gravsten; 
derimod er de følgende århundreder dårligt repræsenteret. En undtagelse danner den for
nemme alterkalk med indlagte sten i knoppen og graveringer med blandt andet årstallet 
1594 på fodtungerne. Prædikestolen fra o. 1600 tilhører en i amtet kendt gruppe, som reg
nes blandt de arbejder, der er udgået fra Bernt snedkers værksted i Slangerup. Den rigt 
udskårne altertavle fra 1654 er henført til slotssnedker Claus Gabriel. 1746 blev også 
denne kirke malet af Hans Nielsen, Ganløse10, og i 1800’rne fornyedes begge klokker og 
stolestaderne, der ligesom beklædningen under og gulvet i prædikestolen var medtaget af 
svamp. Herefter blev stolene malet med ådret egefarve31.

Alterbord, middelalderligt, af munkesten, på de tre sider dækket af nyt 
fyrretræspanel. I bagsiden er der en fladrundbuet, falset niche, 78 cm høj, 
121 bred og 80 dyb. Bevarede stabler i siderne viser, at nichen, hvis bund be
klædes med brædder, har været lukket med låger. Selve bordet er 125 cm højt, 
175,5 bredt og 95 dybt. Det står ca. 88 cm fra korets østvæg.

Alterklæde, nyt, af rødt fløjl med kors af guldgalon. †Alterklæder. 162012 og 
endnu 1662 ejede kirken et alterklæde af blåt caffas32, 1662 desuden et nyt, 
rødt af fløjl8. Siden da er de røde, et anskaffet 170311, et andet 1745, hvilket 
årstal var broderet på klædet tillige med det kongelige navn10. 1827 købtes 
atter et med kongens initialer og krone24; det hang på alterbordet 1915.

Altertavle (fig. 5) med reliefskåret årstal 1654, af C. A. Jensen henført til 
slotssnedkeren på Frederiksborg, Claus Gabriel, der døde 8. okt. nævnte år33. 
De fire evangelister samt Moses og Johannes døberen tillige med de små våben
skjolde på gesimserne er fornyede 1746 af billedhuggermester Henrik Lorentz 
Beck10. Den rigt udskårne baroktavle har bevaret en arkitektonisk opbygning 
bestående af postament, storstykke og topstykke. I postamentets fylding, som 
indrammes af knækket profilliste og har buetunge i enderne, er der indsat et 
maleri; hjørnerne udfyldes af englehoveder og forneden det reliefskårne årstal. 
Som fundament for storstykkets to store figurer tjener konsoller, der er formet 
som volutter, prydet af et englehoved foroven og en mindre løvemaske for
neden. Til siderne er der vinger bestående af bruskværk.

Storstykkets arkadefelt rummer en skåret fremstilling af den korsfæstede 
flankeret af Maria og Johannes; på hver side af korstræet svæver en engel, og 
ved dets fod knæler Maria Magdalene. De frit udskårne figurer står i fordybet 
felt, hvis vægge og loft smykkes af kasetteværk. Rammens profillister er i den 
halvrunde, øvre afslutning knækket på samme måde som i postamentfeltet og i 
vederlagshøjde forkrøbbet om en roset. Sviklerne har englebørn. Storfeltet 
flankeres af to store, yngre figurer, som står foran muslingeskalniche i pilaster 
med fladsnit (fig. 6). De rigt udskårne vingers viltre bruskværk rummer 
yngre evangelistfigurer. Både postamentets og storstykkets gesims er forkrøbbet; 
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Fig. 5. Ølstykke. Altertavle med reliefskåret årstal 1654 (p. 2336),

på den øvre står Markus og Lukas over henholdsvis Moses og Johannes. Bag 
dem ses de gennembrudte topvinger, hvis skæringer svarer til storvingernes, 
dog med roset forneden.

Topfeltets forkrøbbede ramme omfatter et opstandelsesrelief, delvis skåret 
efter stik af Bernhard Salomon34. Over en meget stærkt fremspringende gesims 
er der en frit skåren himmelfartsfremstilling, hvor Kristus svæver frontalt 
med oprakt højre hånd og venstre hvilende på den skykrans, han står i. Under

L. L. 1962
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den knæler ialt 14 personer, deriblandt Maria og apostlene. Et skriftbånd i 
frisen har reliefskårne versaler: »Actorum I« (»apostlenes gerninger«).

1746 var Moses og Johannes døberen, de fire evangelister samt to våbner og 
fire skilte så »formuskede«, at de under malingen kun bestod af det bare orme
mel, der tid efter anden faldt ned og gjorde altret urenligt35. De blev derfor 
kasseret, hvorefter billedhuggermester Henrik Lorentz Beck leverede nye af 
godt, tørt og rent egetræ af samme udseende og størrelse som de gamle, tillige 
med yderligere to skilte med den daværende konges og dronnings navne (Fre
derik V. og dronning Louise).

Moses støtter med højre hånd lovens tavler, i venstre holder han stav; Jo
hannes har langt spyd i højre hånd og i venstre lukket bog, hvorpå lammet 
ligger. De to figurer ser ud til at være skåret efter samme forlæg som de til
svarende på Gørløse-tavlen, der også er henført til Claus Gabriel (jfr. p. 2185). 
Af de fire evangelister sidder Mathæus på nordre storvinge ved en skrivepult, 
som er dækket med dug, hvorpå bog og blækhus; i højre hånd holder han 
skrivefjer; bag ham hans attribut, englen. Johannes sidder på sydsiden, støt
tende en åben bog på venstre ben; skrivetøjet mangler. Ved hans side sidder 
ørnen. Markus og Lukas står på storstykkets gesims henholdsvis mod nord og 
syd, med åben bog i venstre hånd og symbolerne ved deres fødder.

De nævnte »skilte« er to på øverste gesims med sammenskrevet F3 og SA for 
Frederik III. og Sophie Amalie, og på storgesimsen to med henholdsvis C6 og 
SM for Christian VI. og Sophie Magdalene, samt på postamentgesimsen to med 
F5 og spejlvendt L (jfr. ovenfor); midt på denne gesims desuden to courtoisi- 
vendte våbner for Otto Pogwisch, lensmand på Frederiksborg 1648—65, og 
Anne Cathrine Parsberg. Begge våbners hjelmtegn er en skansekurv med en 
ulv; Parsbergvåbnet har almindeligvis som hjelmtegn en krone og en kronet 
opsats med strudsfjer.

Postamentets nadverbillede, 24 x 92 cm, olie på træ, er formentlig oprinde
ligt. Dragterne er røde, gule, grønne og hvide, rummets vægge rødbrune, og 
gennem vinduerne ses huse med røde og blå tåge.

Tavlens nuværende, ret groft udførte staffering fra 1921 domineres af sort, 
der ledsages af forgyldning med sparsomt blåt og grønt. Figurernes karnation 
er bleg; Moses og Johannes bærer mørkebrune kapper. 1668 fik Johan Møller, 
maler i København, penge på hånden for at staffere altertavlen, men i regn
skaberne 1671 noterer man, »at der endnu intet derved er gjort«8. En indskrift 
bag på tavlen viser, at den først blev malet 1680, hvilket ikke fremgår af regn
skaberne. Med hvid skønskrift på rødbrun bund læses således: »Les pengtvre 
Andre Jehanz Pengtvleret A°: 1680 jvly 28.«. En undersøgelse af tavlen 1975 
ved konservator Mogens Larsen, godtgør, at det er den ældste staffering. På 
vingernes bagside ses desuden: »Anno 1747«, som henviser til den maling med 
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Fig. 6. Ølstykke. Altertavledetaljer skåret 1746 af Henrik Lorentz Beck (p. 2336).

smukke, fine farver og udstaffering med rig, ægte forgyldning, som udførtes af 
Hans Nielsen, Ganløse, efter storfigurernes og våbenskjoldenes fornyelse det 
foregående år. Endelig fortæller en hvid skriveskrift på sort bund, at tavlen 
blev: »Restaureret Anno 1836 af Malerne N: P: Korremann og W: Calberg« og 
»Restaureret Anno 1921 af Tømrer Joh. Hansen og Maler A. Poulsen« jfr. den 
nuværende staffering.

En Kristusfigur, af gips, efter Thorvaldsen, skænket af G. Schram 183736. 
På loftet.

Altersoli). Kalk (fig. 7), med graveret årstal 1594 og våben for Jacob 
Trolle, lensmand på Frederiksborg 1592—96. Kalken er 24 cm høj. Foden har 
otte kølbueformede tunger med fodplade og standkant, hvis reliefmønster 
svarer til Slagslundekalkens (p. 2438). På to tunger på hver side af Trolle- 
våbnet graveret versalindskrift: »Niells Klambeck kierckeverier / dicatus est 
hic Ølstøchiensis viro nobilissimo« og »Calx templo svb præside Iacobo Trolle / 
Olle Ivrgensen kierckeverier«. På de tre resterende tunger ses den korsfæstede 
flankeret af Maria og Johannes. Hver af skaftets otte sider smykkes af for
skellige graverede ornamenter f. eks. skaktavl, krydsskravering, skællagte 
tunger; profilled ved overgangen mellem fod, knop og bæger. På knoppens 
spidse tunger ses graverede blomstermotiver, i de mellemfaldende felter er

L. L.  1962
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indfattet skiftevis røde og turkisfarvede sten, sidstnævnte danner støv
dragere i korsblomst. Bægeret hviler i en skål med gennembrudt renæssance
dekoration. På fodpladen mestermærke sammenskrevet GB i uregelmæssigt 
skjold for Gabriel Brockmüller, Hillerød (Bøje p. 242)37.

Disk, 1697 omgjort af den gamle, som var ubrugelig11. Bunden drevet som 
ottepas; på randens overside graveret cirkelkors, på undersiden Københavns 
bymærke, de øvrige stempler helt udslidte. Tvm. 16 cm.

1764 fandtes et †tørklæde til at lægge over kalk og disk på altret14.
Oblatæske, 186938, svarende til bl.a. Tibirke og Græse (p. 1327, 2204), men lidt 

større, 10,5 cm i tvm. På siden graveret skriveskrift: »Sølvet til denne Oblat
æske, der er udført af 2de gamle ubrugelige AEsker, er skjænket af Trine 
Niels Datter Banner 1695, og Marie Charlotte Møhl 1858, til Ølstykke Kirke« 
(jfr. epitafium nr. 2). Under bunden tre stempler, mestermærke D i oval for 
Emil Ferdinand Dahl (Bøje 1099), Københavnsmærke 1869 og guardeinmærke 
for Simon Groth.

†Vinkander. Til kirkens vinflaske forfærdigede kandestøber Hans Michelsen i 
København 1744 en ny skrue og ring. 1751 købtes en tinvinkande med kirkens 
navn på hos kandestøber Bringe, København10. 1837 skænkede Fr. Moe lige
ledes i København en kande af porcelæn39.

†Skål, af kgl. porcelæn, sort med guldkors og -kanter. I skab i sakristiet.
Sygesæt bestående af kalk, disk og vinflaske med brøddåse i skruen købtes 

1730 hos Niels Johnsen, der fik det gamle sæt i betaling10. Det svarer til bl.a. 
Snostrup og Blistrup (p. 2317, 1269). På fodpladen fire stempler: et hjerte- 
formet med NI over 1725 for Niels Johnsen, Københavnsmærke 1730, guardein
mærke for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke vædderens tegn.

Alterstager, fra 1600’rne, 47 cm høje, stort set svarende til Lynge (p. 1992 og 
flg. 14), men uden fødder eller spor af sådanne og med afvigende dekoration på 
midtkuglen. De store lyseskåle er løse, nu fæstnet ved hjælp af en lysepig af 
træ anskaffet 184424. — Syvarmet stage, nu i sakristiet. Et par lakerede †blik- 
alterlys med lamper anskaffet af menigheden 183136, fandtes endnu 185439. 

Alterbøger. Enevold Ewald: Den bibelske Concordantzes første Deel, Kiøben- 
havn 1748, anden Deel 174940. †Alterbøger. 1695 nævnes Frederik II.s bibel in 
folio »med mange borte og løse blade« tillige med Christian IV.s bibel in folio41. 

Messehagler, tre moderne. †Messehagler. 1620 fandtes en af rødt fløjl, en af 
blåt caffas og en »af blåt indsprængt«12; 1662 nævnes kun de to første8. Efter 
den tid omtales alene røde42.

Alterskranke, trekvartrund, med runde støbejernsstænger til at bære hånd
listen, som er af mahogny. 1697 anskaffedes en †alterskranke af jern med mes
singknapper11, vel dem, der 1862 var løse15.

†Bogstol bekostet 173914.
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Fig. 7. Ølstykke. Alterkalk, a. Fodtunge med graveret Mariafigur. b. Helhed (p. 2339).

Døbefont, romansk, af rødlig, grovkornet granit. Roskildetype (jfr. Macke- 
prang: Døbefonte p. 405), svarende til Sigerslevvester og Oppe Sundby (p. 
2227, 2296), med ansats til rundstav nederst på den keglestubformede fod. 
Kummen, der er hugget for sig, har stor rundstav forneden, næsten lodrette 
sider og tovsnoning langs randen. Tvm. 83 cm. Spor af rød og hvid bemaling 
på både fod og kumme, muligvis fra 18725, da den endnu maledes43. 1732 blev 
fonten, der stod neden i kirken, flyttet op i koret »under den nordre bue«, 
formentlig den plads ved nordvæggen i korets andet fag, som den stadig har10. 

Dåbsfade. 1) O. 1575, sydtysk; på randen mesterstempel RS i rektangel som 
bl.a. Græse (p. 2205 med note 28), Roskilde Vor Frue og S. Jørgensbjerg (DK. 
Kbh. Amt p. 85, 108). I bunden det habsburgske våben; uden om det og på 
tranden ses dreven fremstilling af springende hjorte.

2) 1700’rne, glat, 36 cm i tvm. og ca. 6 cm dybt.
3) 17—1800’rne, af tin. Stort, rundt, glat fad, hvis eneste udsmykning er to 

fordybede cirkellinjer i bunden. På randen kronet rosestempel for »engelsk tin«. 
Inventarierne fra 169542 til 176414 omtaler et stort tinbækken af manggods; 
det var en ringere kvalitet end engelsk tin og stempledes med mesterens mærke 
to gange44, hvorfor der ikke skulle kunne være tale om det eksisterende fad. 
Fra 1804 omtales et fad af bly, muligvis det nuværende28. I tårnet.

N. E. 1976
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Dåbskande, 182945, af tin, af den i amtet så almindelige slangehankstype, jfr. 
Tibirke og Nørre Herlev (p. 1329 med fig. 15 og p. 1950). På korpus graveret 
Frederik VI.s kronede monogram og på låget med skriveskrift: »Ølstykke Kirke 
1892«! I bunden skimtes under kedelsten stempel for engelsk tin.

†Dåbstøj. 1764 fandtes et kristentøj til fattige børn, gjort af den gamle 
caffas-messehagel14.

Prædikestol, o. 1600, stort set svarende til Melby og Uvelse, der begge er 
henført til Bernt snedkers værksted (p. 1624, 2156), som har leveret de regn- 
skabsbelagte stole i Tjæreby 1609 og Lille Lyngby 1614 (p. 1403, 1519).

Stolen, som er på fire fag, har fire hermer, skiftevis mandlig og kvindelig; der 
er ikke nogen nærmest opgangen. Storfelterne har arkader, hvis pilastre smyk
kes af profilindrammet, glat fylding; indenfor og langs arkadens underste 
kant er anbragt diamantbosser svarende til dem, der dekorerer storfelternes 
pilastre på Melby kirkes prædikestol, som har bevaret de småkonsoller under 
bueslaget, der i Ølstykke kun skimtes gennem malingen. I hver arkade står 
en evangelistfigur med sit symbol på en konsol foran niche, som kun fylder de 
øverste to trediedele af feltet, et forhold som foruden på Bernt snedkers ældre 
stole kendes i Farum, der også har diamantbosser som Melbystolen. I sviklerne 
vingede englehoveder omkring slutsten. Hermerne, hvis ansigter minder meget 
om dem på stolene i Birkerød og Helsinge (p. 948, 1224) - sidstnævnte dog 
udformet som dyder - bærer pude under kapitælet. Figurerne holder kartouche- 
skjold med diademhoved, og forneden prydes skafterne af beslagværk (fig. 9). 

Postamentfelterne har kartouche med diademhoved og på fremspringene 
løvemaske. Den glatte gesimsfrise er gennemløbende. Svungen underbaldakin 
med båndslyng på ribberne; ottekantet bærepille fra 1744. Himlen er ligeledes 
fra 1744 »gjort i samme skikkelse som den gamle«10. Den er sekssidet, med glat, 
gennemløbende gesimsfrise og hængedue i rudeformet felt dannet af profillister. 
Opgangspanelet er fra 183024 ligesom trappen, der erstattede en ældre, toløbet 
med repos fra 174410.

Stolen står nu med en staffering fra 1961, hovedsagelig blå med hvide stor- 
feltsfyldinger, kartoucher og hvid fylding i opgangspanelet, mens hermer, 
englehoveder og bosser er forgyldte. Nederst i hvert felt læses med gyldne ver
saler, fra øst: »S: Mattheus.«, »S: Marcus«., »S: Lucas.« og »S: Johannes«. I 
frisen: »Salige ere de som høre Guds ord . . . Luc: XI, XXVIII«. 1746 afvaskede 
Hans Nielsen, Ganløse, stolen og stafferede den med fine farver og forgyldning, 
hvor det gjordes fornødent; den nye himmel maledes ligeledes, duen forsølvedes 
og i frisen »sattes et bibelsk sprog«. Pillen marmoreredes10.

Ved skibets sydvæg, i tredje fag fra øst, foran vinduet, hvis lysning forneden 
lukkes af et hvidmalet oprindeligt panel med tre fyldinger, der har profilliste på 
de tre sider, men ingen forneden46.
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Fig. 8—9. Ølstykke. 8. *Herme, muligvis fra †pulpitur (p. 2344). 9. Prædikestolsfelt med evan
gelisten Marcus (p. 2342).

Timeglas, bekostet 174414, firfaget, med rødmalede, drejede småsøjler, sva
rende til f.eks. Grønholt og Søborg (p. 874, 1134). På smedejernsstativ, der 
ender i småvolutter. Ved prædikestolen.

Stolestader, antagelig fra o. 1870. Ved synet 1861 angaves stolene at være så 
hårdt angrebet af svamp, at de »efter haands falder sammen i Stumper og 
Stykker«15. Da C. Weber, Frederiksborg, 1872 fik betaling for at have malet 
kirkens stole med egetræsfarve, er de formentlig fornyede i de mellemliggende 
år5. De glatte gavle har udsavede vanger og øvre afslutning formet som et 
sadeltag; bænkene ombyggedes 1960 og maledes blå i to nuancer. Om de ældste 
stoles udseende haves ingen oplysninger; o. 1660 skal svenskerne have slæbt 
dem til Frederikssund, hvor de blev ført bort af strømmen, jfr. Lynge (p. 1994 
med note 34)47. 1746 var der 34 lange og 10 korte stole, kvindestolene forsynet 
med klapper10. År 1800 var alle stole nedrevet og nyforfærdiget24. I biskoppens 
†stol blev et panel malet 182724.

Degnestol, samtidig med stolestaderne. †Skriftestol, udført 1773 af snedker 
Søren Jensen, Farum, var i sakristiet10, hvor den blev malet 182724 og endnu 
opføres i inventariet 185439 tillige med »rækværk og knæfald«, muligvis det, 
der 1860 var kasseret15.
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Skab, fra pastor Møhls tid (1836—90). Egetæsmalet. I sakristiet.
†Pengeblok. 1618 betaltes tømmermanden for at udhugge og færdiggøre 

pengeblokken, som smeden beslog12. †Pengetavler. 1745 anskaffedes en af pære
træ og 1773 en af hvidt egetræ10.

Dørfløj, 1700’rne, flammeret, brunrød; til tårntrappen. En tilsvarende †dør 
leveredes 1768 af snedker Søren Jensen, Farum, til våbenhuset10.

†Pulpitur med malet årstal 1635 og Karen Arenfeldts våben, er første gang 
nævnt 1671 i forbindelse med reparation af kirkens vægge8, uden at det frem
går, hvor det var opsat. 1698 blev det gjort dobbelt så stort og 1701 malet til
lige med alle stolene11. Efter at pulpituret siden 1784 havde været ganske 
ubrugeligt, indstilledes det 1792 til istandsættelse48. Reparation var åbenbart 
ikke tilstrækkeligt, for 1817 leverede Meyn (Christian Meyn 1785—1826) over
slag til et nyt pulpitur, som V. Ewald opsatte49. Fra det oprindelige pulpitur 
stammer muligvis den *herme (fig. 8), som opbevares i Nationalmuseet (inv. 
nr. D 3468/1966). Den nederste del af skaftet er brækket af, nuværende højde 
er 37,3 cm50. Figuren har overskæg og langt, bølget hår ned over begge skuldre. 
Hans arme er formet som oprullede volutter. Den bevarede del af skaftet 
smykkes af store røde og mørkegrønne frugter. Ansigt og krop er grågrønne, 
håret sort, det joniske kapitæl rødt. Om †urskive på fyldingsværket, malet 
1746, se under tårnur.

Orgel, bygget 1878 af A. H. Busch & Sønner, København, som et af dette 
firmas første arbejder. Et manual med fem stemmer: Gedackt 8 Fod, Fugara 
8 Fod, Octav 4 Fod, Rörflöite 4 Fod og Gemshorn 2 Fod. Suboktavkoppel, me
kanisk sløjfevindlade. Bælganlægget moderne. Nygotisk, hvidmalet façade med 
attrappiber af sølvbronceret træ. I tårnrummet. †Orgel, bygget 1842 af hofor
gelbygger Fr. H. Ramus, København36.

†Salmeriummertavler. 1799 anskaffedes tre sorte, som blev malet 182724, og 
1847 købtes igen tre nye25. På fig. 10 ses to yngre tavler.

To præsterækketavler, den ene fra 184336, muligvis den mindetavle, snedker 
H. C. Rugaard, Frederiksborg, forfærdigede51, den anden fra o. 1920. Begge er 
rundbuet afsluttet foroven og opfører med gul skriveskrift præsternes navne.

Løse tavler. 1) 1877, af eg og bøg; i rammen er indfældet en gibsmedaljon 
med stempel på bagsiden for H. C. Brix52. Motivet er: Lader de små børn komme 
til mig. Forneden på tavlen er med fordybede versaler skåret: »K E Møhl 
Sogneprest d. 13 Novb 1877 Ølstykke«. I tårnet. 2) O. 1879, af eg, med relief- 
skårne nadversymboler under rammens vedbend. På bagsiden indskåret: 
»M P Jensen Udlejre 1879« og »Poul Anders Poulsen me fecit«. I tårnet.

†Malerier. 1) 1680, forestillende præsten Niels Sørensen Banner med hustru 
og ni børn (sml. epitafium nr. 2)53. Ifølge indberetningen til Hofmann forsynet 
med latinsk indskrift, der meddeler, at N. S. B. døde 60 år gammel 31. jan. 
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Fig. 10. Ølstykke. Indre, set mod øst.

1685, og fra 1. maj 1653 var præst i Ølstykke, hvor han blev født 1. nov. 1624, 
og hustruen Medea Christophersdatter Erich, født i Stenløse 3. april 1633, gift 
29. april 1655, †8. sept. 1691, 58 år gammel54. På bogen i præstens hånd læstes: 
»Videte, vigilate, et orate: Marc 13.33« (»Se, våg og bed Mark. 13.33«). Skilderiet 
var »på den nordre side«.

2) 1700—25, præsten Malthe Jensen Radier med to sønner, samt hustru 
og to dotre, uden inskription. Ifølge Thurah var præsten og hans hustru Beata 
Vinding, der døde 1735, 82 år gammel, begravet i sakristiet55.

Lampetter fra 1970.
†Kirkeskib, ophængt 1932, navnløst, tremastet sejlskib, bygget og givet af 

snedker Poul Chr. Fredskilde, Ølstykke56.
Tårnur, af smedejern, vist ældre end 1661. Døgnværk og timeslagværk med 

fælles central taphulstiver i ramme med udadbøjede ben, samlet med kiler 
(højde 0,92 m, længde 1,07 m, bredde 0,71 m). De lodrette stivere afsluttes for
oven med en platte. Trævalser, hesteskoformede spærhager, vinkelstillede op- 
træksudvekslinger og stokkedrev i begge værker (undtagen optræks- og slag- 
skivedrev). Gangværket har mellemhjul. Valsehjulskile til to slagværksudløs- 

Danmarbs Kirker, Frederiksborg amt 149

L. L. 1962
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ninger pr. omdrejning. I valsehjulsfælgen to huller, sikkert til løftning af en 
halvtimehammer (se nedenfor). Ca. 2 m langt jernpendul med viserakselbøjle. 
Oprindelig linse mangler. Udveksling til stiv viser. Slagværk med seks hammer- 
løftestifter og blindfælg, tosidig udløsningsmekanisme og gammel svejfet vind
fang. Udvendig slagskive. Gammel slaghammer, nu i urkammeret.

Stiftgangen har afløst en hagegang, som atter (måske 1745 i forbindelse 
med værkets flytning, se nedenfor) erstattede den oprindelige gang med lodret 
spindel, hvis nederste leje spores i centralstiveren. Stenlodder med jernøskne. 

Værket står i mellemstokværket i et med tårnet samtidigt urhus op mod 
sydmuren. Skivekvadraten, fornyet 1972, med årstal 1867 i hjørnerne er udfor
met i cement57. Selve den runde skive er af metal, hvid (sml. fig. 4) med sorte 
romertal og stiv gotiserende viser.

Uret nævnes tidligst 1661—62; et inventar 1662—63 omfatter bl.a. et nyt 
sejerværk. 1663—64 omtales sejerværket ejendommeligt nok som »forrystet og 
brøstfældigt«, hvorefter det repareredes8. Det drejer sig dog formodentlig om 
det samme ur, som blot er blevet istandsat efter krigstiden, jfr. nedenfor om 
skiven. 1695 oplyses, at urværket stod nede i kirken, og at det slog »halvgaaen« 
på en lille klokke41, men 1745 repareredes det af urmager Hans Ingvorsen i 
Ballerup og flyttedes op »på Taarnets Gevelfter«, hvorefter det slog såvel oppe i 
tårnet som nede i kirken, ligesom der både var skive uden på tårnet og inde i 
kirken, hvor den var anbragt på pulpiturets fyldingsværk; den blev malet af 
Hans Nielsen fra Ganløse af nyt med romertal og årstal 1746, tilligemed viser
stangen10.

1783 havde en storm blæst 1000 tagsten ned »lige over Uret, som derved har 
lidt meget«58. Denne oplysning om værkets placering synes vanskelig forenelig 
med omtalen ovenfor af værkets flytning 1745. Den indvendige urskive for
nyedes 1788 af snedker Jørgen Diderich Schmidt med postament, »Kælstøder« 
og indskudte lister59. 1797—98 repareredes værket, bl.a. med to nye viserhjul 
af A. Nielsen, 1803—04 af urmager Bingstrøm, Frederikssund, og 1827 af L. 
Jørgensen24.

Den udvendige »solskive« fornyedes 1662—63 af snedker Espen Børresen og 
maler Bonde, København, i stedet for den gamle, som i ufredstiden nedfaldt og 
blev sønderslagen. Der er sikkert tale om en skive hørende til uret, men 1663— 
64 nævnes »en ny Solviser, som paa Taarnet fastgøres, hvorefter Sejerværket 
stilles«8. I dette tilfælde drejer det sig om et solur.

1697 leveredes en ny malet solskive af eg med forgyldt viser, sandsynligvis 
til det mekaniske ur11. En oplysning fra 1724 levner i al fald ikke tvivl om, at 
den da opsatte egetræsskive — ca. 1,60 m i kvadrat — hørte til sejerværket. 
Den udførtes af snedker Christopher Qvist i København og havde kobberviser 
med hånd og halvmåne. Maler Peter Cornelissen, København, malede den og 
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Fig. 11. Ølstykke. Indre, set mod vest.

forgyldte de kgl. navne, krone og årstallet. 1747 fornyedes den af snedker Jens 
Christensen, Farum, og maler Hans Nielsen, Ganløse10. Måske har den siddet 
til 1805—06, da der anbragtes en ny kvadratisk skive, hvorom »en Karnis«, 6 
tommer bred samt en liste indvendig og 2 »Rivler«28. Endelig 1836 fornyedes 
skiven sidste gang på det gamle tårn40.

Klokker60. 1) 182728, »Støbt af I C & H Gamst Kiøbenhavn Anno 1827« ifølge 
versalindskrift om halsen (sml. Melby p. 1629). 107 cm i tvm. Vægt 4 skippd. 
3 lispd. 6 pd., den gamle vejede 4 skippd. 5 lispd. 4 pd. 2) 1833, »Støbt af I. C. & 
H. Gamst. Kiøbenhavn Anno 1833«. Indskrift med versaler om halsen. 113 cm i 
tvm. — Ophængning i slyngbomme 1971, ved Thubalka.

†Klokker. 1) 1602 afleverede kirken en klokke på 4 skippd. 6 lispd.61. 1758 
fandtes to klokker, der begge var støbt 1641 af Hans Meyer, Helsingør, der er 
mester for de bevarede klokker i Græse fra 1644, samt Søborg og Kregme fra 
1649 (p. 2211, 1140 og 1579). 2) På den mindste læstes: »1641 er denne 
klokke støbt til Ølstöche kirke med velbyrdig Friderich Urne ... . bevilling. 
Lover Herren i hans helligdom, lover hannem i hans herlighed. Ps. 150. Janus 
Johannis Tning (!) Pastor. Henningius Johannis defensor« (værge)62. Om 

14 9 *

L. L. 1962
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slagringen stod: »Soli deo gloria, deo in excelsis. Me fecit Hans Meyer in Hel- 
singör A° 1641« (»Gud alene æ r e n . . .  H. M. i Helsingør støbte mig år 1641«).

3) 1641. På den største klokke stod følgende vers:

»Omnia sunt hominum tenui pendentia fdo,
Qvæ pratis! ut flos, sic perit omnis honos.

Corpora putrescunt hominum, post funera crescunt,
Serpentes, vitam qvare homo cerne tuam

Cum limus, fimus, cum vile flegmaq(ue), simus,
Qvid Superbimus, nescimus, qvando perimus.

Janus Johannis Pastor. Hemmingius Johannis defensor. Soli deo [gloria]. Me fecit Hans 
Meyer in Helsingör A° 1641«.

Hængende som i en tråd er menneskers samfulde vilkår, og i et pludseligt 
fald omstyrtes al deres værd. Aftenen nu falder på, forbliv, o Kristus, iblandt os, 
lad ej det lys, som er dit, dermed for os slukkes ud. Alt skal forgå, som en vand
boble rund, der lettelig brister, ligesom blomsten i eng visner vor ære så brat. 
Råddenskab borttærer menneskets krop, efter døden formeres orme alene: 
besku, menneske derfor dit liv! Da vi til ler og til skarn, til usselig slim skal for
vandles, hvad tør vi bryste os med? Glemmes det skal i vor død63. 4) 1769 blev 
den største klokke (†nr. 3) omstøbt af Michael Troschell, København, der satte 
det kongelige navn på klokken10. 5) Halvtimeklokke, nævnt 1695, jfr. p. 2346. 

Klokkestol, fra tårnets opførelse 1867, af fyr, af krydsbåndstype.

G R A V M I N D E R

†Muret grav i koret opfyldtes 1728; bjælkerne var rådne og ligstenen sunket10. 
Mindetavler og epitafier. 1) O. 1770 (fig. 12) over Iochum Friderich Zarth, født 

1709, gift 1737, kaldet til præst for Ølstykke menighed 1744, indsat som provst 
for Ølstykke herred 1764, †1769, og hans hustru Christine Marie Zarth, f. 
Kremer, født 1713, gift 1737, †1770, tillige med deres datter Anna Catharina 
Zarth, født 1739, †l764. Alle begravet i kirkens kor. Opsat af afdødes efter
levende svigersøn og datter. Rektangulær marmortavle med buetunge for
oven, 81x41 cm. Indskriften, med fordybede versaler, har spor af forgyldning. 
I lunetten over den rektangulære indskrifttavle ses relieffremstilling af døden 
symboliseret ved nøgen mandsperson med dødningehoved, som støtter højre 
albue på en urne og i venstre hånd holder et timeglas, der hviler på hans venstre, 
bøjede knæ. Under tavlen er et relief hugget slyngbånd med rosetter. På korets 
nordvæg.

2) 1695. Sebastian Calundborg Pedersøn, født 8. okt. 1654, † 25. maj 1694, 
gift med Trunde Nielsdatter Banner64 og fader til tre børn, i ni år præst i Øl- 
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Fig. 12. Ølstykke. Epitafium over Iochum Frederik Zarth, † 1769, og hustru Christine Marie Zarth, 
† 1770, samt datteren Anna Catharina, † 1764 (p. 2348).

stykke (jfr. oblatæske, †maleri nr. 2 og gravsten nr. 1). Tavlen opsat 1695 af 
S. Banner, som afdøde navngav her (i Ølstykke). Indskriften, som slutter med 
et sapphisk vers, kan være forfattet af afdødes svoger. Bektangulær tavle, 84x 
64 cm, af brun marmor, med fordybede, forgyldte versaler, navnene med 
skønskriftbogstaver. Den latinske tværskrift dækker hele stenen. I korets 
sydvæg.

Gravsten. 1) Gotisk, trapezformet, lys, grå kalksten, delvis dækket af alter
skranken. Nuværende mål 143x83 cm. Sekundær indskrift over Bastian Pedr- 
søn (!) Kalungborg (!), †1694 (sml. epitafium nr. 2). I koret.

2) Gotisk, trapezformet, lys, grå kalksten 197x91—53 cm, glat med fire 

L. L. 1962
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græske kors, et på midten, et i hvert af de nedre hjørner og et skævt anbragt 
1 øvre venstre. Stenen er brækket tværs over. I skibets midtgang.

3) 1776, Anna Kirstine Jens Datter Boserop, født 31. juli 1735, †17. maj 
1773; hun var moder til to børn i første ægteskab med Johan Friderik Lange 
og til fem børn i andet ægteskab med møller Carl Friderich, som bekostede 
stenen, dvs. indskriften. På dens øvre del findes sekundær indskrift over Carl 
Friderik, selvejer for Øvre VæreBromølle, født i Ioenstrup mølle 1726, †17. 
febr. 1799, fader til fem børn i første ægteskab med den herunder hvilende ma
trone Annekirstine Jens datter Boserup og til syv børn i andet ægteskab med 
den sørgelig efterlevende matrone JoHanne Boserup65. »Dette« (indskriften) er 
bekostet af enken. Blåsort kalksten med ortoceratitter, 192x141 cm, med 
fordybet versalindskrift, navnene med skønskriftsbogstaver. I hjørnernes for
dybede felter blomsterrelieffer, sml. sten nr. 12 i Slangerup (p. 2104), der 
dog ligesom de andre sten, der henvises til der, er fra anden halvdel af 1600- 
tallet. I skibets midtgang.

†Ligtræer. I begyndelsen af 1800’rne anføres adskillige gange indtægter for 
ligtræer over navngivne personer66.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. B 99. Fortegnelse på kronens gejstlige gods indsendt af lensmændene i 
henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590. III Sjælland. —LA. Ølstykke sognekaldsarkiv. B 1. 
1736—1834. Liber daticus ... Kirkesyn 1803, visitatsbemærkninger. 1741—1823. — 
1807—65. Div. korrespondancesager, bl.a. vedr. anskaffelse af orgel 1842—65, rgsk. vedr. 
småposter, inv.lister 1807, 1837, 1844, 1862. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg 
amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Sophus Müller 1875, C. A. Jensen 1919 (bygning og 
inventar), Niels Termansen 1916 (forslag til midlertidig istandsættelse af altertavle), 
Aage Sørensen 1960 (farveafsætning på stolestader, prædikestolsopgang og underbalda
kin samt orgel), Vibeke Michelsen 1962 (inventar), Robert Smalley 1970 (kalkmalerifrag
menter), Mogens Larsen 1975 (altertavle og prædikestol). — Bygningsbeskrivelse og 
tårnur ved Hans Stiesdal, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen, orgel ved Ole 
Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Seks blade med eksteriør, bygningsdetaljer og alterstage af E. Schiødte 

1875. — Akvarel af timeglas ved P. Linde 1935. — RA. Landbrugsministeriet. Domæne
kontorets kortafl. 1917. Tre blade med forslag til ombygning 1867 ved F. Meldahl.

Litteratur. Historisk-antiqvarisk beskrivelse over Snodstrup og Ølstykke sogne i Fre
deriksborg amt, ved H. Knudsen og K. Möhl, i Annaler f. nord. Oldkyndighed. 1838—39, 
p. 341—377.

1 J f r .  H.  Knudsen og K.  Möhl  i  Annaler  for  nordisk Oldkyndighed,  1838—39,  p .  353ff .
2 Landebogen p. 10. 3 Kronens Skøder II, 609; da det sammesteds p. 599 hedder, at 
p a t r o n a t s r e t t e n  t i l  Ø l s t y k k e  ( i  S ø m m e  h e r r e d ! )  s k u l l e  v æ r e  s k ø d e t  t i l  V i l h .  M u l e  o g
Jørgen Landorph, må det bemærkes, at kirken ikke er nævnt i den til skødet hørende 
specifikation (ibid. p. 602), men derimod en gård i Ølstykke, som åbenbart har forårsaget 
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fejlen. Kaldet besattes da også 26. maj 1694, 11. april 1724 og 24. juli 1744 på den for 
ikke-privatejede kirker ganske normale måde: umiddelbart gennem Danske Kancelli, se 
RA. Sjæll. reg. anf. data. 4 RA. Fortegnelser over kgl. resolutioner gennem Rente
kammeret ved S. Nygård nr. 12948 og 21256. 5 LA. Kgl. bygningsinsp. Meldahl. Do
mænekirkerne. 6 NM. Møntsamlingens fundprot. nr. 286, jfr. Årb. OldkHist. 1886, 
p. 151. 7 Kgl. Bibl. Folkemindesamlingens kartotek. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kir- 
kergsk. 1661—72. Ølstykke hrd. 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1713—19. Sjællands stifts 
kirkergsk. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk.
11 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1692—1780 rgsk. for enkelte kirker i Frborg. rytter- 
distrikt. 12 RA. DaKanc. Seks års kirgergsk. 13 RA. Kultusmin. 1848—1916 journal
sager. 14 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kgl. kirkers inv. 1764. 15 LA. Sjællands 
stiftsprovstearkiv. Lynge-Frborg., Ølstykke og Horns hrd.s provsti. 1831—62 prot. over 
synsforretn. over kirker. 16 Hvor gammelt dørstedet er, kan ikke afgøres. 1845 er døren 
nævnt første gang (RA. Rtk. Rev. rgsk. Frborg. amtstue 1797—1848 div. år). 17 Det er 
vanskeligt at afgøre de nuværende gesimsers alder. En gesims svarende til korets ses på 
den vestre del af skibets nordside, mens resten af skibets langmure både i nord og syd har 
simpel falset og hvidtet gesims. Meldahls tegning viser hele kirken med tandsnitgesims 
som korets. Denne detalje må angive et forslag og ikke en tilstand. 18 Ved et syn 1871 
(note 5) foreslås både våbenhusdøren og døren ind til selve kirken udvidet. 19 Ifølge 
Danske Atlas VI, 51 stod uden på kirken: »1594 Jacob Trolle Lehnsmand«. 20 De 
bevarede tegninger, sign. af Meldahl 1. juli 1867, er foruden at være et forslag til nyt tårn 
også et restaureringsforslag for resten af kirken. Tegningerne blev dog ikke fulgt i alle 
enkeltheder. Bl.a. vises tårnet med fem kamtakker i hver gavl, men udførtes med syv. 
21 På Ferdinand Meldahls restaureringstegning (note 20) er sakristiet fremstillet med en 
blændingsprydet gavl med syv kamtakker. Dette må være et aldrig udført forslag. 1873 
ønsker synet en kamtakket gavl opført (note 5). 22 RA. Rtk. Bygningsadm. Beregninger 
og overslag ... 1821—27. 23 I en kontrakt 1671—72 (note 8) med kgl. maj.s murer
mester Jørgens Skramb, Frederiksborg, nævnes »de tvende øverste kamme, sønder og nør, 
som er meget brøstfældige«. 24 RA. Rtk. Bygningsadm.s kopibog 1841—50. 25 Ved 
tårnets nedbrydning fandtes en teglsten i munkestensformat, på hvis ene flade der i den 
våde ler er indridset en senmiddelalderlig, ikke opløst latinsk indskrift. Indsendt 1867 af 
sognepræsten, P. Møhl, til Nationalmuseet, nr. D 348. 26 1712 hedder det, at alle kirkens 
tage er af bly (note 11), men 1784 omtales tusinde tagsten, som stormen har revet af 
tårnet (jfr. LA. Amter. Frborg-Kronborg. Breve og dok. vedr. kgl. kirker og skoler 
1784—87), mens der ejendommeligt nok 1801—02 foretages en udbetaling for reparation 
af tårnets blytag ved Canut Friderich Schou (note 24). 27 RA. Rtk. Sjællandske kontor. 
1776—79. Udskrift af kirkekassens regsk. 28 RA. Rtk. Rev. rgsk. amtsstuergsk. 1797— 
1848. 29 1827 ønskes vinduerne ændrede, så de får form som dem i Stenløse (jfr. note 22). 
30 Skibets gulvforhold blev ordnede ved istandsættelse o. 1861 (jfr. note 13 og 15). 
31 Note 15, 1861—62. 32 Tøj som er glat på den ene side og låddent på den anden. 
33 C. A. Jensen: Claus Gabriel. Slotssnedker paa Frederiksborg, i Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1950, p. 23-27. 34 Jfr. Georg Garde: Silkebroderede lærredsduge, 1961, 
p. 277, og samme i Fund og Forskning IV, 1967, p. 7-22. 35 Nogle af Johannes døberens 
fingre fornyedes igen 1860 (note 15). 36 LA. Ølstykke sognekaldsarkiv. Div. korrespon
dancesager 1807—65. 37 Gabriel Brockmüller, Hillerød, har blandt andet leveret oblat
æsken til Frederiksborg slotskirke og ovennævnte alterkalk til Slagslunde (p. 1817, 2438). 
38 Jfr. LA. Bispearkivet. 1862—79. Kirkesyn, år 1869. 39 LA. Frborg. amtstue. Kir
kergsk. med inv.lister, år 1854. 40 Ifølge kgl. res. af 26. marts 1751 skulle Ewalds Con- 
cordants være ved alle kongens kirker. 41 LA. Bispearkivet. Provstebreve. 1690—1808. 
Ølstykke. 42 Jfr. note 11, inv. 1692 og note 14. 43 23. maj 1889 udsendtes cirkulære 
om fontenes befrielse for oliemaling. 44 Jfr. Egil Skall: Den engelske tinfabrik, i Hist- 
MeddKbh. 1965, p. 47f. 45 RA. Rtk. 245.122—58. Register til journalen. 46 Panelets 
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farvegang svarer til stolens. Under den hvide farve findes egetræsådring, derunder hvidt 
og som ældste lag perlegråt, ifølge undersøgelse 1975 ved Mogens Larsen. 47 Jfr. Arne 
Sundbo: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, 1931, I, 150. 48 RA. 
DaKanc. F. 47. Indb. om kirkernes tilstand 1792. 49 RA. Rtk. Bygningskontoret 
1782—1826. Journalsager. 50 For størrelsens skyld kunne hermen godt oprindelig have 
været hjørneherme på en prædikestol. Da den er yngre end kirkens bevarede prædikestol, 
er det dog næppe tilfældet, forudsat at den virkelig stammer fra Ølstykke. En anden 
mulighed er, at den har siddet på et forsvundet alterbordspanel jfr. f.eks. Kildebrønde 
(DK. Kbh. Amt p. 982). 51 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager 1782—1848. 52 Hans 
Christian Brix, 1831—1907 var billedhugger og figurfabrikant, havde været i lære hos 
H. W. Bissen. 53 Om sognets præster se Erik Olsen: Ølstykke sogns præsterække, i 
PershistT. 10. rk. 5. bd. p. 180—82 med rettelser til Wiberg: Præstehist., jfr. note 62. 
54 LA. Bispearkivet. Hist. efterretn. til HofmFund. 55 M. J. R. var præst i Ølstykke 
1694—1724 ifølge Wiberg: Præstehist., L. L. Thurah: Saml. til beskrivelse af Danmark, 
i Kgl. Bibl. 56 H. Henningsen: Kirkeskibe, i ÅrbFrborg. 1952, p. 104. 57 Fornyelsen 
skete i forbindelse med installation af elektrisk uranlæg med kvartér- og timeslag, fabrikat 
Westerstrand. 58 LA. Amter. Frborg.-Kronborg amter. Breve og dok. vedr. kirker og 
skoler 1784—87. 59 RA. Rtk. Rev. rgsk. kirkergsk. for Frborg. rytterdistrikt 1780—92. 
60 Gribsø i ÅrbFrborg. 1934, p. 111,119. 61 DaSaml. 1, 100. 62 Frederik Urne var lens
mand på Kronborg og Frederiksborg 1629—41. På den tid hørte Ølstykke hrd. ellers under 
Kbh.s len. Jens Hansen Slagelse var præst i Ølstykke fra 1625 til sin død 1653. Wiberg 
indskyder (i Præstehist.) Niels Stephansen mellem 1630 og 1653, sml. note 53. 63 Over
sættelsen skyldes H. D. Schepelern, som gør opmærksom på, at vilis kan være en rettelse af 
afskriveren, der nok har troet, at flegma har været femininum, men det er neutrum, og det 
har Jens Hansen vidst, så han har korrekt haft vile. Gribso (i ÅrbFrborg. 1934, p. 111) 
oversætter vilis ved galde, som var det en skrivefejl for bilis. H. D. S. er af den opfattelse, 
at Jens Hansen har haft tidens almindelige akademiske dannelse og kendt legemets fire 
væsker. Flegma, den kolde slim, symboliserer også vinterkulde og passer godt til billedet 
af legemets forkrænkelighed, men det gør galde ikke. Den gule og den sorte galde står 
også for sommer og efterår. Galden kommer i kog, den passer ikke på billedet af døden. 
Der har sikkert stået vile=ussel. 64 Niels Sørensen Banner, præst ved kirken 1653—85, 
søn af Søren Jensen Banner, † 1625, præst i Ølstykke. 65 Jfr. Arne Sundbo: Øvre Være- 
bro Mølle, i ÅrbFrborg. 1949, p. 65—106. 66 F.eks. 1801, 1803, 1808 og 1815 (note 28) 

Fig. 13. Ølstykke. Landsbyplan 1783.



Fig. 1. Stenløse. Ydre, set fra sydøst.

STENLØSE K IRKE

Ø L S T Y K K E  H E R R E D

Et præbende Stenløse fandtes ved Roskilde domkirke 1423, da biskop Jens Andersen 
Lodehat henlagde det af ham nylig stiftede 10.000 ridderes kapel hertil1. Af Roskilde 

domkapitels jordebog fra 1568 fremgår, at kirken har været annekteret ærkedegnedøm- 
met2, og 1567, da sognet havde 44 tiendeydere, hedder det, at kapitlet har patronats- 
retten3. Ved kapitlets ophævelse kom kirken til kronen, der 1687 skødede den til Chri
sten Glob, præst til Sigersted og Bringstrup, mod at denne vedligeholdt kirken, svarede 
til udgifterne og aflagde regnskab4. 1712 fik biskop Chr. Worm ret til at nyde Stenløses 
og annekset Veksøs beholdning, tiender, visse og uvisse indtægter mod at holde kirkerne 
forsvarligt ved lige og aflægge regnskab, for, når han havde nydt så meget, som han 
havde udlagt til istandsættelsen af sin residens, atter at undergive kirkerne stiftamtman
dens og bispens bestyrelse5. Kirken var i privateje fra 18756 til 1920, da den 1. april 
overgik til selveje.

Møntfund. 1 Knud den Store, London, fundet 1922—23 »ved Stenløse Kirke«7. 1 
Valdemar I, Roskilde, optaget o. 1825 på kirkegården8. Ved Nationalmuseets undersø
gelser 1956 i skibets gulv fandtes 74, heraf 56 danske fra kong Abels tid til 1880, 3 sven
ske (o. 1840—65), 14 tyske (o. 1400—1556) og 1 fra Estland (1648).

N.E. 1976
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Kirken ligger midt i byen på en lille bakke med størst fald mod øst og nord. 
I det sidste halve århundrede har omgivelserne helt ændret karakter ved det 
gamle landsbysamfunds omdannelse til bymæssig bebyggelse. Den interessante 
præstegård syd for kirkegården erstattedes 1923 med den nuværende. 1945 
blev rytterskolen på bakkehældet mellem kirken og hovedgaden nedrevet, og 
på vestsiden opførtes der 1976 etageejendomme efter nedrivning af en strå
tækt gård. Af den omgivende, ældre bebyggelse eksisterer endnu det fredede 
Melchiorske enkesæde lige øst for kirkegården.

Kirkegården er udvidet flere gange, senest 1968 mod sydvest på en del af 
præstegårdshaven og 1938 mod nord på den nedrevne rytterskoles plads. Ved 
gennembrydninger i de ældre mure er der etableret forbindelse til den eksi
sterende kirkegård. O. 1800 synes denne væsentligt udvidet mod vest9; spring 
i den nordre og søndre ringmur angiver måske de gamle vesthjørner. Det an
føres 1797, at kirkegården er for snæver, når den planlagte kirkeudvidelse gen
nemføres10. 1821 påtænktes atter en kirkegårdsudvidelse, og bygningsinspektør 
Meyer foreslog, at denne skete mod øst, hvor ringmuren i forvejen var sam
menfaldet11. Forholdene øst for kirken gør det vanskeligt at forestille sig, at 
kirkegården her skulle have været mindre; projektet er måske aldrig udført. 
Atter 1834 ønskedes en udvidelse12. Den ældre del af kirkegården omgives af 
teglhængte mure til alle sider. Lige omkring præstegårdslågen i syd er beva
ret små stykker af en hvidtet munkestensmur, måske middelalderlig; med 
større sandsynlighed kan dog murene til begge sider for det nordøstlige hjørne 
henføres til middelalderen. På en underdel af meget store kampesten ligger 
nogle skifter af munkesten i munkeskifte. Muren er hvidtet. Øst for præste- 
lågen har ringmuren indgået i den gamle præstegårds nordlænge; den er senere 
fornyet flere gange13. Resten af ringmuren er i nyere tid sat af kløvet granit, 
den vestre 193014.

Hovedindgangen fra o. 1800 midt i den vestre mur består af tre svære hvid
tede piller af munkesten med teglhængte sadeltage, flankerende en ganglåge 
og en køreport med tremmefløje. Lidt vest for den brede gennembrydning til 
nordre kirkegårdsudvidelse sidder endnu den gamle skolelåge med trappe. I 
østmuren, lige ved det nordøstre hjørne, fører en stentrappe op til »Søsum- 
lågen«, flankeret af to hvide piller med udadvendende pulttag og dobbelt ret- 
kantede gesimser. Nyt rækværk opsattes her 1722 og atter 1734, »hvorved gamle 
og svage folk kan støtte sig«15. Måske fik lågen sin nuværende bredde o. 1860, 
da man ønskede, at den skulle aflaste hovedindgangen16. Også præstelågen i 
sydmuren flankeres af to murede piller. 1722 fik denne indgang ny trappe 
med rækværk og låge med tralværk, og 1734 erstattedes trætrappen med fire 
stentrin15. †Kirkeriste nævnes 173415; 1798 forfærdigedes en ny rist med ege
karm17; endnu 1821—27 nævnes ristene18.
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Hans Stiesdal 1962Fig. 2. Stenløse. Ydre, set fra nordvest.

1695 omtales en †kirkelade, hvori kirkens korn forvaredes, og hvis »overdel 
og tag for 15 år siden var nedblæst af en stor storm. Provsten, mag. Hans 
Windekilde lod det igen på egen bekostning opbygge og holder den endnu selv 
vedlige«19. 1723 blev laden dog nedbrudt af murermester Mads Pellesen, Hil
lerød; tømmer, sten og tagets strå solgtes, og der opsattes ny ringmur »på det 
sted, hvor indgangsdøren til laden har været«15.

†Halsjern med kæde nævnes 176420.
Ligkapel, 1916, hvidkalket, teglhængt med årstallet over døren og jugend- 

agtige detaljer. Omgivet af kraftigt jernrækværk mellem stenbårner. Tegnet 
og opført af murermester Phillipsen, Stenløse. Uden for kirkegården ved nord
vesthjørnet. 1928 er der i kirkegårdens sydøsthjørne rejst en nødtørftsbygning 
af røde mursten med halvtag.

Fortov om kirken lagt o. 1862 efter dræning21.
Kirken består af skib fra 1100’rnes slutning (jfr. kalkmalerier), tårn fra 

1200’rne, østforlængelse og våbenhus fra senmiddelalderen, det sidste på nord
siden ligesom det eftermiddelalderlige tårntrappehus og den 1798—1800 op
førte korsarm, »den nye kirke«. Orienteringen har mindre afvigelse til nord. 
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Bevaret af den oprindelige kirke er kun skibets langmure samt vestgavlen, 
opført af rå marksten i regelmæssige, 8—12—18 cm høje skifter. Murhøjde fra 
fortov til gesims ved sydvesthjørnet 4,75 m. Alle skibets hjørner er i behold; 
på de to sydlige kan iagttages store tilhugne kvadre og øverst enkelte fråd- 
stensblokke. Langs kanten af den velbevarede vestre taggavl er i udstrakt grad 
anvendt kridtsten. Oprindelig udvendig murbehandling kan på de stærkt om
satte façader kun ses enkelte steder, hvor der i pudslaget, som kun delvis dæk
ker markstenene, med skrå strøg af murske er indridset en kvaderdeling, der 
stort set følger skiftegangen22.

Døre og vinduer. Placeringen af den tilmurede syddør er ved sidste restau
rering markeret med lodfuger indvendig på muren. Den har samme bredde og 
har indad været smiget som den endnu ibrugværende, velbevarede nordportal, 
hvis lysning er retkantet og foroven afsluttet af en granitplanke. Et af kridt- 
og kampesten muret udvendigt rundbuet tympanonfelt ligger 10 cm bag mur
flugten. Den indvendige tympanon bæres af to tætliggende nu overpudsede 
egeplanker, i hvis underside der nær vestenden er udhugget en rille. Tympa
nonfeltet ligger 30 cm bag den indvendige murflugt. Den oprindelige dørfløjs 
nu bortrustede stabler har siddet i vestkarmen. Endnu er bevaret en stump af 
spærrebommen, hvis lange kanal forløber i muren øst for portalen. Skibet be- 
lystes oprindelig af tre rundbuede vinduer i hver langmur; ingen af dem er 
længere i brug, men de kan alle erkendes; buetoppen ligger 60 cm under op
rindeligt loft. Bedst bevaret fremtræder nordsidens vestvindue, tilmuret med 
kampesten i den indvendige murflugt, men udvendig synligt under våbenhus
taget, 160 cm højt og 95 cm bredt. Stikket, som anes over våbenhusets vestre 
taghæld, er af kileformede fråd- og kridtsten, siderne af frådsten. I en murfals 
32 cm bag udvendig murflugt sidder endnu den kraftige egetræsramme, hvis 
bue er udført i eet stykke. Udvendig glasfals med mange jernsøm samt spor af 
en lodret midtersprosse og to vandrette tværsprosser. Også i nordsidens mid
tervindue er trærammen bevaret; det udvendige stik af kridt- og frådsten står 
synligt over våbenhustagets østhæld, og under taget forløber vestkarmen, mens 
østkarm og bund er udslettet. Østkarmen af det østligste vindue er konsta
teret indvendig. Af sydsidens tre vinduer rager det midterstes bue op over 
hvælvingerne, mens spor af de to andre har kunnet erkendes nede i kirken. 
Vestgavlens trekant viser, at tagryggen lå 75 cm lavere end nu.

Indre. Det oprindelige gulv, beliggende 20—30 cm under det nuværende, var 
støbt af kalkmørtel i 4—16 centimeters tykkelse på et 10—15 cm svært afret
ningslag af ler, der atter hvilede på den planerede bakketops urørte sand. 
Langs skibets syd-, vest- og nordmur har stået 40—50  cm brede murede væg
bænke, udført efter væggenes pudsning, men før gulvet lagdes. Skibets vægge 
har oprindelig været pudset med grusblandet mørtel uden fugning, næppe dæk- 
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Fig. 3. Stenløse. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935. Suppleret af Hans Stiesdal 1962.

kende stenene. Et kalkmaleripudslag standser foroven efter en vandret linie 
50 cm under den nuværende tagrem. Det oprindelige bræddeloft har derfor ri
meligvis været sømmet til bjælkernes underside. Det forsvundne kor var godt 
fire meter bredt.

Ændringer og tilføjelser. Det midterste af skibets tre vinduer blev ret tidligt 
udvidet ved behugning af de oprindelige sider, hvorved den indvendige bredde 
forøgedes til 1,70 m mod oprindelig 95 cm. Det udvidede vindues indvendige 
smige giver sig tilkende på begge sider af den midterste hvælvingspille; udvi
delsen har kun delvis berørt buestikkets kridt- og frådsten. Henover fire af 
disse er der i en afstand af 22 cm fra smigkanten indhugget en med vinduets 
oprindelige bue koncentrisk rille (jfr. Sigerslevvester kirkes nordportal p. 2218). 
Måske blev også det østre vindue udvidet, næppe det vestre.

Formentlig i løbet af 1200’rne tilføjedes det slanke, håndværksmæssigt meget 
veludførte munkestenstårn, hvis kassemure, i regelmæssigt munkeskifte, hvi
ler på en næsten skjult kampestenssyld, østmurcn dog på skibets vestgavl. 
Fremspringende, flade fuger med skråt beskårne kanter ses indvendig. Murene 
har ikke som sædvanligt afsatser opefter; de er udført i samme tykkelse helt 
til kronen. Skibets vestgavl blev gennembrudt i tårnrummets bredde til en 
rundbuet arkade uden markeret vederlag. I nordsiden fremkom 1956 en rune
indskrift, mandsnavnet Bo, ridset i den våde mørtel. Indskriften er gentaget 
mere utydeligt endnu et par steder på murfladen. Partiet med runeindskriften 
står ukalket. Tårnet har haft en oprindelig rundbuet vestportal, hvis vederlag 
lå to skifter lavere end det nuværende vindues. Portalens usmigede indvendige



2358 ØLSTYKKE HERRED

lysning, der står som en rundbuet, til gulvet gående niche, har 68 cm fra ind
vendig murflugt haft en indadgående, 16 cm bred retkantet fals. Udvendig 
giver dørpartiet sig til kende ved forneden at være tilmuret med kampesten. 
Tårnrummet med bomhuller fra murerstilladset (tilsvarende huller ses også 
udvendig bag trappehuset) dækkes af en grathvælving, hvis svagt spidsede 
halvstenskapper udgår fra murene, og hvis grater i hjørnerne løber af på spinkle, 
meget forhuggede kvartrunde hjørnesøjler af tegl uden egentlige kapitæler, men 
med rundstav foroven, mens de forneden tilsyneladende har sluttet tilspidset. 
Hvælvingskapperne er indhugget i tårnets mure; dette i forbindelse med, at 
de kun er af halvstens tykkelse, kunne tale for en lidt senere datering end 
tårnet. Da der imidlertid ikke i hvælvingens højde er spor af nogen tidligere 
bjælkebåret etageadskillelse, og da hvælvingen er muret harmonisk sammen 
med arkadebuen mod kirken, er det dog ikke umuligt at betragte den som 
jævngammel med tårnet. Lidt nord for midten ses i hvælvingen et hul, tilsyne
ladende for klokkereb. I det nordvestlige hjørne har kapperne været gennem
brudt af hensyn til urværkets lodder (p. 2398). Sydmuren har et lille, i det 
ydre tilmuret vindue (fig. 6), med rundbuet lysning af tegl, 76 x 16 cm og 
med en udadvendt 5 cm bred fals, måske til glas eller til en træramme. Ind
vendig er vinduet kraftigt smiget i begge sider og bund, men foroven fladt af
dækket med brædder. Oprindelig var der over hvælvingen tre lidt forskelligt 
høje stokværk, hvis adskillelser endnu spores i murværket. 1,60 m over gulvet 
i det nuværende øvre mellemstokværk ses i henholdsvis nord- og sydmuren ca. 
40x40 cm store huller for tre svære bjælker fra loftet i det oprindelige nedre 
mellemstokværk, der har været belyst af tre til hver af de frie sider siddende 
rundbuede vinduer med ligeløbende lysning. Vestvinduet udvider sig dog indad 
med en fals og er her fladt afdækket med brædder. Udvendig ses alle vindues- 
stik omgivet af et fladskifte. Syv skifter over bjælkehullerne sidder yderligere 
tre vinduer, nogenlunde svarende til de nedre, men i den ydre murflugt senere 
blokeret med seks skifter over den indvendige bund. Det nordre og søndre 
dækkes af urskiverne, mens det vestre er tilmuret, så det næppe anes udven
digt. Umiddelbart over dettes indvendige buetop findes et bjælkehul (30x32 
cm), som modsvares af et hul i østmuren, og i samme niveau er der yderligere 
to par huller fra bjælker, som har ligget langs syd- og nordmuren. Kun det 
sydvestre er uforstyrret, de øvrige forhuggede og genanvendt til yngre bjælker. 
I disse seks huller har det oprindelige øverste stokværks gulvbjælker ligget. 
Udvendig ses netop i denne højde, to skifter over urskiverne, et farvemæssigt 
skel i stenene. Indvendig fremkommer der tilsyneladende ikke noget bygnings- 
skel; det oprindelige murværk synes at strække sig helt til gesimshøjde23, dog 
repareret og ommuret omkring de rundbuede, udvendigt falsede glamhuller, 
tætsiddende to og to i hver af tårnets sider. Buerne er udført i rulskifte under 
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Fig. 4. Stenløse. Tværsnit i tårnet, set mod øst. 1:150. Målt af J. Hertz 1962. 
Suppleret af Henrik Jacobsen 1976.

binderstik. Som murdekoration er der lige over glamhullerne til hver side an
bragt tre gennemløbende rudestillede, nu tilmurede bomhuller24. Gesimserne er 
dobbeltfalsede. Murkronerne har i syd og nord pudsede oversider, hvorpå spær
fødderne står. I øst og vest er murværket uregelmæssigt afbrudt i gesimshøjde, 
men den pudsede overflade spores også her bag gavlmurene og er muligvis op
rindelig. Om tårnet blev opført med gavle eller måske med pyramidespir lader 
sig ikke afgøre.

Tårnet har nu to mellemstokværk, hvoraf det nederste er lavt25, samt et 
4,50 m højt klokkestokværk. Fra trappehuset er der gennem en senere brudt 
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eller i al fald ændret, udvendig falset og fladbuet, indvendig rundbuet26 dør 
adgang til de nedre mellemstokværk. Det øst-vestgående bjælkelag, der bærer 
loftet i dette stokværk, består af svære gamle egebjælker lagt tæt sammen to 
og to helt ude langs syd- og nordmuren27. Vinkelret på disse hviler et yngre 
lag af bjælker, blandt hvilke den midterste har udstemninger og taphuller fra 
tidligere anvendelse. Yngre end tårnet er de nuværende to sten svære gavle, 
hver med ni kamtakker med bryn og med tre høj blændinger, hvis spidsbuede 
stik er synlige på kammenes bagside; yderst i hver side en lille cirkelblænding. 
Midterblændingen er tvillingdelt med nedhængende binderstav endende i dob
belt retkantkonsol, under hvilken en lille fladbuet gavlluge. Østgavlens blæn
dinger er bredere end vestgavlens. I tagværkets »konge« er indskåret »L. F. G. 
1784«, sandsynligvis en håndværkersignatur og tidspunktet for det nuværende 
tagtømmers opsætning (sml. Snostrup p. 2312).

Skibets oprindelige mørtelgulv erstattedes i løbet af 1300’rne med et nyt, 
lidt højere liggende gulv af kvadratiske teglfliser (14x14 cm, 3 cm tykke) lagt 
i et mønster, hvor hveranden var uglaseret og rød, hveranden grønglaseret. I 
vestenden lå fliserne diagonalt, mens fugeretningerne i østenden synes at have 
været parallel med rummets vægge.

Formentlig i sidste halvdel af 1400’rne og endnu før det oprindelige kors 
nedrivning blev der i skibet indbygget to fag simple krydshvælvinger hvilende 
på vægpiller, og med helstens spidsbuede gjordbuer og halvandenstens skjold
buer, kvartstensribber, puklede halvstenskapper, afløbshuller fra lommerne og 
helstens overribber uden trædesten. De østlige piller er bygget op mod den 
senere nedrevne triumfmur. I den vestligste kappe et 1722 tilmuret ovenfra 
endnu synligt hul, hvorigennem der var loftsadgang, indtil denne i det nævnte 
år etableredes gennem vestgavlen15. Samtidig med hvælvingerne er sikkert 
langmurenes forhøjelse med seks munkestensskifter og den dertil svarende ge
sims, som to skifter under dobbelt retkant har et savskifte. I samme forbindelse 
er måske også på hver side af tårnet tilføjet de tre helstenskamtakker, der er 
glatte, men med bryn.

Efter nedrivningen af det oprindelige kor opførtes østforlængelsen i munke- 
skifte (stenstørrelse 25,5—26x12x8,5—9—9,5 cm) på kampestenssyld. Ne- 
derst på sydsiden tilløb til et ti skifter højt rudemønster af sortbrændte bin
dere. Svage spor af murskerids ses i enkelte af fugerne, der ellers er forvitrede 
eller fornyede. Dobbelt retkantet gesims. Til hver af østgavlens 11 helstens 
kamtakker svarer en spidsbuet høj blænding, dog er der under den bredere 
halvandenstens midtertinde to smallere blændinger, skilt ved en binderstav. 
Blændingernes stik er synlige på kammenes bagside. Gavltrekantens inderside 
består fortrinsvis af kampe- og kridtsten, de sidste med indridsede, ulæselige 
runetegn. I østmuren sidder et blændet vindue som en indvendig dobbeltfalset 
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Fig. 5. Stenløse. Indre, set mod øst. Hans Stiesdal 1962

spidsbuet niche. De øvrige oprindelige vinduer er udslettet af de nuværende 
og af arkaden til korsarmen. Rummet dækkes af to samtidige i væggen ind
byggede hvælvinger med puklede kapper, spidsbuet helstens gjordbue, kvart
stens ribber og afløbshuller fra lommerne. Uordentligt murede helstens over
ribber med uregelmæssigt anbragte trædesten. I sydmurens østfag en fladbuet 
gemmeniche.

Det lave, senmiddelalderlige våbenhus på nordsiden er opført på kraftig 
kampestenssyld i munkeskifte (stenstørrelse: 26—27x12—13x8—8,5 cm) og 
med ret rige murdetaljer, således krones flankemurene med friser af fire skifter 
høje trappeblændinger over et savskifte og dobbelt udkraget gesims lige under 
taget. På gavlen fem brede kamtakker og et tilsvarende antal højblændinger 
med tvillingspærstik hvilende på småkonsoller af retkantede sten. I midter
blændingen en retkantet lysglug til tagrummet; under blændingerne et gen
nemgående savtakskifte. Indvendig er der i hver af sidevæggene fire fladbuede, 
helsten dybe nicher, omfattende de nedennævnte vinduer samt to retkantede, 
tilmurede glugger i nord. En lignende niche findes i vestmuren øst for døren. 
Under østmurens nicher løber en muret bænk, der i en vinkel fortsætter langs 

Danmarks Kirker, Krederiksborgamt 150
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Hans Stiesdal 1956 Olaf Olsen 1956

Fig. 6—7. Stenløse. 6. †Kalkmalet dekoration på skibets østre hvælvings skjoldbue i nordsiden (p. 2365).
7. Oprindeligt vindue i tårnets sydmur (p. 2358).

skibets nordmur til portalen. Malet bjælkeloft. 1776 oplagde snedkermester 
Kobiersky, København, nyt loft29. Den fladbuede dør og de to små, kvadratiske 
vinduer28 i flankemurene er ikke oprindelige i deres nuværende udformning.

Trappehuset, der formodentlig har afløst en fritrappe af træ, er opført af ret 
korte munkesten (24,5x13,5x7,5 cm) i krydsforbandt med pulttag og glat 
gavlkam i vest. 75 cm over jorden springer muren 2—3 cm tilbage over en 
afrundet kant. På nordsiden en smal lysglug. Trappen består af een stor mu
ret munkestensblok med trin af mindre sten.

Nordre korsarm, endnu almindeligvis kaldet »den nye kirke«, er opført mel
lem 1798 og 1800 efter tegning af professor Peter Meyn30. 1797 gaves der ved 
kgl. resolution31 tilladelse til denne udvidelse, da kirken var for lille til menig
heden32, og samme år blev arbejdet udbudt i licitation. 16. oktober 1800 kvit
terede murermester Bourgeois, Hillerød, for det beløb, han havde modtaget 
for arbejde og materialer33. Kløvede kampesten danner sokkel under den høje 
smalle bygning af små, rødlige sten (25 x 12 x5 cm). De blanke ydermure står 
nyfugede, men har endnu spor af rød og hvid kalkning. Hvidtede gesimser
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med gnidret, delvis forvitret profil, trukket i puds. Den glatte nordgavl med 
rundbuet loftsluge fik ved midten af forrige århundrede påmuret ni kamtak
ker. Det lave, fladbuede og falsede vindue i gavlen var oprindelig 28 cm bre
dere og strakte sig betydelig længere ned; 1903 ændredes det ved indsætning 
af den nuværende lladbuede dør34. I østre langmur sidder et stort, rundbuet 
vindue, der svarer til kirkens øvrige vinduer. 1865 blev der lagt gangbrædder 
på loftet35.

Det indre står i forbindelse med kirkerummet ved en rundbuet arkade, brudt 
gennem østforlængelsens nordmur; skibets gamle nordøsthjørne står bevaret i 
arkadens vestside. Ved et indskudt loft eller pulpitur fik tilbygningen to eta
ger, der begge gennem arkaden åbnede sig ind til kirken. »I henhold til sogne
præstens erklæring om overflødigheden af pulpituret« fjernedes det 186121. Hul
lerne for de bærende bjælker, seks ialt, konstateredes 1956, i sydenden liggende
2,50 m over gulvet, hvis niveau stiger mod nord, således at højden til pulpitu
rets underside ved gavlen kun var 2,20 m. Rummet har siden 1861 haft 
gipsloft36.

Alle kirkens bygningsafsnit, der tidligere var hvidtede, står nu i blank mur 
med hvidtede gesimser og blændinger. Adskillige steder på murfladerne spores 
endnu hvidtningen, der ligesom på de fleste andre nordsjællandske kirker må 
være afhugget i tiden 1850—75, formodentlig ved en af Ferdinand Meldahl 
ledet udvendig istandsættelse, som vist også omfattede indsætning af de nu
værende store rundbuede, udvendig og indvendig falsede vinduer, samt om
muring af tårnets glamhuller, hvis detaljer udførtes som vinduernes37. Tårnets 
vestvindue med udvendig dobbeltfals og flad rundbue omgivet af løberstik er 
dog nok ældre end de øvrige vinduer. Undtagen den teglhængte nordre kors- 
arm er kirken blytækt38. På de middelalderlige gavles kamtakker ligger munke
tegl, der synes at have afløst blyafdækning39. Skibet og våbenhuset har nyere 
tagværker af fyrretræ, det førstnævnte af krydsbåndstype40, korsarmens tag
tømmer er fra opførelsestiden.

Ønsket om at erstatte kaloriferen41 med et tidssvarende varmeanlæg, svamp i 
trægulvene samt borebilleangreb i stolestaderne medførte hovedistandsættelsen 
1956—57 ved arkitekt Marinus Andersen42. Der installeredes elektrisk varme
værk, trægulvene i stolestaderne udskiftedes med egeplanker samt beton under 
varmelegemerne, i korsarmen dog mursten på fladen. De i gangene o. 1870 
nedlagte kvadratiske, røde og sorte teglfliser43 — på bagsiden stemplede G. 
Dithmar Klostermosegaard, med versaler — genanvendtes. Et nyt murstens- 
gulv i tårnet hævedes et trin i forhold til det tidligere af brædder. Våbenhusets 
gulv af gule flensborgsten på kant blev vendt. Der afsløredes svære skader i 
hvælvingerne og flere kapper måtte helt eller delvis ommures. Blytagene for
nyedes. I våbenhuset hævedes loftet nærmest skibet, hvorved norddørens tym

150 *



2364 ØLSTYKKE HERRED

panonfelt frilagdes. Gavlenes blændinger, som tidligere havde stået cement- 
pudsede, hvidtedes.

†Brandsprøjte. Inventariet 1826 nævner en sprøjte i våbenhuset17. Den flyt
tedes ud 186021.

K A L K M A L E R I E R

Kun svage spor af den romanske udmaling er bevaret på skibets vægge over 
hvælvene. Ved restaureringen 1956—57 fremkom på skibets sydvæg figurfriser 
fra tredie fjerdedel af 1400-tallet. På skibets hvælv ribbedekorationer fra o. 
1500. Desuden fandtes to indvielseskors på tårnets vestvæg. 1738 og 1747 ma- 
ledes gardin omkring alter- og præsterækketavlen.

1100’rnes sidste halvdel. Skibets overvægge bærer endnu blegnede spor af kalk
malerier, udført på fint glittet puds, sat op på et underliggende grovere, een 
gang hvidtet, prikhugget pudslag. Lige under det oprindelige loft løber et rødt 
bånd, derunder et gult; tæt ved skibets gamle nordøsthjørne mødes båndene 
med en lodretstående perspektivmæander. I hjørnet mellem de to bælter ses 
over hinanden to løbende hunde, den øvre med rød kontur, den nedre helt rød. 
Omtrent en meter øst for nordsidens oprindelige midtervindue forekommer en 
lignende mæanderbort, her også med to hunde i hjørnet. Kalkmaleripudsen kan 
følges på større partier af overvæggene, navnlig på den nordre, men malerierne 
er helt udviskede.

†Kalkmalerier. 1) O. 1450—75. På skibets sydvæg (fig. 8) hen over tilmurin- 
gen af det østligste af de oprindelige vinduer samt ind bag skjoldbuen. To 
vandrette figurfriser, adskilt ved og nederste frise desuden afsluttet af borter 
af skarpkantede, flettede zig-zag-bånd i rødbrunt og hvidt med treblade i 
sviklerne. I underste friserække til venstre tre hætte- og kofteklædte ryttere 
med lange hoser. Den midterstes kofte var lys grårød og bræmmet forneden. 
Hosen mønjefarvet, hesten dodenkop; han bar en hellebard. Forreste og bage
ste rytter havde dodenkopfarvede kofter, grå hætter og red på grå heste. Foran 
rytterne skimtedes en kjoleklædt skikkelse med ansigtet nogenlunde vendt mod 
rytterne, og foran denne endnu en skikkelse, foroverbøjet og fattende om en 
segl; scenen kan tolkes som sædeunderet. I øverste friserække forekom en 
konge med liljebladet krone, kort dodenkopfarvet kofte, knælang kappe med 
foldetegning i dodenkop og på de lange ben hoser, højre grøn, venstre doden
kop. I højre hånd et sværd eller scepter(?). Venstre hånd var løftet bag en 
liggende kvinde med foldet hovedlin. Kun hovedet bevaret. Længere til højre 
mere foldeværk, måske kjortelen fra endnu en skikkelse. Øverst afsnuppet 
rankeværk og i nederste halvdel okkerfarvet jordsmon. Malerifragmentet var 
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Fig. 8. Stenløse. †Kalkmaleri på skibets sydvæg (p. 2364).

udset til restaurering, men blev ødelagt ved uagtsomhed og derefter over- 
hvidtet.

2) O. 1500 (fig. 6). På ribberne i skibets hvælvinger slet bevarede dodenkop- 
farvet leddeling. Undersiden af den østre af nordsidens skjoldbuer havde en 
skødesløst udført dekoration bestående langs kanterne af tætsiddende, parvis 
forekommende dodenkop halvcirkelslag, der hver omfattede koncentriske stri
ber af grønt, dodenkop og hvidt. Banen mellem kantborterne var udfyldt af 

E. Lind 1956



2366 ØLSTYKKE HERRED

Fig. 9. Stenløse. Indre, set mod vest.

en række blomster med dodenkop og grønne kronblade omkring et rundt mid
terparti, tegnet som en ring i dodenkop udfyldt med grønt.

To udaterbare viekorsfragmenter på hver side af tårnrummets vestvindue. 
1738 betaltes maleren Hans Dalin for et gardin bag altertavlen. 1747 opmalede 
Hans Nielsen et gardin på væggen omkring præsterækketavlen ved prædike
stolen15.

I N V E N T A R

Oversigt. Af kirkens rige, historiske inventar stammer den lille klokke og lægmands- 
krucifikset fra middelalderens seneste tid. Foldeværksstilen er repræsenteret ved den af
kortede degnestol fra 1560’erne. Det tilhørende rygpanel har muligvis tidligere været en 
korbænk. 1645 nævnes urværket første gang; måske er det tilvirket allerede før 1600. 

Inventaret fra tiden o. 1600 kan tilskrives to af Roskildes kendte billedskærere, Oluf 
Nielsen Krog og Anders Nielsen Hatt; den første leverede 1595 prædikestolen, mens 
alterbordsforsiden fra 1611, korskabet fra 1621, korgitteret, døbefonten med sin himmel 
samt præstestolen skyldes den sidstnævnte. Præstestolen er tilmed signeret som det 
eneste af denne kunstners mange arbejder. Stolestaderne i skibet tilhører i deres oprin
delige skikkelse tiden o. 1600 og er beslægtede med Anders Nielsen Hatts arbejder, de 

N.E. 1976
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ændredes o. 1844, og lågerne fjernedes 1869. Sydtysk dåbsfad fra ca. 1575, alterstager 
fra samme århundrede med løvefødder fra 1727. 1663 fik kirken sil storste kunstværk i 
billedskæreren Lorentz Jørgensens altertavle, stafferet 1665 af Henrik Justesen de 
Wendt. Bogpulten på alterbordet skyldes vist også Lorentz Jørgensen; på den står Chri
stian IV.s bibel. Fra midten af 1600’rne og måske fra Espen Børresens værksted i Slan
gerup stammer orgelpulpituret med profetmalerier, i sin nuværende skikkelse kun en del 
af et storre pulpitur, hvorfra et panel med malerier indgår i stoleværket. Et ganske 
enkelt, måske lidt ældre panel sidder i pulpiturets bagside mod tårnrummet. To udskårne 
pengetavler er nogenlunde jævngamle med altertavlen, mens den jernbundne fattigblok 
ikke nøjere lader sig datere. Den store klokke blev stobt 1739 af Johan Barthold Holtz- 
mann, oprindelig til Christiansborg slotskirke, men 1741 bragt til Stenløse. Tre messing- 
lysearme må være opsat i årene o. 1700, mens den store lysekrone foran kordøren skæn
kedes 1714, den lille i korsarmen 1744 af den poetisk begavede præst Jacob Muus, der 
forfattede versene til den bekendte »Ildebrandstavle« til minde om landsbyens brand 
1748 og til »Marmortavlen« på alterbordet fra 1764. En tavle med endnu kendt minde
vers af samme forfatter om kvægpesten 1745 er gået tabt. Stoleværket i nordre korsarm 
er jævngammelt med denne, o. 1799. Der er foruden de i brug værende salmenummer- 
tavler fra 1858 bevaret et sæt tavler fra 1799; desuden en kirkestævnetavle fra 1850 og 
en indskrifttavle vedr. et 1836 oprettet legat. Orgel fra 1898 af A. H. Busch og Sønner. 
1969 indsattes i nordportalens udvendige tvmpanonfelt et maleri af Henry Heerup 
(»Stenløse Madonna«); en skibsmodel ophængtes 1971 midt i kirken.

Ved midten af 1700’rne synes det meste af det malede inventar at være blevet ny- 
stafferet af den i de nordsjællandske kirker så flittigt arbejdende Hans Nielsen, Gan- 
løse, i den tids karakteristiske, rige farveskala. Farveholdningen ændredes i første halv
del af 1800’rne til overvejende hvidt og blåt med guld på mange af inventarstykkerne, 
der atter ved århundredets midte i udstrakt grad overmaledes med egetræsmaling. Med 
restaureringen 1924 af alterbordsforsiden indledtes under Nationalmuseets ledelse en 
serie af istandsættelser, som bl.a. har tilstræbt at gengive inventaret dets oprindelige 
farveholdning. Man er siden blevet mere tilbageholdende med denne form for restaure
ring; endnu står prædikestol og pulpitur i egetræsmaling, mens stoleværket ved sidste 
restaurering 1956—57 nystafferedes af maleren Ernst Trier, for gavlenes vedkommende 
ovenpå de tidligere farvelag.

Alterbord, formodentlig samtidigt med koret, muret af munkesten, 198 cm 
langt og ca. 75 cm bredt. Dækket af panel på de tre sider, pudset og hvidtet på 
bagsiden, egentlig en brudflade, fremkommet ved at den del, som nåede helt 
hen til korets østvæg, formentlig ved opstillingen af den nuværende altertavle 
blev borthugget, så der fremkom en 75 cm bred passage. Det nederste munke- 
stensmurværk fra det nedbrudte parti er bevaret under gulvfliserne.

(†)Lægmandsalter(?). Ved undersøgelsen 1956 bemærkedes, at kirkens op
rindelige mørtelgulv havde respekteret et op over gulvet ragende stykke kirke
inventar. Gulvet var lagt op mod en præcist afgrænsende kant og havde aldrig 
været ført ind over denne. Måske kan forklaringen være, at der her, 2,50 m 
vest for den oprindelige triumfmur har stået et lægmandsalter, hvis bredde 
synes at have været 2,50 m, mens der om udstrækningen mod øst intet kan 
siges; allerede i middelalderen blev det sløjfet. Der fandtes endvidere kampe- 
stensfundamenter fra †sideallre i det oprindelige skibs to østre hjørner; de 
synes først opført i løbet af 1300’rne, måske senere, men er i alle tilfælde sløj
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fet, da korudvidelsen fandt sted. Om de allerede var fjernede, da hvælvingerne 
indbyggedes, er usikkert, men det er vanskeligt at forstå, hvorledes de to østre 
hvælvingspiller har kunnet opmures samtidig med altrenes tilstedeværelse.

Alterbordspanel (fig. 10), 1611, udskåret og malet, med seks billedfelter. For
siden har firedelt postament svarende til fire arkadefelter med omkringløbende 
kassetteværk og akantustreblade i buehjørnerne. Felterne adskilles af kanne- 
lerede joniske halvsøjler på postamentfremspring med enkelt kassetteværk. På 
kronlisten over den glatte frise faste tandsnit. Altrets gavle har været dæk
ket af to arkadefelter svarende til forsidens, men ved nedbrydelsen af bordets 
bageste del blev der i hver side fjernet et felt, hvoraf dele er bevaret. Af pane
lets rige staffering dominerer rødt og guld på kronlisten, mens tænderne i grup
per på tre og tre er vekslende gyldne, rødt og grønt laserede. Frisen har gyl
den frakturindskrift på smalteblå bund: »Kommer hid til mig alle i som ar- 
beyde oc ere besuaarede, Jeg vil vederquege eder, tager Mit Aag paa eder oc 
lærer aff mig, ti Jeg er sactmodig oc ydmyg aff Hiertet, Saa skulle I finde Hvile 
for eders siele«. Søjlekapitælerne har gyldne, hvidkantede æg mellem grønne 
tunger; volutterne gyldne; ringene under kapitælerne enten zinnoberrøde eller 
brunliggule; til det første svarer blå, til det sidste rødviolette kannelurer, begge 
mellem gyldne forkanter. Arkadekassetterne har gyldne yderkanter og hvide 
bånd med gyldne rosetter og laserede bosser på grøn eller brunliggul bund; 
hjørnebladene står på blå bund. Postamentets kronliste er overvejende rød og 
gylden med grønne og hvide tænder. Postamentsfremspringene har guld- eller 
sølvbånd og violetrød eller blå bund. I postamentfelterne er inden for grøn 
rammeliste malet intarsiaagtigt maureskværk, sort på gulligbrun bund.

I forsidens arkadefelter de fire evangelister. Af fire malerier med dyder er i 
syd bevaret Justizia (med vægt), i nord Fortetvdo (med søjle på hornet hjelm). 
Klædedragterne har manieristfarver, chancerende i skyggerne, røde, hvide, 
gule, rødlilla etc. Johannes bærer mønjerød overkappe over rødlilla kjortel. 
Baggrunden er sortgrå med gulligt jordsmon. Evangelistnavnene står gyldne, 
dydernes brunliggule. Midt på frisen flankeret af årstallet 16—11 ses to adels- 
våben, mod nord Kragernes, med tre sorte krager (to over een) på hvid bund, 
samt på hjelmen en krage med udbredte vinger, mod syd Bannernes (eller »de 
nye Høgers«) våben, som er delt i to tværfelter, sølv foroven og rødt forneden. 
Hjelmen krones af en bræmme af små bannere i skiftevis sølv og rødt. Ved 
våbnene står henholdsvis N. K. og J. H. for Niels Krag og Jytte Høg. Niels Krag 
var fra 1603 ærkedegn ved Roskilde domkirke og nød tiendeindtægter bl.a. fra 
Stenløse kirke. Han blev 1610 gift med Jytte Høg og er antagelig panelets gi
ver. Det er formodentlig et arbejde af Anders Nielsen Hatt, nært beslægtet 
med alterbordsforsiden i Himmelev kirke (DK. Kbh. Amt p. 652). Indtil istand
sættelsen 1924 var det i så ringe forfatning, at der i stor udstrækning måtte 



STENLØSE KIRKE 2369

Fig. 10. Stenløse. Alterbordsforside for restaureringen (p. 2368).

blive tale om rekonstruktion (fig. 11). På forsiden manglede således tre af 
halvsøjlerne, store dele af arkadernes kassetteværk og hele postamentet. Dog 
var der netop bevaret de partier, som gjorde det muligt med stor sikkerhed 
at genskabe det rige panel, ligesom farverne nøje følger den bemaling, hvor
med det stod indtil istandsættelsen, og som var oprindelig. Fyldingen fra et 
af de fjernede sidefelter, forestillende troen med krucifiks og rest af indskrift: 
Fi[des] (højre side af fyldingen mangler); i Nationalmuseet (inv. nr. D 13177).
*Alterklæde, 1740. Kun en lille rest af det røde plysklæde, som indkøbtes dette 

år15, er bevaret. Det drejer sig om Christian 6.s kronede spejlmonogram ind
rammet af palmegrene over »Anno 1740«. Det ses tydeligt, at kronen med det 
fløjl, den sidder på, er overført fra et andet klæde. 1931 deponeret i NM. (inv. 
nr. D 12019). †Alter klæder. 1664 nævnes et alterklæde44, måske det, der 1695 
omtales som det gamle af rødt caffa19. 1796 købtes rødt fløjl og tilsvarende 
lærred til foer samt sølvtresser, kongeligt navn, krone og årstal til et alterklæde45, 
som fandtes ved kirken i hvert fald 180512. 1926 foræredes et gammelt klæde 
til Veksø46 (jfr. p. 2414).

Den rigt udskårne, elegant komponerede 4,10 m høje altertavle (fig. 11), da
teret 1663 er et karakteristisk værk af billedskæreren Lorentz Jørgensen i 
Holbæk. To år efter opstillingen stafferedes tavlen af Henrik Justesen de 
Wendt47. Opbygningen, som er næsten uden arkitekturelementer, beherskes 
af viltert bruskværk og store, fritstående figurer med dramatiske attituder. 
Kun kronlisten over postamentet er ført igennem, mens midtfeltets nadver
scene bryder op igennem og deler storstykkets gesims. Topstykkets gesimser 
er rudimentære og har nærmest karakter af konsoller.

E. Rotthe 1902
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Postamentet, der kun strækker sig under midtfeltet, har to profilindram- 
mede felter adskilt af kartouche i lavt relief, hvori et af flammer omkranset 
hjerte med »Jahve« og derunder hebraiske bogstaver, der sandsynligvis skal 
læses som Cheleq (del eller arvelod, jfr. 4. Mosebog 18,20). Måske valgsprog 
for sognepræsten Hans Hansen Windekilde, hvis initialer HH • W ses over 
hjertet (jfr. lysekrone, mindetavle og gravsten). Konsollerne under de to mid
terste apostelfigurer dækkes af giveren og hans hustrus adelsvåben, i nord en 
gylden ørnefod med sorte fjer på løbet i blåt felt; på hjelmen to hinanden 
gribende ørnefødder; under skjoldet udskåret H • C • W for hr. Christoffer Urne. 
I syd er våbnet langdelt i to felter, til højre to fra delingen udgående linde
grene, hver med tre blade i rødt. Det andet felt er tre gange tværstribet af sølv 
og rødt. På hjelmen to Vesselhorn (egentlig uroksehorn), et rødt og et delt af 
sølv og rødt. Under våbnet F • S • L for fru Sophie Lindenov.

Tavlens relieffer forestiller nadverens indstiftelse i storstykkets midtfelt, 
omgivet af korsfæstelsen i nord og opstandelsen i syd. Felterne flankeres af 
friststående evangeliststatuer, alle med en bog i venstre hånd, fra nord Mat
thæus med en lille, påklædt engel, der rækker blækhuset op mod ham, Mar
kus, som støtter sit ben på løvens hoved, Lukas, som hviler foden på oksens 
hoved og endelig Johannes med ørnen ved sin side. Topstykkets billedfelt, 
flankeret af Moses, som med en pind peger på lovens tavler og Johannes Dø
beren i kamelhårskappe med lammet ved fødderne, forestiller himmelfarten. 
Tavlen krones af en engel med palmegren. Nadverfremstillingen er udført i så 
fritskåret relief, at feltet skyder sig ud på bagsiden og her giver sig til kende 
som en kasse. Som altid i Holbækbilledskærerens tavler udspilles denne scene 
i et stærkt perspektivisk fremstillet, elegant rum, hvor Kristus, kronet af en 
stråleglorie, sidder med Johannes i sit skød midt for bordets langside under 
en baldakin, flankeret af vinduer. Kristus rækker netop brødet til Judas, der 
ses yderst til venstre med pengeposen. Alle apostlene er stærkt gestikulerende. 
På bordet en dug bræmmet med frynsekant, som næsten når gulvet. Midtpå 
ligger påskelammet og rundt om står tallerkner og bægre samt to lysestager, 
som nu mangler lys. Ud af hver af de til det yderste dramatisk, af bruskværk 
udformede storvinger, vokser et englehoved. På en konsol over nadverfeltet 
bærer en engel Fr. III. og Sofie Amalies kronede initialer i gennembrudt ar
bejde (fig. 12). En bruskværksranke slynger sig hen over storstykkets gesims 
som overgang til topstykket og bærer yderst i hver side et englehoved med 
spir i form af et hvidt lys med flammen omgivet af forgyldt strålekrans.

Topstykkets himmelfartsrelief begrænses forneden af et skriftbånd med op
højede bogstaver: »Actorvm I« (apostlenes gerninger I). Af Kristus ses kun 
fødderne i en af stråler omgiven sky, mens engle og disciple fylker sig om den 
plet, hvorfra Kristus forlod jorden og hvor aftrykket af hans fødder endnu 
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Fig. 11. Stenløse. Alterbordsforside (p. 2368) og altertavle 1663 (p. 2369). L. L. 1975
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ses. Relieffet omgives af en virtuost komponeret, i rankeslyng helt opløst 
ramme.

Alle fritstående figurer er hule i ryggen. Løsrevne fra deres sammenhæng 
er de, som næsten alle tavlens figurfremstillinger, af tvivlsom kunstnerisk 
værdi, men de indgår hver på deres bestemte plads ved deres særlige holdning 
som uundværlige harmoniske dele af helheden.

Altertavlen er nært beslægtet med tavlen i Skibbinge kirke (DK. Præstø 
p. 883 fig. 4) og den 1942 brændte tavle i Asminderød (p. 772). De væsentlig
ste forskelle forekommer mellem himmelfartsreliefferne, hvoraf Asminderøds 
i modsætning til Stenløses var gennembrudt som på billedskærerens »store« 
tavler i Køge og Helsingør. På Asminderødtavlen forekom fritstående engle- 
figurer på hver side af himmelfartsrelieffet; de er i Stenløse indarbejdet i selve 
fremstillingen, der til gengæld flankeres af Moses og Johannes Døber-statuerne. 

Tavlen står nu rigt stafferet med guld, blåt, hvidt og brunt; desuden en 
smule rødt, grønt og blegrødt, vistnok hovedsagelig svarende til de oprinde
lige farver. I postamentfelterne forgyldt fraktur, siden 1927 med ordene fra 1. 
Kor. 10,16 efter Christian IV.s bibel. Tidligere stod her: »Frederik den VI har 
ladet denne altertavle fornüe MDCCCXXXIIII«; dette er nu malet på bag
siden, hvor tillige findes følgende indskrift med hvidmalede versaler på sort 
bund: »Conspicaris, lector amice, altare sanctüm pro æde sacra exornanda, 
pronô magnificentissimi herois, dñi Christophori Wrne regni daniæ cancellarii, et 
templi hvivs patroni perbenigni consensü erectüm. Anno M.DC.LXIII. pastore 
loci, dn. Johanne Johannis Windefontano, templiqüe tütoribüs, Olao Michaelis, 
et Olao Andreæ hüjüs pagi incolis.« (»Betragt, kære læser, det hellige alter, 
som for at pryde det indviede hus, er oprejst efter den mest udmærkede, helte
modige hr. Christopher Urnes, den danske rigskansler og denne kirkes patrons 
mest velvillige ønske i året 1663. Sognepræst på dette sted [var da] hr. Hans 
Hansen Windekilde og kirkeværger Oluf Mikkelsen og Oluf Andersen, indbyg
gere i denne landsby«). Christoffer Urne 1593—1663, (jfr. våbnene på forsiden) 
var rigsråd, rigskansler, lensmand på Dragsholm — og som ærkedegn i Ros
kilde Stenløse kirkes patron. Han foranledigede 1654 Hans Hansen Winde- 
kilde48, der havde været hovmester for hans børn, kaldet til Stenløse og skæn
kede altså 1663 altertavlen til kirken. Han var i øvrigt billedskæreren Lorentz 
Jørgensens mæcen49.

Under ovenstående indskrift læses: »Pinxit Henricüs Jüstini de Wendt Anno 
M.DC.LXV« (»Malet af Henrik Justesen de Wendt år 1665«). 1747 malede 
Hans Nielsen tavlen15; han respekterede sandsynligvis stort set de oprinde
lige farver, ligesom det synes at have været tilfældet ved en fornyelse 1834, 
som måske skyldes maleren Wörmer50. 1927 korrigeredes enkelte farver og de 
malede indskrifter fornyedes (jfr. ovenfor). 1976 forestår en større istandsættelse. 
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Fig. 12. Stenløse. Detalje af altertavle 1663 (p. 2370).

†Udskårne figurer. Inventariet 1764 optager tre gamle træbilleder på våben- 
husloftet og to udhugne, malede træstykker over skriftestolen20.

Altersølv, købt 1731 hos Niels Jonsen, København, der fik det gamle sæt i 
bytte15. Kalken har sekstunget fod i to afsæt og tunget fodplade, midtdelt, 
godronneret knop og samtidigt bæger, hvorpå graveret Frederik 4.s kronede 
spejlmonogram. Svarer til bl.a. Græse (p. 2203). 23,5 cm høj. På fodpladen fire 
stempler: mestermærke NI over 1725 i hjerteformet skjold for ovennævnte 
guldsmed, guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven, Københavnsmærke 
1729 og månedsmærke krebsen. Glat disk med graveret cirkelkors og konge
monogram som kalkens på randen. Tvm. 16 cm.

Oblatæske, købt 1729 til Veksø kirke (jfr. p. 2416) hos Niels Jonsen. Den 
cylinderformede æske har på låget graveret kongemonogram svarende til kal
kens. Tvm. 9,5 cm. Under bunden er indridset årstallet 1729; desuden ses fire 
stempler, mestermærke NI over 172?, Københavnsmærke 17[2]8, guardein-

L.L. 1975
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mærke for Conrad Ludolf og månedsmærke stenbukken. 1751 anskaffedes den 
*oblatæske, som nu er i Veksø15. Inventariet 1764 opregner en forsølvet †æske 
af messing20.

Vinkande (fig. 14), af tin, 1788 omstøbt af H. M. Sperling51. Den svarer til 
den kande, der i Slangerup er opført som dåbskande52, og som var leveret af 
Fridrich Fridrichsen (p. 2061). På korpus graveret: »Steenlöse Kirke Anno 
1788«. Indvendig i låget stempel med tre tårne, HMS og årstallet 1782 (det år 
Sperling blev mester). Under kandens bund større, utydeligt stempel ligeledes 
med tre tårne, hvorunder [S]perling 1782. 1738 købtes en ny †tinvinkande, 
som betaltes med Veksø kirkes tinvinflaske15. Inventariet 1841 nævner en 
†porcelænsvinkande17.

Sygesæt. 1729 købtes en ny sygekalk og disk med sølvflaske hvori oblat- 
skruegemme, og med det kongelige navn graveret tre steder; det gamle be- 
rettelsestøj blev givet i betaling15. Sættet er af almindelig barokform, som fin
des ved mange kirker, bl.a. i Blistrup og Tjæreby (p. 1271 fig. 11 og 1400). Kal
ken er 13,5 cm h ø j ;  på dens fodplade ses fire stempler: hjerteformet mester
mærke hvori NI over 1725, guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven, Kø
benhavns bymærke 17?? og månedsmærke vædderen. Under diskens og vin
beholderens bund findes det samme mestermærke gentaget to gange. I læder
futteral.

Alterstager (fig. 13), 1500’rne; næsten ens fod- og lyseskål med flere blødt 
falsede afsæt. Om cylinderskaftet tre rundede ringe, den midterste sværest med 
en mindre ekstraring på midten. 1727 påsattes de støbte fødder, bestående af 
en drejet knap og to liggende løver hver med forbenene hvilende på en kugle15. 
Højde 42,5 cm. To hvidmalede blikalterlys, 67 cm høje, anskaffet o. 186616; 
ude af brug.

Læsepult, hvidmalet træ, sikkert fra Lorentz Jørgensens værksted, til ind
stilling i forskellige vinkler. Det øverste rammestykke er udskåret med små 
»bruskede« topstykker (fig. 26). På altret.

Christian IV.s bibel, udg. 1633, i bind fra begyndelsen af 1800’rne53. På læse
pulten.

†Røgelsekar. 1764 nævnes et »malmildkar«20, 1804 en »ildbøsse« og 1806 en 
»jernildkasse«17.

*Messehagler. 1) Formentlig den, der ifølge inventariet 1764 blev bekostet 
176088. Af rødt fløjl, med guldkniplinger langs kanten og et kors på ryggen af 
lidt bredere kniplinger. 1931 deponeret i NM. (inv. nr. D 12017). 2) Fra 1800’rne, 
af rødt fløjl, med kors og kanter af sølvgalon. 1931 deponeret i NM. (inv. nr. 
D 12018).

†Messehagler. 1664 nævnes to messehagler44, muligvis de to, der 1695 var 
gamle, den ene af gyldenstykke, den anden af caffa19. 1725 anskaffedes en ny 
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Fig. 13—14. Stenløse. 13. Alterstage fra 1500-tallet (p. 2374). 14. Vinkande 1788, udført af H. M. Sper
ling (p. 2374).

af fint, karmoisinrødt fløjl med kors og kanter af sølvgalon; 1729 blev »den 
gamle« omsyet15. Inventariet 1805 og endnu 1825 opregner to fløjlsmessehagler 
og en af silkefløjl; sidstnævnte afleveredes 1830 til bygningsinspektør Rosen- 
berg. 1833 opførtes kun en rød fløjlsmessehagel, »som ikke duer meget«17. 1908 
prøver man at opfarve messehaglen og vil, hvis det lykkes, forsyne den med 
nye guldprydelser og nyt foer35.

»Marmortavlen« (fig. 23). En poleret, hvid marmorflise, 17,5x17,5 cm, i hvis 
årer der med hjælp af fantasien kan anes en ludende krucifiksfigur. »Iblant de 
Marmor Fliser, hvor med Alter Gulvet i Steenløse Kirke er belagt, er een især 
falden i Øynene, som er meget mærkværdig, da den forestiller Christus paa 
Korset, ligesom det kunde være giort med en Pensel, og er dog eene Naturens 
Verk. Samme Steen blev derfor optagen 1763, og forevist da værende Kirke 
Inspecteur Hr. Cammer Herre Holstein, som lod den potere (polere) og ind- 
sette i en smuk Ramme, til at indsettes i Muuren ved fruen timmer stolene, 
med følgende stropher forfattede af præposito Honorae Mag: Muus. —

X. E.1976
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Jeg Marmor Steen ved Alter Fod 
var lagt til Ziier og Beste,
Der Præsten holdt mig alt for god,
Da Hand blev vaer og læste 
Det Billede i mig er groed 
Om Jesu den korsfæste 
Hand sagde: lille steen du stoed 
langt bedre her at skiæmme 
Hver den saa Haard i Hierte Rod.
Sin Jesum at forglemme.

Steenløse d: 23 Januar 1764«54.

Flisen er indfattet i en glat, forgyldt træramme, foroven med en rocaille- 
kartouche omkring verset, som er skrevet med sorte frakturbogstaver på hvid 
bund. Ved en restaurering 183617 blev indskriften genopmalet med små æn
dringer og udeladelse af dateringen. Indskriften atter restaureret 1968. På al
terbordet.

Alterskranke fra o. 1865, rund (sml. fig. 11). Jernopstandere med pynte
knopper og dobbelte fladjernsvolutter under håndlisten, som tillige med den 
senere påsatte, brede hylde er af nøddetræ. Det malede, sort- og hvidternede 
bræddegulv inden for knæfaldet er hævet et trin over korgulvet og dækket 
med tæppe. Tidligere lå der marmorfliser, jfr. marmortavle (p. 2375), og alter
skranken bestod af et †jernrækværk fra 1729 med seks påloddede knopper15. 
Den forekom dog for snæver og ønskedes 1865 erstattet med en mere tids
svarende55.

Døbefont (fig. 15) med låg og himmel, fra begyndelsen af 1600’rne, sandsyn
ligvis af Anders Nielsen Hatt. 93 cm høj sekskantet, timeglasformet font, med 
rundstav om det smalleste sted. Den hvælvede underbaldakin med kassette
værk i lavt relief hviler på et profileret fodstykke. Den ligeledes baldakinfor
mede overdel er glat, men på hjørnerne er fæstnet bladbelagte volutbøjler, for
oven afsluttet i mands- og kvindehoveder. Herpå ligger selve kummen som en 
kraftig udladende kvartrundstav med kassetteværksagtig dekoration. Det seks
kantede låg er glat profileret med drejet midtknop. Tilsvarende lanterneformet 
himmel med glat profileret underside om et dybtliggende sekskantfelt, hvori 
et kerubhoved med nedfaldende halskrave og to vingepar krydsende over og 
under hovedet. En kvartrundstav med rankeagtigt kassetteværk tjener som 
fod for lanternens seks vinkelbrudte hermer, alle kvindefigurer, repræsenterende 
dyderne: Tro med kors og kalk, Håb med anker og fugl, Kærlighed med barn 
(med klæde over hovedet), Retfærd med sværd, Styrke med søjle og Klogskab 
med spejl og slange. Kapitælerne er simple kvartrundstave. De enkle skafter 
er prydet med hængeklæder. Inde på bunden af lanternen ses udskårne »bølger« 
og to fordybninger, der formodentlig har fastholdt nu forsvundne figurer af 
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Fig. 15—16. Stenløse. 15. Døbefont med himmel (p. 2376). 16. Herme fra korgitter (p. 2380).

Kristus og Johannes Døber, jfr. Kirke Stillinge (DK. Sorø p. 732). Gesimsen 
støttes i hjørnerne af krumknægte med englehoveder. Over kronlisten sidder 
kartouchetopstykker med konveks hvirvelroset og mellem dem udsavede bøj
ler, foroven sluttende sig til en sekskantet midtstolpe med bosseret topliste. 
De små topspir oven på bøjlernes nederste, oprullede del tilføjedes 1943 efter 
spor af tidligere spir. Et borehul med en tap ovenpå toplisten tyder på en nu 
forsvunden øverste afslutning, som har dækket jernøjet. Snoet smedejerns- 
hængestang. Alle dyveler i font og himmel er mod sædvane firkantede. Ved en 
restaurering 1943 fornyedes den nederste del af foden næsten helt på grund af 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 151
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råd. En del tandsnit på himlen rekonstrueredes efter sikre spor, samtidig ny- 
stafferedes font og himmel med hensyntagen til farverne i præstestolen og kor
skabet, som tidligere var restaureret. Indtil istandsættelsen bestod stafferingen 
af blåt, hvidt, guld og grønliggråt, vistnok den 1837 gennemførte bemaling12. 
En undersøgelse af farvelagene viste under flere senere farvelag spor af den 
ældste, afskallede staffering, udført på kridtgrund. 1747 hang kridtgrundsma- 
lingen på fonten og himlen løs; den afskrabedes og begge dele maledes og for- 
gyldtes som forhen ved Hans Nielsen, Ganløse15. På kummens sider var lagt 
guld, ellers dominerede stærke røde, grønne, sorte og hvide farver. I korets 
nordvestre hjørne.

Dåbsfad, sydtysk, o. 1575. I bunden drevet fremstilling af syndefaldet om
givet af den ofte forekommende »bebudelsesformular« af uforståelige minuskler 
og yderst en reliefdrevet lukket ranke med blomsterfyld. På randen indstemp
lede ornamenter. Tvm. 60 cm.

Dåbskande, 1830, af tin, købt hos A. C. Dahlgreen, København12, af den i 
amtet almindeligt forekommende slangehankstype. På korpus er graveret Fre
derik VI.s kronede monogram, på låget: »Steenløse Kirke 1830« med skrive
skrift.

Krucifiks, fra o. 1500. Den ca. 145 cm høje figur bærer turbanagtig flettet 
tornekrone over det magre ansigt med rynkede bryn, lukkede øjne og lang lige 
næse (fig. 17). Skægget er ordnet i små proptrækkerkrøller, mens håret falder 
i to lange, tovagtige lokker. Armene er næsten vandrette, fingrene krummede. 
På den stærkt hvælvede brystkasse træder ribbenene klart frem, mens navle 
og spydgab står som snit. Midjen er indsnøret og underlivet fladt, dog er hof
terne runde. Lændeklædet ligger snævert, men med uroligt knækkede folder; 
flagreflige synes der aldrig at have været. Benene med årenettet angivet i relief 
er krampagtigt strakte med højre fod foran venstre. Langs det glatte korstræs 
kanter halvrunde knopper med fordybninger på forsiden; korsarmene mødes 
i en lidet akcentueret cirkel og ender i firkantede plader, hvorpå der inden for 
retkantede randlister ligger evangelisttegn i fladt gennembrudt relief, øverst 
oksen, ved højre hånd løven, ved venstre ørnen og nederst englen, hvis klæde
bon er behandlet som Kristusfigurens lændeklæde. Alle symboler bærer skrift
bånd. Krucifikset hænger formodentlig på sin oprindelige plads i en kort jern
stang med øskner i begge ender. Under det nederste evangelistsymbol en stand
tap, som har gået ned i den forsvundne korbuebjælke. Det er nu lidt ubehjælp
somt fæstnet til korgitteret. Skriftbåndet med påmalet I N R I ikke oprindeligt.

1945 restaureredes krucifikset, der indtil da stod egetræsmalet med forgyld
ning56. Den nuværende staffering udførtes på grundlag af få bevarede rester 
af den oprindelige maling på kridtgrund: Kristusfiguren kødfarvet, lændeklæ
det guld, håret mørkebrunt og tornekronen grøn med guldbånd. Korstræet 
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N.Termansen 194ōFig. 17. Stenløse. Korbuekrucifiks, detalje (p. 2378).

havde oprindelig rødbrun farve med en ca. 1 cm bred guldkant og med smalte 
i knoppernes bund. Ved evangelisttegnene var bunden mørk zinnober, mens 
der på selve tegnene kun var bevaret lidt guld på englens klæder og lidt gråt 
på oksen, dog næppe oprindeligt. Af hensyn til den farvemæssige helhed i kir
ken står korset nu i træ med forgyldte kanter, evangelisttegnene forgyldtes, 
mens skriftbåndene blev hvide og fik navnene påmalede. Korsets bagside ren
sedes til træet. 1726 maledes det af kalk og deslige ilde tilredte krucifiks tre 
gange med oliefarve, og atter 1747 malede Hans Nielsen det og forgyldte 
skærfet15.
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Indtil krucifiksets restaurering 1945 sad der på Kristusfigurens bagside op- 
klæbet fragmenter (19x13 og 1 5 x 1 1  cm) af et middelalderligt *pergamerιls- 
brev, vistnok påsat for at dække en revne. Under en rød overmaling, hvorpå 
der er ubetydelige rester af sort minuskelskrift og et tegn (bomærke?), findes 
den oprindelige latinske påskrift med minuskler, hvoraf en del ord har kunnet 
læses57, bl.a. stednavnet Arellsite (Arles), men teksten har ikke kunnet oplø
ses i sin helhed. Skriften antagelig fra tiden o. 1400. 1 NM. inv. nr. D 146/1976.

Korgitter (sml. fig. 5), begyndelsen af 1600’rne, vistnok af Anders Nielsen 
Hatt. Mellem brystpanel og gesims spinkle, drejede balustre. Midtpartiets fløj
døre flankeres af lodrette rammestykker med halvsøjler hvilende på kassette- 
værksdekorerede postamenter med løvehoveder. Søjlernes skafter er glatte, 
prydbælterne besat med bosser, kapitælerne korinthiske. Brystværnets ramme
værk af glatte brædder med profilerede kanter omfatter tre glatte fyldinger i 
hver side, mens hver af dørfløjene har en fylding; i sidestykkerne er balustrene 
delt i to fag flankeret af fire hermer, de to mandlige gribende med hånden om 
det lange fuldskæg (fig. 16), den ene af de kvindelige med korslagte arme, den 
anden tagende med højre hånd om venstre bryst. De glatte skafter har hænge- 
klæder i ring; joniske kapitæler med udtrukne volutter. Gesimsen er glat med 
undtagelse af et fast tandsnit under kronlisten. Over søjler og hermer sidder 
krumknægte med englehoveder, alle med hårtot over høj pande, men ellers 
varierede, og på gesimsen over hver af dem topspir med rundbuet gennembrudte 
postamenter. Mellem spirene, svarende til hvert balusterfag står topkartoucher, 
indfattende rosetter eller englehoveder med nedadvendte vinger. 1726 omta
les et våben(skjold) under krucifikset15. Dette kan have svaret til våbnene på 
præstestol og korskab.

Ved restaureringen 1947 var gitteret i slet stand og sunket på midten, så 
gesimsen buede. Hele det nedre rammestykke i nordsiden fornyedes, og halv
søjlerne udlusedes i vid udstrækning. De to nordligste fyldinger, som havde 
forsiden mod koret, blev vendt. De ældste farvelag lod sig kun i mindre om
fang bevare, og udstrakt nymaling efter de oprindelige farvespor måtte fore
tages. De på fyldingerne afdækkede maureskornamenter mangler indvendig 
på den sydligste og på halvdelen af den næste fylding, formodentlig fordi 
degnestolen her skjuler panelet. Som nævnt blev de to nordligste fyldinger 
vendt, så deres dekorerede forside atter kom til at vende ud mod kirken. Bag
siden, der ikke var dekoreret, blev samtidig malet i lighed med de øvrige fyl
dinger. Ellers står korgitteret uden staffering på bagsiden, kun det øvre, vand
rette rammestykke er rødt. Før restaureringen stod gitteret med egetræsma
ling og forgyldning fra 18726. Herunder lå tre forskellige stafferinger, en vist
nok fra 183712, med grå, hvide og stærkt blå farver samt guld, derunder et 
lag med gullige, blå, røde og grønne farver, sikkert Hans Nielsens staffering 
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Fig. 18. Stenløse. Prædikestolsfelt (p. 2383).

fra 174715 og endelig den oprindelige bemaling, der var partiel og udført på 
kridtgrund, dog undtagen fyldingernes ornamenter, bagsidens øverste rødma- 
lede rammestykke og topspirenes pyramidespidser.

Før 1947 læstes på gesimsen: »Herre til hvem skulle vi gaae hen du haver 
det evige livs ord Ioh. 6.68«. Derunder lå endnu den oprindelige indskrift: 
»Ecce redemptorem, qui debita soluit Adami, in cruce dum prote mite pependit 
onus vtq(ue) pater vetita decerpsit ab arbore mortem sic vitam e ligno Chri- 
stus et ipse dedit« (»Se frelseren, der løste Adams skyld, idet han for dig hang 
på korset, mild og god (egentlig som en mild byrde) og ligesom (vor slægts) 

N.E. 1976
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Fig. 19—20. Stenløse. 19. Skab (p. 2389). 20. Prædikestol (p. 2382).

fader høstede døden af livets træ, således gav Kristus også livet fra træet«)58. 
Denne indskrift fremdroges ikke, men overmaledes med et salmecitat. Fløj
dørene har bevaret det oprindelige lukketøj med låsbar skudrigel.

Den lille, velkomponerede prædikestol (fig. 20), dateret 1595, stammer utvivl
somt fra Oluf Nielsen Krogs værksted. I de fire storfelter relieffer af evange
listerne, stående i arkader med perspektiviske profilkapitæler og omkringlø- 
bende kassetteværk med tydelige sømhuller og tætprikket bund; i buehjør
nerne dobbeltrosetter. Arkaderne krones af en lav, volutprydet trekantgavl med 
roset i gavlfeltet. Evangelistfigurerne står på en svagt nicheagtig bund; de er 
naivt skåret, men ikke uden karakter. Bedst er den skægløse, langhårede Jo
hannes i den kun svagt foldede kjortel, som ikke skjuler benenes energiske 

N. E.1970
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Fig. 21. Stenløse. Præstestol, signeret Anders Nielsen Hatt (p. 2386).

stilling. Den langskæggede Lukas skriver i sin bog, hvorfra blækhus og penne
hylster hænger ned (fig. 18). Matthæus med kort hageskæg vender sig fra engle- 
drengen, der holder i hans kjortel, den skrivende Markus står med løven ved 
sine fødder. Evangelistnavnene er anført med reliefversaler i smalle postament- 
felter under arkaderne. På hjørnerne står joniske hermer, afvekslende mandlige 
og kvindelige; skafterne prydes af kassetteværk med hængeklæde og frugt
bundt; den øverste skjoldformede del, der løber ud i to volutter, bærer et løve
hoved. Gesimsen med perlesnor på arkitraven og æggestav-tandsnit under kron- 
listen har afskårne hjørner over storhermerne og gennemløbende frise med den 
latinske tekst til 1. Kor. 2. I de høje postamentfelters kartoucher læses: »Ver- 
bvm domini manet in æternvm« (1. Peter 1, 25). Under de retvinklede, kassette-

L.L. 1975
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værksprydede fremspring hænger små kurveagtige konsoller, mens der ud for 
selve fagene sidder akantushængeornamenter. Den glatte underbaldakin, hvis 
kantprofiler forneden ender i små volutter over en kugle, hviler på en 1747 til
føjet, ottekantet stolpe udført af Jens Christensen, Farum, der i samme anled
ning afskar den nederste knap af den drejede kugle. Opgangspanelets to fyl
dinger er glatte med profileret rammetræ. 1753 udførte Jens Christensen en ny 
trappe, som året efter maledes brun af Hans Nielsen, Veksø15. Rygpanelet har 
udsavede tunger langs siderammestykkerne og tre rektangulære felter, et lig
gende forneden med reliefversaler: »Beati qvi Avdivnt etc.« (Luk. 11, 28). I 
hver af de to øvre felter asymmetriske, mod hinanden vendte våbenskjolde og 
derunder i kartoucher: IA • W — F • E • H (kirkens patron Jacob Vind til 
Grundet, 1571 kannik og 1578 ærkedegn i Roskilde, gift 1586 med fru Else Høg). 

Den samtidige, sekskantede himmel hænger i to rundjern. På undersiden i 
et sekskantfelt med karnistandliste sidder en rigt skåret roset omfattende et 
cirkelfelt med due set i frøperspektiv, og omgivet af kassetteværksring. For
siderne har ingen frise, men profiltænder umiddelbart over et fast tandsnit. På 
hjørnerne står vaseagtige topspir, og over siderne topkartoucher i kassette- 
agtigt, gennembrudt arbejde, den ene med skåret årstal 1595. Egetræsmaling 
med forgyldning fra 1875 ved malermester Weber6. 1827 blev den udbedret og 
1836 malet, vist af Wørmer59. Prædikestolen er nært beslægtet med Lyngby- 
stolen (DK. Kbh. Amt p. 930), men evangelistfigurerne er skåret efter andet 
forlæg.

På rygskjoldet firefags timeglas fra 1740 leveret af sejlmager Westphael60. 
Endepladerne med svejfede, affasede kanter sammenholdes af fire drejede ba- 
lustre, og af bagpladen med tungede kanter. Glassene bærer endnu spor af på- 
malede tidsangivelser; de er på midten samlet med tråd og holdes på plads mel
lem endepladerne med borter af læder eller papir med indstemplede rosetter.

Stolestaderne har bevaret gavle fra begyndelsen af 17. århundrede, dog senere 
ændrede. Gavlplankerne prydes af pålagte pilastre med glatte postamenter og 
joniske kapitæler med æggestav over en lille elegant dobbeltvolut og et frise
led. Ved gavlenes ombygning sandsynligvis 184461 erstattedes de gamle ret- 
kantede pilasterskafter med glatte fladbuede; gavltoppen afsavedes lige over 
kronlisten og der pålagdes dækplader med meget flad pyramideformet afslut
ning; 1869 fjernedes lågerne, hvis hængsler endnu spores i gavlenes sider35; 
1872 oplyser kirkeværgen, at de 43 låger forlængst er solgt6. De 16 fra mands
siden var udført 1753 af Jens Christensen, Farum15. Indtil restaureringen 
1956—57 stod stolestaderne tæt; de lodrette rygpaneler stammede vist ho
vedsagelig fra ombygningen 1844, og havde senere tilføjede salmebogshylder. 
Sæderne hvilede langs væggen på en gennemgående planke. Ved restaureringen 
fornyedes sæder og rygpaneler, og bæreplanken ved væggen erstattedes af 
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Fig. 22. Stenløse. Lås på ovre skabslåge (p. 2389). L. L.1975

en glat gavlplanke for hvert stade. Dækpladerne fjernedes fra de gamle gavle, 
som med lidt større afstand end hidtil anbragtes i nye fodremme; et par stole
stader fjernedes i hver side. Maleren Ernst Trier, Vallekilde, udførte en ny 
staffering af hele stoleværket, som indtil ombygningen stod med egetræsådring 
fra o. 186955, malet oven på en staffering, domineret af to grå farver, en hvid
lig og en mere blålig, sikkert stammende fra 1844. Denne staffering var den 
ældste på hovedparten af de kasserede rygpaneler. Allerede 1801 var stolene 
blevet malet med blålig perleoliefarve17. Derunder ligger på de gamle gavle 
en meget farverig bemaling, sandsynligvis Hans Nielsens fra 175462, og ende
lig den oprindelige staffering, en caput mortuumlignende rød farve, som uden 
kridtgrund dækker begge gavlens sider. Frisen og gesimsprofilens overside var 
sort. Om det oprindelige pilasterskafts farve vides intet. Fire gavle fra de fjer
nede stolestader samt nogle af de gamle rygpaneler opbevares på loftet. Ind
gangen ved skibets norddør flankeres af glatte fyldingspaneler, foroven afslut
tet med tandsnit og æggestav i samme udførelse som pulpiturets. Det østlige 
panel har fem fyldinger, det vestlige kun fire af hensyn til pulpiturtrappen. 
Stoleværket i »den nye kirke« er samtidigt med denne, opstillet langs vest
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væggen; gavlene er glatte, med dækliste over profilled. Samtidige rygpaneler 
med to liggende fyldinger. Også disse stolestader blev nystafferede oven på 
egetræsmalingen, hvorunder den oprindelige perlegrå maling63 endnu ligger 
bevaret. En tiloversbleven stolegavl står på loftet. I tårnrummet løse stole.

†Stoleværk. 1753 udførte Jens Christensen, Farum, i stedet for bænkene i 
tårnrummet to rækker stole med bistøder, ryg og murlister, men uden låger; 
de maledes af Hans Nielsen, Veksø15.

Bænke. Der er bevaret syv enkle, løse bænke, nogle med, andre uden kar- 
nisprofiler. En del stod indtil restaureringen 1956—57 i tårnrummet, hvortil 
der 1860 foresloges anskaffet tre à fire rader21. Desuden findes der to bredere 
og længere, hvoraf den ene står i våbenhuset, hvis anden bænk udgøres af 
tørve- og kulkisten fra o. 190746.

Præstestol6i (fig. 21), begyndelsen af 1600’rne, signeret med Anders Nielsen 
[Hatts] initialer. Stolen lukkes af to paneler mod væggene, et lavere forpanel 
mod syd og et indgangsparti med låge på den vestre kortside mellem to gavl
planker. På hver af disse er lagt postamenter med kassetteværk omkring løve
hoveder, som med deres opadvendte bryn og snude minder meget om korgit
terets løvemasker. Over postamentet kannelerede, joniske dobbeltpilastre med 
prydbælter af palmetagtigt slyngværk. Heri er på den sydligste indflettet sned
kersignaturen, et sammenskrevet A N (fig. 32). På frisefelterne pålagte, ud
skårne adelsvåben svarende til skabets og alterbordsforsidens. Trekantgavlene 
med tandsnit har hver tre toptinder i form af uprofilerede klodser, sikkert po
stamenter for spir. I gavltrekanterne englehoveder. Lågen har smalt, glat ar
kadefelt helt omgivet af slyngbånd med profilkapitæler som buevederlag. Det 
tredelte forpanel på glat postament har tre høje arkadefelter med små profil
kapitæler og omkringløbende, skellagte rammer samt slyngkassetterede bue
hjørner. Mellem arkaderne joniske halspilastre. Rammestykket nærmest væg
gen har altid kun haft en i perspektiv malet pilaster. Gesimsfrisen med tand
snit under kronlisten er fagdelt ved triglyfagtige fremspring. Foroven afsluttes 
panelet med et indadvendt skråbrædt. Ryg- og endepanelet har lignende ge
sims over slyngbåndomgivne arkader, som på det første adskilles af to hermer, 
nøje svarende til korskabets. Inde i stolen var der oprindelig to sæder langs 
for- og rygpanelet65.

Ved en restaurering 1931 fornyedes størstedelen af de tre panelers ramme
stykker, alle fyldinger, forpanelets postament og en del kapitæler66. Der var 
oprindelig anvendt meget splinttræ, og allerede i forbindelse med inventarets 
nymaling i 174715 blev der foretaget fornyelser med anvendelse af fyrretræ. 
1861 var stolen blevet »meget mådeligt istandsat«21. Ved restaureringen brug
tes egetræ overalt. Forpanelet, som var blevet sænket 22 cm, bragtes atter på 
plads og bagpanelet forlængedes ned til gulvet. Under egetræsmaling, udført 
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Fig. 23—24. Stenløse. 23. »Marmortavlen« (p. 2375). 24. Degnestolens gavl (p. 2388).

1874 af Weber6, havde stolen de samme stafferinger som korgitteret; foruden 
den ovennævnte fra 1747 nævnes en nymaling 183712. Så meget af den oprinde
lige bemaling var bevaret, at en nystaffering kunne gennemføres efter disse 
spor på ret sikkert grundlag. I korets nordøstre hjørne.

Degnestol, fra 1560’erne, fyrretræ. Både pulten og rygpanelet er afkortede, 
vistnok mest pulten, hvis forpanel ligesom rygpanelet forneden består af større 
fyldingsfelter på højkant og foroven af mindre, liggende fyldinger. De store og 
små fyldinger korresponderer ikke indbyrdes. Hvis der gåes ud fra, at rygpa
nelet oprindelig havde seks store og syv små fyldinger og pulten fem store og 
syv små, bliver begge paneler lige lange, nemlig 2,92 m. Der foreligger også den 
mulighed, at pulten oprindelig blot har haft henholdsvis tre og fire felter og 
således kun var dobbelt så lang som nu. Degnestolen er måske afkortet ved 
korgitterets opstilling; rygpanelet udfylder netop pladsen mellem dette og kor
vinduet. Pulten, der nu er 86 cm lang, står på fodplanker med profilerede 
ender; derimellem et hængebrædt, tunget i udskårne dobbeltvolutter med tvær
streger. Forpanelet består af to små og halvanden stor fylding, alle med folde
værk, liggende i de øvre felter og stående forneden. Hvert felts foldeværk har 
varierende afslutninger, dog altid ens i hver ende. Østgavlens oprindelige øvre 
del er afsavet; forneden et foldeværksfelt. I vest er den helt bevarede, rund

Hans Stiesdal 1962 N. E.1976
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buede gavlplanke glat forneden, men har foroven en halvroset af konvekse vif
ter. I den omgivne kant er skåret tværstreger vekslende med prikker. Et felt 
derunder indeholder et lavt relief: to mod hinanden vendende fugle (fig. 24); 
i buehjørnerne simple akantusblade. Derover en fladbue med reliefskårne bog
staver: HER OLUF8FWL (Oluf Fugl, præst i Stenløse 1561—72). Mellem en
destykkerne en skrå pultplade. Rygpanelet, 221 cm langt, består nu af fem 
små og fire og et halvt store felter, alle glatte. Profilerne i pultens og panelets 
rammeværk er ikke ganske ens; det sidste har en udtalt karnis, hvor der på 
det første ses en rundstav. Rygpanelets vestre glatte gavlplanke ender foroven 
i et udsavet pudsigt naivt fabelhoved, af delfinfamilie, med volut på snuden 
og et akantusblad langs nakkekonturen. 1938 restaureredes degnestolen ved 
hvilken lejlighed pultens fodplanker fornyedes på nær de profilerede ender; 
den vandrette bakke, der engang var blevet indsat over halvdelen af skråpla
den til brug ved degneofferet, fjernedes, og det afsavede østre gavlbrædt for
længedes med en rundbuet, rosetprydet afslutning svarende til den vestre. Ryg
panelets tidligere fornyede, østre gavlbrædt erstattedes med en kopi af det 
vestre. Sædet, der var flyttet op, sænkedes til oprindelig højde og derunder 
lukkedes stolen, der før var åben, med et panel til gulvet, som også udførtes 
af nyt. Den seneste maling, egetræsådring fra 18756, samt tidligere stafferinger, 
bl.a. fra 183712, fjernedes til fordel for den oprindelige partielle bemaling med 
kun to farver, mønjerød og mørkerød, kun anvendt i foldeværksfyldingernes 
bund, på rammestykkerne og på pultens gavlrelief. I rygpanelets øvre felter 
en række navne på degne i forgyldte latinske versaler, fra øst: »Janus Bøged 
Ao 1713, Joh. Fri. Høg. Ao 1749, Albert Melchior. Ao 1805, Bartoldus Nicolaj 
Ao 1630, Erasmus Esbonni Aarhvsiensis. Anno, 1665, Christiernüs Laürentÿ 
Holst. Anno 1669. Casparüs Magni Hovi. Anno 1681.« Navnene var indtil restau
reringen malet på sort bund, men havde for det ældstes vedkommende oprinde
lig været malet direkte på træet; dette skete herefter med alle navne. På den 
første hele af de store fyldinger fra øst var med guld på sort opført navnene 
på kirkesangere siden 1805. Den udtoges og erstattedes med en ny; senere blev 
den indrammet og ophængt i »den nye kirke«.

Flere nordsjællandske degnestole er netop fra samme tid som Stenløsestolen 
og nært beslægtet med dennes foldeværksdetaljer. Hvis pulten imidlertid op
rindelig var lige så lang som bænken, er der ikke bevaret egentlige paralleller 
til den. Trods forskelle i profileringen af pultens og rygpanelets rammeværk, 
er de to inventardele dog så ensartede i både materiale og opbygning, at de 
tør betragtes som sammenhørende. Da bænken med sit rygpanel stod i sin fulde 
længde, må den have haft karakter af korbænk, jævnfør et noget tidligere 
(1520) og rigere eksempel i Haraldsted kirke (DK. Sorø p. 454 fig. 20) samt 
korbænken i Udby kirke (DK. Præstø p. 916 fig. 11). I korets sydvestre hjørne. 
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†Bispestol. I forbindelse med Hans Nielsens nystaffering 1747 nævnes: »den 
store bispestol og det deri værende murpanel marmoreret; fyldingerne og li
sterne zinnoberrøde, alt efter den anden maling i koret«15.

Skammel. Sargens ender og benene profilerede.
Skab67 (fig. 19), 1621, fra Anders Nielsen Hatts værksted. Af forsidens to 

låger er den nederste glat profileret, den øverste har arkadefelt, profilkapitæler 
og omkringløbende, rankeslynget kassetteværk. Over en profileret fodliste hvi
lende på to fodbjælker med volutsvungne forsider flankeres den nedre låge af 
kannelerede toskanske pilastre, hvis postamenter er dekoreret med en diamant- 
bosse i kassetteværk, medens et prydbælte derover har slynget kassetteværk. 
Den øvre låge flankeres af hermer, den højre kvindelig, tagende med venstre 
hånd om højre bryst, den venstre mandlig gribende sig om skægget med ven
stre hånd. På skafternes hjørner hænger frugtklaser. Et frisefelt mellem lågerne 
indrammes af listeværk. På midten af topgesimsens glatte frise et englehoved 
med flade flipper og løftede vinger. Englehovedkrumknægte over hermerne. 
Kvartrundstaven under toplisten er udskåret med en bladrække og i midten 
årstallet 1621. Oven på gesimsen står to topspir flankerende kartouchen med 
adelsvåbnene: Krag og Høg, jfr. alterbordsforside og præstestol. Nøgleskilte, 
gangjern og øverste låges lås er ciselerede med svage spor af fortinning (fig. 22). 
Da nederste låges oprindelige lås var bortkommet, erstattedes den med en dør
lås fra den nedrevne gamle præstegård. Dette skete 1937 i forbindelse med 
skabets restaurering. Indtil da stod det på skrå i hjørnet. Da dets søndre side 
i modsætning til den nordre aldrig havde haft profillister og ikke engang var 
høvlet i bund, må det oprindelig have stået helt ind i hjørnet med denne side 
op mod sydvæggen, således som nu genopstillet. Formodentlig da skabet stil
ledes skråt, og begge sider blev synlige, er nordre sides gesims og øvrige pro
filer fjernede. På et tidspunkt var der slået fire svære jernbånd om skabet, 
to om hver låge, og for at lukke tættere mod disse, var de skåret dybt ned i 
hermer og lisener. Jernbåndene, der havde hængsler og låsetøj68, var allerede 
fjernede inden restaureringen, men havde efterladt grove reparationer69.

Skabet havde som font, korgitter og præstestol rester af den oprindelige, af 
Hans Nielsen, Ganløse, 1747 reparerede15, partielle staffering, som nu står af
dækket eller rekonstrueret. Forsidens ornamenter kunne således i vid udstræk
ning bevares, nordsidens måtte nymales og et hertil svarende ornament an
bragtes på sydsiden. Indtil da var skabet malet i hvidt og blåt med lidt guld, 
og repræsenterede sammen med døbefonten den bemaling, som siden 1830’rne 
beherskede kirkens inventar. I korets sydøstre hjørne.

Fattigblok, tidligst nævnt 169519, firesidet. Tæt beslået med vandrette jern
bånd, hvoraf to er hængselbånd, som lukker for låge. Hængelåse mangler70. 
Pengeslids i den helt jerndækkede top, mønjemalet. Siden 1957 nedgravet i 
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Fig. 25—26. Stenløse. 25. Salmenummertavle 1799 (p. 2395). 26. Læsepult (p. 2374).

våbenhusets gulv lige vest for døren til skibet. Stod tidligere inde i kirken 
ved det vestlige indgangspanel.

Fattigbøsse, af jernblik, med pengetragt i låget. Egetræsmalet. Stod oven på 
blokken indtil 1956. Ude af brug. 1764 omtales en †bliksparebøsse med lås til 
blokpenge20.

To pengetavler, midten af 1600’rne. Pengeskuffernes ene halvdel dækket af 
fast låg. Rygskjoldene har fuldstændig ens udskåret ornamentik med kraftigt 
udtunget rand og groft bruskværk omgivende relieffer i et rundbuet felt, det 
ene forestillende den rige mand med to nøgler ved døren til et hus. På den 
anden ses det samme hus spejlvendt, mens der ved døren sidder en tigger med 
stav og skål. Drejede, lidt forskellige træhåndtag. Tavlerne står med oprinde
lig staffering, en zinnoberrød farve med ornamentikkens detaljer i gullighvidt 
og adskillige farver i reliefferne (fig. 27).

På skjoldenes glatte bagsider er med gule versaler malet henholdsvis O. M. S. 
og O. A. S., sandsynligvis initialerne for de to kirkeværger Ole Mikkelsen og 
Ole Andersen, nævnt i indskriften på altertavlens bagside. 1952 afrensedes en 
yngre bemaling; reliefferne var da hvide, ornamentikken sort og uægte guld. 

1776 anskaffedes to nye †kollekttavler, udført af snedkermester Kobiersky, 
København.

Hans Stiesdal 1962 N.E. 1976
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Fig. 27. Stenløse. Pengetavler fra midten af 1600-tallet (p. 2390).

Dørfløje. 1) 1837?, fløjdør, beklædt udvendig i sparremønster med blåmalede 
kantprofilerede brædder; 1756 udførte Jens Christensen en »flammeret« dør17. 
Den nuværende er dog efter låsetøjet at dømme snarere identisk med »en ny 
dobbelt kirkedør i blokkarm« fra 183712. I våbenhuset. 2) Indsat 1901 som 
yderdør i »den nye kirke«35; kopi af nr. 1. 3) 1957, af teaktræ, »klinkbygget« 
fylding i ramme med svære vandrette messingbånd; karm med kraftige, for
gyldte kannelurer. Tegnet af Marinus Andersen71. I skibets norddør.

Pulpitur (fig. 33), fra midten af 1600’rne, muligvis af Esben Børresen, Slan
gerup, (jfr. Ganløse og Veksø kirker). Brystværnet består af 13 arkadefelter 
adskilt ved halspilastre. Under postamentet, som er fagdelt ved pålagte ædel- 
stensbosser, et i tunger udsavet hængebrædt. Arkaderne har pilastre med slyng
bånd, profilkapitæler og fladslyng i buefeltet. Halspilastrenes nedad smalnende 
skafter dækkes af skellagte blade med midtknopper, derover kvaderfelt med 
ædelstensbosse og øverst profilkapitæl. Triglyflremspring fagdeler frisen, som 
foroven afsluttes med tandsnit og æggestav under toplisten. De fem sydlige 
arkadefelter er 28 cm brede, de fire nordlige 36 cm; denne forskel sammen
holdt med øgninger i brystværnet vidner om, at pulpituret tidligere har været 
anderledes indrettet. 1752 nævnes både et tværpulpitur og et sidepulpitur15; 
det sidste har formodentlig strakt sig et stykke hen langs nordmuren, jfr. Ti-

N. E.1976
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køb, p. 708. Pulpituret synes at have fået sin nuværende form 1844 samtidig 
med stolestadernes ombygning61. Rammeværket blev 1869 egetræsmalet med 
forgyldning55. I arkadefelterne malerier på kridtgrund forestillende Frelseren 
(Immanuel) i midten, omgivet af de fire store og yderst fire af de små profeter. 
Fra venstre Jonas i østerlandsk fantasidragt pegende på sin mund. Micha og 
Esaias oldinge i hvid dragt, Jeremias, jødetype med rød hue, Immanuel Frel
seren, fremstillet svævende, Ezechiel og Daniel, ynglinge, set i profil, Nahum 
og Habakuk skæggede oldinge. Navnene er malet med versaler på postament- 
felterne. Fra det oprindelige pulpitur stammer et stykke af brystværnet på 
fire felter, vistnok 1844 opstillet som et panel i skibets nordre stolestaderække 
over for prædikestolen med malerier af de fire profeter Zephanias, Haggai, 
Sacharias og Malachias, alle fremstillede som ældre skæggede mænd. Navnene 
er malet på frisen. Panelet nu stafferet i lighed med stolestaderne. I National
museet findes endvidere en ruineret sektion af brystværnet, omfattende et felt 
med et næsten helt ødelagt maleri af Hoseas (navnet malet på frisen, som det 
oprindeligt var overalt) samt den venstre side af endnu et arkadefelt, vel Joels. 
Rammeværkets staffering: blåsort postament med forgyldt ornament på mid
ten, desuden rødt, lyseblåt og brunt, repræsenterer måske den maling med 
»Coulleurer«, der foretoges 182717. Endelig to løse, stærkt afskallede arkadefelter 
med malerier, vel de manglende to i profetrækken, Abakias og Amos. Maleri
erne er udført ikke uden dygtighed. Klædebonnenes kraftige, delvis change- 
rende farver, karnationens hvide lys, de brunliggrå baggrunde og den fede 
pensel tyder som snedkerarbejet på tiden henimod midten af 1600’rne72. Pul
pituret har mod vest i tårnbuen et o. 1600 udført, enkelt panel på fire felter, 
hver med en rundbuet dobbeltarkade, kannelerede pilastre og profilkapitæler. 
Den nuværende grå maling dækker over ældre farverig staffering. Spor i tårn
rummets hvidtekalk tyder på, at pulpituret engang har strakt sig ind i dette. 
Siden orglets opstilling 1898 har bjælkerne været understøttet af to jernrør 
på hver side af midtergangen. Indtil 1957 sad der i stoleværket under forkanten 
en firkantet stolpe, afsavet og affaset i højde med stoleryggene, formodentlig 
en rest af de oprindelige pulpiturstolper73. På loftet. Pulpiturtrappe langs mu
ren lige inden for norddøren, med glat indklædning, formodentlig fra ombyg
ningen 184474. En †dør til pulpituret malet 1754 af Hans Nielsen, Veksø15. 
†Pulpitur, o. 1799, delte »den nye kirke« i to stokværk og må have haft et 
brystværn i arkaden ud mod den gamle kirke (jfr. Gerlev i Horns herred)75. 
Fjernet 186121.

Orgel, bygget 1898 af A. H. Buseh & Sønner, København; fem stemmer, ét 
manual og anhangspedal på sydsiden, mekanisk sløjfevindlade. Før ombygning 
1954 (ved Th. Frobenius & Sønner) lød dispositionen: Bordun 16’, Principal 8’, 
Gedackt 8’, Salicional 8’, Oktav 4’. Enkelt tredelt egetræsmalet orgelhus med 
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Hans Stiesdal 1952Fig. 28. Stenløse. »Ildebrandstavlen« (p. 2394).

klingende piber i façadens felter, som i de øvre hjørner har udskårne jugend- 
dekorationer. Profileret kronliste med tandsnit. Elektrisk blæser; den oprinde
lige kilebælg med tilhørende bælgtrædertrin i behold på nordsiden. På sølv
plade over spillebordet: »Til Minde om Lærer og Kirkesanger C. E. Hansen 
født 20. Novb. 1837, død 16. Jan. 1897 Skolelærer i Stenløse i 30 Aar. Skæn
ket af hans Søn Advokat Carl Fischer Hansen i New York«76. På pulpituret77 
i skibets vestre ende.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 152
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Salmenummertavler. 1) 185835, tre, med profileret fod- og toplister og flad- 
buet topstykke. Hvidmalede, med sorte tal på skydebrikker og sort fraktur- 
skrift: »For Prædiken« — »Efter Prædiken«. 2) (Fig. 25) to, oprindelig tre, fra 
179917, sortmalede, til at skrive med kridt på »efter No af den nyeste Psalme- 
bog, som blev indført her i Menighederne, anskaffet af Præsten«. Samme på
skrift som ovenstående med hvid fraktur. Den ene tavle er nu ophængt i tårn
rummet.

Præsterækketavle, måske fra 182878, udført som en pudset vægflade, rektan
gulær med trekantafslutning foroven. Sortmalet med hvid skriveskrift: »Præ
sternes Navne fra Reformationen . . . « .  På skibets sydvæg mellem korgitter og 
prædikestol. Har afløst en ældre †præsterækketavle, om hvilken det 1726—27 
hedder: »En tavle ved prædikestolen med alle præsters navne siden reforma
tionen, der nu var bleven ganske ulæselig, af ny opmalet med de navne som 
fandtes og en strofe forbedret ..«79. 1747 udbedrede Hans Nielsen tavlen (jfr. 
†kalkmaleri).

»Ildebrandstavlerm80 (fig. 28) udførtes 1748 af Jens Christensen, Farum, og 
maledes af Hans Nielsen, Ganløse15. Tavlen består af fire brede brædder og 
krones af en kraftigt profileret gesims, der omfatter det i et buefelt over tek
sten udførte farverige maleri, som ubehjælpsomt, men dramatisk fremstiller 
kirken med skolen foran samt den brændende by. Gesimsens krumme del er 
sammensat af talrige små, rette profilstykker. Indskriftfeltet omgives af en 
smal, gul kvartrundstav, gesimsen kraftigt marmoreret. Mindedigtet, forfattet 
af sognepræsten Jacob Nielsen Muus81, står med hvide frakturbogstaver på 
sort bund:

»Kom steenløs Menighed din Ild med graad at skue! 
skiøn nu hvortil din synd og sickerhed mon due!
Ach! see din Kircke Bye blev til et Brænde Baal, 
da, den advared nock, dog fyldte syndsens maal.

Aar sytten hundrede og syv til førre tyfve,
September nittende begyndte her at flyfve 
Een graadig Meddags giest just midt i Byen om,
Til Otte gaarde og til atten huuse kom.

Ved synden vind, for synd den slicked op til bunde,
Snart Byens trede deel før aften gick til grunde.
O! speyl dig frygt din Gud, flye synd, forvar din Iild! 
at du ey her og der blir huuse-himmel-vild.«

Stafferingen har aldrig været repareret og giver et autentisk indtryk af den i 
Nordsjælland så flittigt arbejdende Hans Nielsens malemåde. På østvæggen i 
»den nye kirke«. Hang tidligere i koret82.
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Fig. 29. Stenløse. Lysekrone skænket 1714 (p. 2396).

Sort trætavle malet med hvide bogstaver. Den lange, ubehjælpsomme indskrift 
beretter om gårdmand Niels Jensen og hustrus 7. okt. 1836 konfirmerede legat 
for to fattige. »Denne Læsning tægnet Paa en Tavle ophængt i Kierken kan 
tiene til Veiviisning for di Fattige ved kommende«. Lille kurvehankbuet top 
med hul til ophængning og primitive, hvidmalede ranker. I »den nye kirke«.

Kirkestævnetavle, 185083, sortmalet med hvid fraktur: »Lÿses til Kirke
stævne«. I norddøren.

N. E. 1976
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Tavle med kirkesangernavne, se degnestol.
†»Kvægpestlavle«. En tavle »Til Erindring over Qvæg-Sygen, som Vinteren 

1745 borttog i Steenløse og Vexøe Sogner 927 Høveder« havde følgende ind
skrift :

»Sommer-Tanker over Vinter-Skade.
Nu maa vi sande det, Melk-Veyen alt er borte,
Vor Land ey flyder meer, som for, med Melk og Smør;
Den findes snarere paa Himlen og vil skorte 
For Malke-Piger, dem man neppe høer og spor.
Hvor er nu Eders Krands? Hvor er den søde Byrde,
I Trop-viis kneysed med, hver som den kroned Hiort,
Det Hoved-Smykke er affaldet, og vor Hyrde 
Kom med sin Stav, som I med Eders Gang, til kort;
Dog see, saa propped fuld, som Stierner staa paa Veyen 
Af Himlens hvide Kreds, som Himlen skaffe kand,
At Malke-Dyr Igien, saavel som Melke-Deyen 
For os og Efter-Slægt skal vrimle i vort Land.
Steenløse, den 4. Junii 1746 Jacob Muus«84.

Tavlen, der hang i koret, var forsvundet 180517.
Maleri (fig. 30), madonna med barnet, signeret Heerup, på masonitplade. 

Brystbillede af kvindefigur, nærmest i profil, siddende med det lille, nøgne barn 
med glorie i form af en ring over hovedet. Ved siden af barnet konturmalet 
kat med ører, ryg og hale ragende op over den nedre begrænsning. Billedets 
venstre side domineres helt af madonnas vældige, mørke hår. Karnationen rød
lig, kvindedragten og glorien blå, baggrunden gylden. Gave 1968 blandt andre 
fra håndværkere beskæftiget ved kirkens restaurering 1956—57. I våbenhuset, 
i tympanonfeltet over døren til skibet.

Belysning. 1923 blev der installeret elektrisk lys i kronerne. 1957 suppleredes 
belysningen med enkle væglampetter med konisk matglasafskærmning (model 
Kai Gottlob).

Lysekroner. 1) (Fig. 29), skænket 1714. Den drejede, balusterformede stamme 
har forneden en kugle endende i en profileret tap, foroven en flakt ørn med op- 
hængningsringen. Lige over kuglen sidder otte store arme mellem otte pynte
arme med vase- og pyramideformede topspir. Højere oppe på stammen otte 
s-formede pyntebøjler, hvoraf hveranden erstatter fire mindre lysearme, som 
endnu 1919 var i behold. Runde, profilerede skåle med balusterformede lysepi
ber85. På kuglen er med versaler graveret: »Den udødelige Gud til Ære, Hans 
Huus til Ziirat samt til en Erindring over sine kiere Forældre Mag[ister] Hans 
Hanson Windekilde, for[r]ige Præst ved denne Meenighed i 57 Aar og Proust i 
Ølstøche Herret udi 33 Aar og Hans kiere Egtefelle Giertrud Iørgensdaatter, 
der begge udi Herren hensovede huiler her oppe i denne Kirchis chor, haver 
Inger Hansdaatter Windekilde, gift med Ioachim Wieland, Secreterer i det 
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Fig. 30. Stenløse. Maleri, signeret Heerup, i norddørens tympanonfelt (p. 2396).

Kongelige Dansche Cancellie, ladet denne Lyse Crone bekoste og her ophenge, 
der i deris Livstid forsørgis med behørige Lius, og efter deris dødelig Afgang 
af deris Arvinger schal vedligeholdis og forsørgis, den 15 Aug: 1714«86.

Nederst på den leddelte hængestang fire rigt udformede smedejernsvinger. 
Fire drejede trækugler omkring stangens led gik tabt ved kirkens restaurering 
1956—57. Hænger på oprindelig plads i hvælvingsfaget foran kordøren.

2) Skænket 1741, lille tæt krone med pyntebøjler mellem de seks lysearme. 
En øvre krans af pyntebøjler mangler. På kuglen er i skjoldlignende ornament 
graveret: »Vespera nunc venit, nobiscum, Christe! maneto Exstinqvi lucem 
ne patiare tuam! Qvid Candelabrum prodest? sine Lumine verbi Perpetuis 
tenebris tota Corona Jacet Ao 1741; Jacobus Musenius Martha Christina Bag
ger« (»Nu kommer aftenen, bliv hos os, Kristus. Lad ikke dit lys slukkes. Hvad 
gavner en lysestage? uden Ordets lys henligger hele kronen i evigt mørke«). 
Den versificerede indskrift skyldes utvivlsomt Jacob Muus selv. Hang oprinde
lig på nr. 3.s plads. I »den nye kirke«. 3) 1923. Renaissanceform, med fire en
kelte og fire dobbelte arme, udført hos Knud Eibye, Odense, ifølge indskrift 
skænket af lærer M. Pedersen og hustru Anna, født Hansen, Søsum skole, i 
anledning af deres sølvbryllup. I skibets midterfag.

Lysearme, 17.—18. århundrede, af messing. 1) (Fig. 31) i midten af den pro
filerede vægskål en hånd, holdende den -formede arm, der prydes med blad

N. E.1976
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værk; i det indre sving løbende hund, i det ydre springende hjort. Flad lyse
skål og balusterformet pibe. På korets sydvæg ved degnestolen. 2) Svarende til 
arm nr. 1, men enklere. I armens indre sving kolbeblomst og på midten et del
finhoved. Med graverede versaler på vægskålen: Sten Bertelsen [repareret brud]
...sdatter Anno 1676. Jfr. gravsten nr. 3. På væggen ved prædikestolen. 3) 
Som nr. 2, men med mindre hånd og treblad i det ydre sving. På korets nord
væg ved døbefonten. Nr. 2 og 3 sikkert identiske med de lysearme, som ifølge 
inventarier endnu ved midten af 19. århundrede havde plads over kordøren og 
ved prædikestolen, den sidstnævnte — hvilke af de to bevarede arme kan ikke 
siges — omtales i kirkens inventarliste fra 169519. De fandtes itubrudte på 
våbenhusloftet og indbragtes til Nationalmuseet. Efter istandsættelse genan
bragtes de i kirken 1968.

To ens *lyseskjolde, 1700’rne, fortinnet jernblik. Hvælvet skjold omgivet af 
rand med drevne ornamenter og tunget kant. I de fire hjørner oprullede bånd 
af blik. Topdekorationen, sandsynligvis en krone, mangler. På skjoldet Frede
rik VI.s monogram malet med hvidt på sort bund omgivet af grøn løvkrans; 
anvendt i anledning af kongens død. Malingen dækker en ældre med rocailler. 
52x48 cm. I NM., inv. nr. D 147/1976.

Kirkeskib, klodset model af tremastet sejlskib, ophængt 1971. På messing
plade: »Immanuel Stenløse«87. I skibet.

†Ligbårer. Mange er omtalt i kirkens arkivalier88, deriblandt en, som sned
kermester Kobiersky 1776 fik betaling for29. 1805 havde kirken fire, hvoraf de 
to betegnes som gamle17.

Jordpåkastelsesspade. Begyndelsen af 1800’rne, med sort, drejet skaft, jern
dyvel hvorpå kobberbladet med let udsvejfede sider er nittet. 1764 nævnes en 
med sort »beslaget skafte og bladet, samt knappen af kobber«89.

Tårnur. Tidligst nævnt 164590. Døgnværk og timeslagværk, anbragt i hinan
dens forlængelse i smedejernsstel, samlet med kiler (højde 107 cm, længde 
100 cm, bredde 71 cm). De fire hjørnestivere er forlængede nedefter som udad- 
bøjede ben. Begge værker har trævalser med hesteskoformede spærhager og 
optræksudveksling i vinkel. Stokkedrev i hele værket. Udløsning af slagværket 
ved kile på valsehjulsaksel for hver halve omdrejning. Mellemhjulet af bronze 
på gammel aksel. Stiftganghjulet er stemplet: Louv 186916. I den vandrette 
stiver, som bærer pendulophænget, ses smeltehyttens stempel. Jernpendul 
med viserakselbøjle og blylinse. Delvis fornyet visertransmission. Slagværket 
har seks hammerløftestifter med ruller og blindfælg, ensidig, koncentrisk ud
løsningsmekanisme, noget fornyet ved armene. Gammelt vindfang. Urets byg- 
ningshistorie kan vanskeligt følges trods en del bevarede spor af ændringer, 
navnlig i gangværkets udvendige taphulstiver med flere, nu tilnittede huller. 
Værket har før 1869 haft hagegang, og endnu tidligere spindelgang, som dog 
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tilsyneladende ikke har efterladt de sædvanlige spor i den midterste taphuls- 
stiver91. 1929 repareredes uret af Carl Petersen46 (lille messingplade på værket), 
der opsatte de runde, hvide urskiver af metalplade med sorte romertal midt på 
tårnets syd- og nordfaçader. Tidligere var der kun skive på nordsiden og blot 
timeviser92. Urhammeren er oprindelig, mens hammervellen og den svære 
lænkeforbindelse til værket næppe er så gamle. Det ene lod af bly, vist fra 1929, 
det andet en kampesten med jernøsken. Lodderne gik oprindelig gennem tårn
hvælvingens nordvestre kappe helt ned i kirken gennem en skakt; muligvis er 
dette forhold ændret 1869 i forbindelse med urmager Louvs ombygning af vær
ket93. I øvre mellemstokværk ud for nordvinduet. Urhus med samtidige hængs
ler og lukketøj, udført 1735 af urmager Ingvor Hansen, der også var snedker15; 
repareret 1929.

Klokker94. 1) Senmiddelalderlig, tvm. 88 cm. Skriftløs. Om halsen randlister, 
tovstave på hankene95. 2) »Lovise«, 1739. Tvm. 101 cm. Indskrift om halsen 
mellem båndakantusborter med 2,5 cm høje versaltyper: »Soli deo gloria me 
fecit Iohann Barthold Holtzmann Hafniae anno 1739«. (»Gud alene æren. Johan 
Barthold Holtzmann gjorde mig i København i året 1739«). Firkantede hanke 

Fig. 31. Stenløse. Lysearm på korets sydvæg (p. 2397). L. L.1975
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med løvemasker. På klokkelegemet kongekronet, dobbeltslynget L i laurbær
krans, hentydende til Chr. VI.s datter Lovise; klokken var bestemt til den nye 
Christiansborg Slotskirke, men da den var i disharmoni med de andre klokker, 
kom den 1741 til Stenløse, efter at en ældre klokke var revnet20.

Begge klokker er drejet 90° i forhold til oprindelig svingretning og 1949 op
hængt i trævuggebomme af August Nielsen, Roslev, som erstatning for de 1874 
opsatte jernvuggebomme (»patentaksler«) fra Anker Heegaard i Frederiksværk6.

†Klokke, 1681, støbt i Gjethuset i stedet for en ældre, som revnede tre år 
forinden. Erstattedes 1741 af klokke nr. 296.

Klokkestol, o. 186221, fyr. Den gamle, som 1802 måtte afstives af tømrer
mester Evald og atter 1808 af hjulmand Peder Mortensen, da den »var næsten 
skilt ad ved den stærke ringning over sal. kongen«17, siges 1861 at spænde og 
trykke på muren og måtte derfor nedtages og opføres af nyt21.

G R A V M I N D E R

Mindetavle, o. 1711. Præst og provst Hans Hansen Windekilde født 21. jan. 
1625 (sml. gravsten nr. 2), †12. april 1711, 85 år gammel(!), og begge hans 
hustruer, Inger Gregersdatter, moder til seks børn, samt Gertrud Jørgensdat- 
ter, moder til elleve børn. Sort marmortavle, 83 x 98 cm, karnisprofil langs kan
ten. Latinsk indskrift med forgyldte versaler, præstens data med gule. På ko
rets sydvæg over for degnestolen, fastholdt med jernankre.

Gravsten. 1) O. 1654. Martha Hansdatter Buch, født i Køge 1. febr. 1611, 
efter ni års ægteskab med hr. Christopher Augustsen, tidligere præst på dette 

Fig. 32. Stenløse. Præstestol, Anders Nielsen Hatts signatur (p. 2386).
Hans Stiesdal 1953
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Fig. 33. Stenløse. Malerifelter i pulpituret (p. 2391).

sted, gift med hr. Frederik Christensen i 12 år og seks måneder, †3. marts 1653, 
42 år gammel. Her ligger også begravet hr. Frederik Christensen, født i Slange
rup 11. marts 1606, efter seks års rejser i udlandet for studiers skyld kaldet til 
præst for Stenløse og Vexøe menigheder 6. okt. 1639, †14. juli 1654 [48] år 
gammel. Rødlig kalksten, 135 x 197 cm, med fordybet randskrift (latinsk skrift
sted, Joh. 5, 28—29), inden for hvis hjørner reliefcirkler med evangelisttegn 
samt fordybet, latinsk tværskrift. I korgulvet lige syd for nr. 2.

2) O. 1667. Hans Hanson Windekilde, født. 25. febr. 1625 (sml. mindetavle), 
efter seks års »loflig forhold på begge dette riges akademier og udi højædle hr. 
Christopher Wrnes rigens kanslers hus« kaldet til Steenløse og Wexøe 27. juli 
1654, †1<711, 86 år) gammel. Hans hustru var Inger Gregersdatter, født i 
Kiobenhafn 5. sept. 1630, gift i 40 uger med hr. Fridrich Christenson »forig 
sognepræst til disse menigheder hvilken hun fødte en datter«. Resten af ind
skriften er skjult under knæfaldet, men opgives84 at meddele: »levede siden . . .
12 år og 12 uger, fødte seks børn og døde 2. sept. 1667, 37 år gammel«. Rødlig 
kalksten, 197 cm bred, med karnisprofil langs kanten og diagonalstillede blom- 
sterrelieffer med lilje og tulipan i de øvre hjørner (sml. bl.a. Ølstykke p. 2350). 
Indskrift med fordybede versaler. Midt i koret; vestenden danner trin i kordøren.

3) O. 1680. Herredsskriver [Sten] Bertelson død i Sosum og hustru Mette 
Jacobs daatter (sml. lysearm nr. 2). Resten af indskriften er udslidt. Rødlig 
kalksten, 179x119 cm, med fordybede versaler på stenes øvre halvdel, i hjør
nerne blomsterrelieffer. I midtgangen ud for norddøren.

4) Grå kalksten, 192x95 cm. Ingen spor af indskrift. Lige inden for nord
døren.

N. E. 1976
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. Rtk. Bygningskontoret. 244. 3—20. Kommunicerede kgl. res. med bilag 1782— 

1804. — 244.66—84. Journaler 1782—1826 — 244.115—51. Journalsager 1782—1826.
— Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1850—84 div. år. 
LA. Ølstykke herreds provsti. Korrespondanceprotokol for Ølstykke herreds provsti og 
Stenløse, Sosum og Veksø sognekald, 1795—1837. — Stenløse-Veksø sognekaldsarkiv. 
Aa 1. Kirkebog 1736—1805. — B 1. Liber daticus 1738—1896. — B 2. Stenløse sogns liber 
daticus og journal 1837—1902. — B. 3. Stenløse sogns Copiebog 1846—1895. — F. 3. 
Dokumenter vedr. Stenløse kirke i Frederiksborg amt ca. 1874—1919. — F 4. Forhand- 
lingsbog for menighedsrådet i Stenløse 1904ff. Ved embedet. Synsprot. for Stenløse kirke 
1863ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger af Sophus Müller og E. Schiødte 1875 (bygning og 
inventar), E. Rothe 1902 (alterbordsforside), C. A. Jensen 1919 (bygning og inventar), 
Niels Termansen og Niels Jokum Termansen 1927 (altertavle), Niels Jokum Termansen 
1932 (præstestol), 1938 (korskab og degnestol), Niels Termansen 1943 (font), Niels Jo
kum Termansen 1945 (korgitter), V. Hermansen 1947 (korgitter), Knud Roland-Hansen 
1948 (korgitter og krucifiks), Egmont Lind 1956 (kalkmalerier), Niels Jokum Terman
sen 1956 og 1964 (stolegavl og pulpitur), Verner Thomsen 1968 (inventar), Ole Olesen 
1971 (orgel). — Bygnings- og inventarbeskrivelse ved Hans Stiesdal, orgel ved Ole 
Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Fire blade med plan, vindue, alterbordspanel og alterstage, tegnet 

af E. Schiodte 1875. — Akvarel af fontekomme, usign. 1935. — Tegninger af Marinus 
Andersen 1953. — Tre planer tegnet af C. G. Schultz 1935, med tilføjelser vedr. udgrav
ning 1956 af Hans Stiesdal. — Kirketårn tegnet af J. Hertz 1962, med tilføjelser af 
Henrik Jacobsen 1976.

Litteratur. H. Blessing: Stenløse Kirke, 1946 (Blessing). — Hans Stiesdal: Stenløse 
Kirke og dens Restaurering 1956—57, i ÅrbFrborg. 1962 p. 3—54 (trykt beretning om 
undersøgelse i forbindelse med restaurering).

1 Repert. nr. 6041, jfr. S.R.D. VII, 154 og Kronens Skøder I, 89. 2 J. O. Ahrnung:
Roskilde Domkapitels Historie I, Roskilde 1937, p. 64. 3 Landebogen p. 9. 4  Kro
nens Skøder II, 628. Efter Chr. Globs død blev mag. Eskild Lauritsens enke, Ellen Ra-
dulf, benådet med kirken. RA. Fortegnelser over kgl. resolutioner gennem Rentekam
meret ved S. Nygård nr. 8807.  5  Kronens Skøder III,  474f. 6  LA. Kgl. bygnings-
insp. Meldahl. Domænekirkerne. 7  Møntsamlingens fundprot. V nr. 1542. 1922/23.
Hildebrands type E (den dateres nu til o. 1020), sml. Hildebrands nr. 2327. 8 P. Hau-
berg: Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146—1241, 1906, p. 21. Fundtegnelsen nr. 20.
9 Den synes oprindelig hegnet med dobbelt stengærde (jfr. RA. Rtk. Bygningskontoret.
Journal og journalsager). 10 LA. Amter. Frborg.-Kronborg. Breve og dok. vedr. kgl.
kirker og skoler. 11  Bygningsinspektor Johan Andreas Meyer 1783—1821 (jfr. RA.
Rtk. Bygningskontoret. Journal). 12 RA. Rtk. Bygningsadm. Journal og journalsager.
13 Jfr. RA. Rtk. Bygningskontoret. Journal 1800—01, 1817, 1821, samt RA. Rtk. Byg
ningsadm. Beregninger og overslag 1821—27, og note 6 år, 1874. Desuden Forhandlings-
prot .  år  1925 (LA.)  og Synsprot .  år  1905 (ved embedet) .  1 4  Blessing p.  4.  1 5  RA.
Rtk. Rev. rgsk. 1721—80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 16 RA. Landbrugs
ministeriet. Bygningsdomænejournal 1854—71 div. år. 17 RA. Rtk. Rev. rgsk. Frborg.
amtstuergsk. 1797—1848 div. år. 18 RA. Rtk. Bygningsadm. Beregninger og overslag.
1821 —27. 1 9  LA. Bispearkivet.  Provstebreve m.m. Ølstykke 1690—1808. 2 0  LA.
215. Stenløse sognekaldsarkiv. Stenløse-Veksø kirkebog 1736—1805. 21 LA. Sjællands
stiftsprovstearkiv. Lynge-Frborg., Ølstykke og Horns hrdrs. prosti. 1831—62. Prot. over
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syn. 22 Ved kirkens restaurering 1956—57 fandtes indvendig i nordmuren ca. 1,70 m 
over gulvet tre runde huller, 6—10 cm i tvm., fra murerstilladsets stikbomme, som 
havde været gennemgående, stobt fast i murværket; et stolpehul i gulvet ud for det 
ene af bomhullerne, 1,60 m inden for muren, stammer utvivlsomt fra en af stilladsets 
lodrette stolper. 23 Den i beretningen om restaureringen (ÅrbFrborg. 1962, p. 30) frem
satte påstand om et aldersmæssigt skel i byggeriet må således opgives ligesom formod
ningen om, at bjælkelaget, der adskiller de nuværende to mellemstokværk, skulle være 
oprindeligt. 24 Lignende huller, som kun synes at forekomme i relativt tidlige vest
tårne, ses f.eks. i Jørlunde (p. 2243 fig. 5), Herfolge og Varpelev (DK. Præsto p. 275 
fig. 4 og p. 406 fig. 3). 25 1871 blev gulvet lige over hvælvingen lagt (jfr. note 6). 26 Af 
små mursten, opmuret 1734, i stedet for en nedfalden bue (jfr. note 15). 27 Ved ind
muringen af disse er anvendt flensborgsten. 28 De enkle, firerudede trævinduer erstat
tedes 1957 med de nuværende blysprossede. 29 RA. Rtk. Sjællandske kontor. 1776—79. 
Udskrift af kirkekassens rgsk. 30 Tage Kaarsted: Fra dansk empires Bygningshistorie, 
i Erhvervshistorisk Årbog XIV, 1963, p. 52. 31 Kgl. Bibl. NyKglSaml. Anton Peter
sen: Hist. saml. til Kobstædernes topografi. 32 LA. Ølstykke hrd.s provsti. Korrespon- 
danceprot. år 1796, jfr. Chr. Molbech: Ungdomsvandringer i mit Fødeland, 1811, p. 
375—76. 33 I Bourgois’s regning nævnes overslag 1791 af stadsbygmester J. B. Ma
gens. Ved byggeriet medvirkede murersvendene Peder Ambiørn og Anamias Stabel; 
smedearbejdet udførtes af Jens Hansen (note 17). 34 Ved embedet. Synsprot. år 1901. 
Allerede 1843 var det på tale at anbringe en dør her (RA. Rtk. Bygningsadm.s kopibog 
1841—60). 35 Ved embedet. Synsprot. 36 Jfr. note 21 og RA. Kultusministeriet. 
Journalsager 1848—1916. 37 Den udvendige istandsættelse har mærkeligt nok ikke sat 
sig spor i tilgængelige arkivalier, men det vides sikkert at, Meldahl har arbejdet ved kir
ken, jfr. note 6. Den tidligere omtalte, større reparation af kirken ude og inde udførtes 
1645 af murermester Knud Peitersen (LA. Kirkeinspektionsarkivet. Roskilde domkapitels 
kirkers rgsk.) 1827—28 foretoges en række bygningsarbejder, bl. a. udvidedes to vinduer, 
kammene på tårn og østgavl samt lydhullerne repareredes (note 17). 38 1723 erstat
tedes trappehusets tegltag med spån (note 15). Den i Frederikssund boende blytækker 
Canut Friderich Schou arbejdede ved flere lejligheder på kirken i tiden omkring 1800 
(jfr. note 17). 39 1794 manglede der bly på to af tårnets kamtakker (RA. Rtk. Byg
ningskontoret. Kommunicerede kgl. res.), og 1801 tækkedes en kam på korgavlen med bly 
(note 17). 40 1796 nævnes en forestående fornyelse af tagværket på skibets nordside. 
Arbejdet gik ved licitation vistnok til David Benjamin i Hillerød (RA. Rtk. Bygnings
kontoret. Kommunicerede kgl. res.). 41 1878 blev to kakkelovne installeret, en midt i 
skibet ved sydvæggen og en i korsarmen (note 35). 1907 ønskedes et mere tidssvarende 
varmeværk (LA. 215. Stenløse sognekaldsarkiv. Forhandlingsbog), hvorefter der nogle 
år senere nedgravedes en kalorifere i arkaden ved korsarmen. 42 Umiddelbart forud 
for restaureringen foretog Nationalmuseet en begrænset arkæologisk undersøgelse i ski
bets gulvlag og registrerede iagttagelser i murværket, jfr. Hans Stiesdal i ÅrbFrborg. 
1962. 43 1872 solgtes 1100 mursten fra det gamle kirkegulv (note 6). 44 RA. Rtk. 
Rev. rgsk. 1661—72. Kbh. og Tryggevælde amters kirkergsk. 45 RA. Rtk. Bygnings
kontoret. Kommunicerede kgl. res. 46 LA. 215. Stenløse sognekaldsarkiv. Forhandlings
bog for menighedsrådet i Stenløse 1904ff. 47 Maleren hentedes i Kobenhavn (note 44). 
48 Om Hans Hansen Windekilde, se Christopher Giessing i Nye Samling af danske, nor
ske og islandske Jubel-Lærere, III, 1. bd., 1786 p. 366—73. 49 C. A. Jensen: Dan
marks Snedkere og Billedsnidere, 1911, p. 106. 50 Allerede 1827 siges, at det ville 
være ønskeligt, om Wörmer reparerede altertavle, prædikestol og pulpitur, hvilke efter 
sådan reparation ville give kirken meget (note 18). 51 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1780—92. Frborg. distrikts rgsk. 52 Kanden i Stenløse opførtes endnu 1836 som vin
kande (note 17). 53 Med blæk på indsat blad: »Denne Bibel, som tilhorer Steenløse 
Kirke, har jeg foranstaltet restaureret. P. t. Steenløse Præstegaard, 27de Juni 1871. 
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G. A. Olivarius, Districtsprovst« (jfr. note 16). 54 Jfr. note 82. I et inventar (note 20) 
har Jacob Muus anført: En marmorflise, som min kære svoger og medbroder Rasmus 
Giellerup blev var i alterfodens gulv, præsenterende i sine årer og gange hel nær en lig
nelse af Vor Herre på korset, samme med et lidet vers indsendt, blev af samme kirke
inspektør ... meget vel i ramme indfattet og hidsendt 1764. 55 LA. Bispearkivet. 
1862—79. Kirkesyn. 56 Vistnok udført 1872 af malermester C. Weber, Kbh. (note 6). 
57 Af Tue Gad, hvem pergamentet har været forelagt. 58 Oversættelse ved Franz Blatt. 
59 Jfr. note 17, 18 og 12. 60 Blessing p. 19. 61 RA. Rtk. Bygningsadm. kopibog 
1841—50. 62 »De 18 mandsstole malet gule, listerne røde og fyldingerne marmoreret. 
De 18 kvindestole malet ligesådan ... to indgangspaneler .. . marmoreret i adskillige 
farver, rammestykkerne malet lakgrønne« (note 15). 63 Note 17, år 1800. 64 I arki
valierne nævnes ved flere lejligheder en skriftestol, der formodentlig er identisk med 
præstestolen. Når der 1803 tales om »den ene skriftestol«, er forklaringen vel, at også 
degnestolen er opfattet som skriftestol (LA. 215. Stenløse sognekaldsarkiv. Liber dati- 
cus 1738—1896). 1806 var der to læderbetrukne skamler til skriftestolen (note 17). 
65 1828 beklædtes en bænk i »skriftestolen« med ægte saffianskind, silkesnore og forgyldte 
søm (note 17). 66 Brudstykker fra præstestolen i NM. inv. nr. D 13182. 67 I et inven
tar fra 1665: et egeskab at forvare kirkens klæder udi (note 44). 1747 kaldes det orna
mentskabet (note 15). 68 1695: Et egeskab med to jerngjorder omkring og en hængelås 
(note 19). 69 Disse udbedredes og gesims og profillister blev efter spor på nordre side at
ter ført igennem, også på den søndre, oprindelig glatte side. Fodplankerne måtte udskiftes, 
rosetter påsattes, øverste låges bueslag og kvaderværk genskabtes på frisefremspringene. 
Tabte løvehoveder på midtfrisens fremspring genfremstilledes dog ikke. Forsidens op
rindelige, men medtagne topliste flyttedes til søndre side og genskabtes af nyt på de 
to andre sider. 70 1843 nævnes en stor taskelås med nøgle til blokken (note 17). 71 I 
stedet for en selvlukkende filtbeklædt fløjdør (på loftet tillige med en tilsvarende fra 
»den nye kirke«), som blev indsat o. 1879 for at holde på kakkelovnsvarmen (RA. Kul
tusministeriet. 1848—1916. Journalsager). 72 Ifølge traditionen brændte ved begyn
delsen af dette århundrede to med figurer malede fyldinger, der var anvendt i en seng. 
73 1752 satte Jens Christensen, Farum, to nye udkehlede stolper under tværpulpituret 
og tre piller under sidepulpituret (note 15). 74 1827 opsattes en ny pulpiturtrappe 
(note 17). 75 1843 fremsættes ønske om en dobbeltdør i nordgavlen, så indgangen til 
pulpituret ikke længere behøver at være gennem kirkens hovedgang (note 61). Døren 
udførtes dog ikke ved den lejlighed. 76 Bent Stiesdal: Hvordan Stenløse fik sit orgel, 
i Orglet, Medlemsskrift for Det danske Orgelselskab, nr. 2, 1975. 77 1847 forespurgtes 
orgelbygger Demant i Odense om prisen på et orgel med følgende stemmer: 1. Principal, 
2. Gedacht, 3. Fløjte, 4. Quint eller Octav, 5. Halv Fagot og Oboe, 6. Viol de Gamba, 
så vidt muligt med metalpiber (LA. 215. Stenløse sognekaldsarkiv. Stenløse sogns kopi
bog 1846—1895). 78 En stor kirketavle malet tre gange med sort oliefarve, derpå ma
let 15 præsters navne med hvid ditto (note 17). 79 Tavlens indskrift 1739 (note 15) 
afviger på to punkter fra Wiberg: Præstehist. Pastor Ole Fugl kaldes for Juel og Peter 
Jensen Glambech for Petrus Clambech Cimber. 80 Niels Gustafson: Branden i Stenløse 1747, i Kultur og Folkeminder XVII, 1965 p. 31—46. 81 Henning Heilesen: En 
versificeret ansøgning fra en præst, i KirkehistSaml. 7. rk. VI, 468—70. 82 NM. Hans 
de Hoffman: Siellands Kirckers ... Beskrivelse ... 1755—73. 83 LA. Amtstuer. 
Frborg. amtstue. Kirkergsk. med inventarielister. 84 LA. Bispearkivet. 1758—59. 
Sognepræsternes historiske efterretn. ... til fundatser af Hoffman. 85 To pyntearme 
og en ørnevinge fra kronen, i NM. inv. nr. D 12021. 86 Giverne skænkede endvidere 
1741 penge til kronens otte vokslys ved første juledags aftensang (note 20). 87 Ifølge 
meddelelse fra Henning Henningsen ikke som anført i: Kirkeskibe i Frederiksborg amt, 
i ÅrbFrborg. 1952 p. 102, model af korvetten »Valkyrien«. 88 Se note 89 og 17, årene 
1802, 1833 og 1834. 89 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers inv. 
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90 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Roskilde domkapitels kirkers rgsk. 91 1735 reparerede 
urmager Ingvor Hansen fra Brøndby-Vesler værket, der havde været ubrugeligt i mands 
minde (note 15). Det er nærliggende at antage, at værket ved denne lejlighed ombyg
gedes fra spindel- til pendulregulering, og at det stemplede rammestykke stammer fra 
den tid. 1797 indsatte Peter Hinrichsen to nye bøsninger, og 1803 nævnes urmager 
Ringstrøm, Ude Sundby, i forbindelse med en reparation. Efter at have stået i en del 
år bragtes uret 1827 i stand af L. Jørgensen (note 17). 92 1768 opsatte Espen snedker 
i Slangerup af syv tørre egeplanker en solskive, som stafferedes af Jørgen Maler, Hel
singør (note 44). I forbindelse med reparation af uret 1735 udførte snedker Quist i Kø
benhavn en ny skive af eg; den maledes og forgyldtes af maler Mule. Viseren havde hånd 
og halvmåne. 1766 fornyede Jens Christensen skiven (note 15), og 1803 (note 17) og 
1847 fornyedes den atter, sidste gang i kobber, af Poulsen i Frederikssund (note 12). 
Denne skive sad til 1929. 93 Jfr. note 21 og syn 1861 (RA. Kultusministeriet. 1848—1916. 
Journalsager). 94 Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934 p. 100. 95 Uldall p. 326. 96 Klokken 
vejede 10 skippd. 7 lispd. 4 skålpd. (note 20).

Fig. 34. Stenløse. Landsbyplan 1813.
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Hans Stiesdal 1976

†S. M O R T E N S  K A P E L

S T E N L Ø S E  S O G N
Ved kongebrev fik Anders Barby 1550 tilladelse til at nedbryde S. Mortens kapel i 

Stenløse for at bruge bygningsmaterialerne1. På kapellets formodede plads fandtes 1976 
en mønt fra Svend Estridsens tid, slået i Lund (Hauberg nr. 6. I Nationalmuseets mønt
samling).

Arbejdet med et vejanlæg gennem Stenløse krohave afslørede 1976 et kampe
stensfundament, som undersøgtes af Nationalmuseet2 og fjernedes; formentlig 
var det resterne af ovennævnte †S. Mortens kapel. Fundamentet lå på en flad

Fig. 1. Stenløse. †S. Mortens kapel. Fundament under udgravning 1976, set fra øst.
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bakke, omgivet af en gravplads, som næppe har haft mindre udstrækning end 
den gamle kirkegård omkring sognekirken, der kun ligger ca. 300 m mod øst.

Det ca. 1 m svære fundament (fig. 1 og 2) for en rektangulær bygning med 
øst-vestlig længderetning (solret placering) bestod af utildannede marksten 
af stærkt varierende størrelse og liggende i ret forskellige niveauer. Flere steder 
var der mellem de større sten udført mere plane flader af små sten. I vestenden, 
hvor undergrundsleret nåede tæt på jordoverfladen, lå kun et enkelt skifte, 
medens østgavlens syld havde indtil tre skifter gravet ned i tykkere, opfyldte 
jordlag. Ingen arkitektoniske detaljer eller spor af gulvlag var i behold. Bygge
måden er karakteristisk for den senere middelalder. Af de teglstensmure, som 
har stået på fundamentet, var intet bevaret, og kun få munkestensbrokker 
fandtes løst i jorden.

Grave. Allerede før fundet af kampestensfundamentet var man stødt på be
gravelser på bakkens topflade3. Ved udgravningen afdækkedes fladen inden for 
fundamentet, samt et areal på 5—6 meters bredde øst, syd og vest for dette; 
herved fremkom tætliggende øst-vest vendte grave, stammende fra en kirke
gård, som var ældre end fundamentet, hvis sten dækkede flere af gravene. Jord
fæstelser var sket både med og uden kiste. Et par kisteløse grave havde et sær
ligt udformet hovedrum. I andre tilfælde var der lagt håndstore sten rundt om 
hoved og skuldre. Den ovennævnte mont fandtes lige vest for tomten. Det østre 
fundament havde gennemskåret en †rådslensgrav, udformet med særskilt hoved
rum. Der konstateredes ikke med sikkerhed eftermiddelalderlige begravelser.

Der er på pladsen fundet *lerkarskår af 1000-tals karakter (i Nationalmuseet, 
inv. nr. D. 90—145/1976).

1 Danske Magazin 4. rk. VI, 238. 2 Indb. i NM, Hans Stiesdal 1976. 3 E. Kappel- 
skov: Et f u n d  af skeletter i Stenløse, i ÅrbFrborg. 1965 p. 3—6.

Fig. 2. Stenløse. †S. Mortens kapel. Plan. 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1976.



Fig. 1. Veksø. Ydre, set fra sydøst.

V E K S Ø  K I R K E

Ø L S T Y K K E  H E R R E D

K
irken havde indtil o. 1551 egen præst1, men har siden været anneks til Stenløse. 
1567 talte sognet otte tiendeydere2. 1. jan. 1875 overgik kirken til privateje3 og 1. 

april 1922 til selveje.
Sagn. En kæmpe i Ganløse, som var vred over, at kirken blev opført, kastede en sten 

efter den, uden dog at nå sit mål4. Ifølge en anden beretning er kirken bygget af fruen 
på Veksøholm, efter at hendes hund var blevet revet i stykker af byens hunde i Sten
løse kirke5.

Kirken er opført på en svag højning helt østligt i den gamle landsby, som 
indtager topfladen på en af tildels meget dybe sænkninger omgiven banke. 
Fra kirkegården er der mod sydøst vid udsigt over det endnu frie, stort for
mede landskab.

Kirkegården blev 1882 udvidet mod nord6; den tidligere begrænsning spo
res endnu i terrænet. Muligvis er den også på et tidspunkt udvidet mod øst. 
Den hegnes på hele vestsiden og halvvejs hen langs sydsiden af nyere ukalkede 
kløvstensmure afdækket med vingetegl. Langs landevejen i nord er i ny tid 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 153
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opført en mur af moderne munkesten med låge, mens begrænsningen i øst og 
halvvejs i syd består af et dobbelt stablet kampestensdige. Hovedindgangen 
med gang- og kørelåge mellem moderne murede piller, er i vestmuren, nær 
det sydvestre hjørne og muligvis flyttet hertil o. 1868 fra en nordligere placering. 
En låge for præsten i vestmuren blev da nedlagt6. Murermestrene Lavris Erich- 
sen, Anders Jacobsen og Søren Sørensen foretog 1722 en ommuring af større 
partier og »murede tre stedter (stenter) i lågerne«. 1742 genopmuredes den nor
dre låge med sin bue7. En indgang i sydøst nævnes i forbindelse med en re
paration 17688. Ved samme lejlighed genopførtes vestsidens murede porte uden 
genopsætning af buer, ved entreprenør Søren Jensen, Farum. 1802 gav V. 
Ewald tilbud på opsætning af et stykke mur, hvor der hidtil havde ligget et 
hus9, og 1827 gennemførtes atter en større reparation af ringmuren10.

1861 omtales en †kalkkule og store †asketræer på kirkegården11.
Et brolagt fortov omkring kirken anlagdes 186211 i henhold til lov af 1861. 
Kirken består af romansk skib, senmiddelalderligt tårn og våbenhus, samt 

langhuskor med apsis fra 1866; det erstattede et umiddelbart forud nedrevet, 
sikkert med det romanske skib samtidigt kor med apsis. I 1870’erne opfør
tes på tårnets sydside et trappehus i stedet for et ældre på samme sted. †Sa- 
kristi? er nævnt 1666—6712; muligvis i apsis. Orienteringen afviger mod syd.

Af den oprindelige kirkebygning er kun bevaret skibets stærkt ombyggede, 
relativt høje langmure (på sydsiden 5,35 m fra sokkel til overkant af gesims) 
samt vestgavlen med noget lavere tagrejsning end den nuværende. Sydmuren 
hviler på en ca. 12 cm fremspringende sokkel af rå kampesten, der nu næsten 
skjules af kirkegårdens jordsmon, strækkende sig fra våbenhuset 4,70 m mod 
øst, hvor dens afslutning angiver sydøsthj ørnet af det oprindelige skib, hvis 
udvendige længde var 10,50 m. Murteknikken kan iagttages i trappehuset, 
hvor sydvesthjørnet står velbevaret, sat af indtil 88 cm høje kvadre, større 
end de nærmestsiddende rå kampesten i vestgavlen. Bevarede murpartier ses 
i øvrigt gemt bag tårnets klokkestokværk og våbenhusloftet. De i regelmæs
sige skifter ordnede rå kampesten er kun delvis dækket med et ujævnt, hvidtet 
pudslag.

Oprindelige døre og vinduer. Sydportalen er endnu i brug og fremtræder 
rundbuet både udad og over det smigede inderparti, men en glat nyere over- 
pudsning umuliggør nærmere iagttagelser13. På våbenhusloftet ses tæt øst for 
portalen et oprindeligt rundbuet, dobbeltsmiget vindue med karm og stik af 
granitkvadre, udvendig 61 cm bredt og 1 m højt, med buetoppen 90 cm under 
murrem, tilmuret med rå kampesten tæt bag murflugten. Vinduets placering 
lader formode, at skibet oprindelig havde to vinduer i hver langside.

Før den store ombygning 1866 havde J. D. Herholdt i 1850 gengivet inte
riøret set mod øst i en tegning (fig. 4), lidt misvisende lang i perspektivet. Den 
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senere nedrevne apsis ses her med halvkuppelhvælving, men uden særlig mar
kering af åbningen mod koret; dette dækkedes af en kuplet krydshvælving, 
tilsyneladende med rundstave langs kappernes vægkanter og tunge, måske 
trekløverprofilerede ribber; dens hele karakter forekommer unggotisk. Den 
runde triumfbue fremstilles høj og smal med profilerede kragsten (karnis under 
retkantled?), hvoraf den søndre omløbende på vestsiden. Skibets bræddeloft 
hvilede på synlige bjælker. Af de viste to smigede vinduer havde det søndre 
falset fladbue, mens det smallere nordre var rundbuet14. Skibets gulvbelæg
ning synes at være identisk med den endnu eksisterende af kvadratiske gule 
fliser (se p. 2414).

Ændringer og tilføjelser. Det lavstammede, senmiddelalderlige tårn, hvis tag
ryg kun rager ca. 1,30 m op over skibet, er opført af munkesten (26—27 x 
13,5—14x9—9,5 cm) i munkeskifte på en højtliggende syld af tildels meget 
store kampesten. I murværket forekommer skifter af rå og kløvet kampesten, 
samt kampestensbrokker. Indvendig ses fugerne ridsede med skrå murskestrøg. 
Rund glatpudset tårnbue, vistnok ommuret samtidig med kirkens ombygning 
1866; kragstenene er profilerede som den nye korbues. I tårnrummets sydvæg 
en fladbuet, dobbeltfalset niche, der utvivlsomt har været et vindue; det har 
dog ikke efterladt sig spor i det ydre. Vestvinduet er fladbuet, udvendig i 
spidsbuet spejl, og synes at have fået sin udformning i nyere tid15. Den sam
tidige krydshvælving har rund helstens skjoldbue mod skibet, til de øvrige 
sider udgår kapperne fra murene. Halvstensribberne mødes i en toprude. Det 
af moderne munkesten omkring 1870 opførte trappehus med betonspindel
trappe og halvgavlkamme i stil med våbenhusets giver gennem en fladbuet, 
falset overdør nær sydvesthjørnet adgang til klokkestokværket. Dette åbner 
sig til hver af de tre sider med et falset, fladbuet glamhul. En af flensborgsten

153*

Fig. 2. Veksø. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935, korrigeret af Hans Stiesdal 1976, tegnet 
1976 af KdeFL med indprikning af †kor og †apsis efter P. E. Soeborgs grundrids.
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muret, både foroven og forneden rundbuet åbning fører gennem skibets vest
gavl ind til kirkens tagrum. Gesimserne er dobbelt retkantede, og hver af gav
lene har syv halvandenstens trappetinder. Vestgavlen prydes af tre smalle høj
blændinger, vandret afdækkede med en enkelt mursten, der i midten hviler på 
en aftrappet konsol af tre over hverandre kantstillede sten. Østgavlen, der 
blot er en gavlkam hvilende på skibets oprindelige gavltrekant, er glat og for 
størstedelen moderne ombygget. Dette gælder i øvrigt store dele af tårnet, 
navnlig den øvre del med gesimserne, men vist også det sydvestre hjørne 
næsten fra grunden (se p. 2413).

Våbenhuset foran skibets syddør er af munkesten (25—26,5—27x12—13 x 
8—9 cm) i munkeskifte opført på kampestenssyld. Østmuren består forneden 
helt af kamp, mens vestmuren har ret regelmæssige skifter af kampesten veks
lende med munkesten, lagt med tilløb til krydsskifte. Det rundbuede vindue i 
øst og den ligeledes rundbuede indgangsdør er som også gavlkammen med 
strømskifter og fod- og toptinder samt hele det sydvestre hjørne nyere16, hvor
imod den lille glug over døren synes oprindelig. Indvendig står i begge sider 
murede vægbænke, den østre fortsat i en vinkel langs skibets mur; lige syd 
for østvinduet ses en lille gemmeniche, mens to brede fladbuede nicher er ud
sparet i vestmuren; et bjælkeloft dækker rummet.

Østpartiets ombygning 1866. 1862 omtales muligheden af at fjerne præste- 
og degnestolene fra koret, »dog vil dette næppe kunne ske med den første, 
som er mest i vejen, førend koret modtager en i flere henseender højst nødven
dig udvidelse«11. 1865 nævnes, at »det højst indskrænkede og tildels brøstfær
dige kors udvidelse ... er ønskelig«17. Året efter var koret tilligemed triumf
mur og apsis nedtaget og en hovedreparation iværksat, formentlig under 
Ferdinand Meldahls ledelse18. Skibets langmure forlængedes 3,60 m mod øst, 
og der opførtes på kampestenssyld en stor apsis af moderne munkesten i kryds
skifte med dobbelt retkantet gesims og rundbuet vindue i øst. Forlængelsens 
sidemure og østgavl beklædtes med groft tilhugne granitkvadre i regelmæs
sige 20—30 cm høje skifter. De to østhjørner sattes af kvadre af samme højde 
som skifterne. Ved samme lejlighed skalmuredes i tilsvarende teknik de dele 
af det gamle skibs mure, som ikke skjules bag tilbygningerne, således at der 
fraregnet den førnævnte sokkel på sydsiden ikke er noget synligt skel mellem 
den gamle og den nye del af kirken. På hele langhuset opsattes dobbelt ret
kantede gesimser af munkesten. I skibets ligeledes omsatte nordvestre hjørne 
forekommer genanvendte, fint tilhugne kvadre, hvis højde svarer til to løbende 
skifter. Østgavlens trekant med top- og fodtinder og glatte kamme er muret 
i materiale og teknik som apsiden; under taget ses årstallet 1866 i cement. Det 
indre glatpudsedes og fik fladt gipsloft19. Kirkerummet har ikke nogen synlig 
overgang mellem skib og kor; det afsluttes i øst med en bred, rund korbue, 



VEKSØ KIRKE 2413

Fig. 3. Veksø. Indre, set mod vest.

hvortil apsiden med halvkuppelhvælv slutter sig. Samtidig med ombygningen 
indsattes de fire store vinduer med sålbænk og rundbuestik af maskinhugne 
granitkvadre og teglstensfals i lysningen.

Kirken står siden 1866 overalt i blank mur. Udvendig hvidtning af hele 
bygningen omtales sidst 18636.

Navnlig tårnet har ofte måttet repareres. 1665—66 indlagdes 14 jernankre12. 
1722, samtidig med den nævnte istandsættelse af ringmuren og ved de samme 
murermestre foretoges ommuringer på tårnet med anvendelse af »mursten i 
stor gammeldags form«. Søren Jensen, Farum, ommurede 1768 de revnede 
gavle og kamme og en del af vestsiden, som var nedfalden7. 1776 repareres 
og hvidtes det på alle sider af murermester Hans Lange, Farum20, og 1827 
nymures de fleste af gavlkammene10. Endelig udføres 1865 efter overslag af 
murermester Wienberg og under professor Meldahls ledelse omfattende repa
rationer til 660 rdl. forårsaget af nedstyrtning21. Store partier af ydermurene 
og gavlene synes da omsat, og tårnet fik herved sin nuværende skikkelse. Trap
pehuset tilføjedes som omtalt først o. 1870. Tidligere skjultes trappen af et 
træskur, omtalt første gang 1663—64 som udført af Espen Snedker, Stenløse12. 
Det fornyedes 1722 af Hans Pedersen Exsted, København, men omblæste i en

L.L. 1962
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storm 1737. Året efter opførtes et grundmuret trappehus7, det nuværendes 
forgænger.

Alle tagflader, undtagen den blytækkede apsis, dækkes med røde tegl, sidst 
fornyet 1971. 1763 oplagde Hans Engel af Slangerup nye egespån på †koret, 
overstrøget med kogt tjære og beg blandet med brunrødt7. †Apsis var umid
delbart før nedbrydningen blytækket22.

Tagværkerne er af fyr, opsat 1865—66, med undtagelse af det oprindelige 
skibs noget ældre kraftige tagtømmer af krydsbåndstype.

Apsis og langhuskor har gulv af aflange, sekskantede gule fliser, skibet af 
kvadratiske fliser i midtergangen og brædder under stolestaderne (1861 var 
her stengulv)11; i tårnrummet og våbenhuset ligger gule mursten på fladen. 
1776 lagde murermester Hans Lange, Farum, nyt gulv i midtergangen20.

Fra 1878 kunne kirken opvarmes ved kakkelovn3.
En †vindfløj blev 1742 genopsat efter at være blæst ned7.

I N V E N T A R
Oversigt. Af middelalderligt inventar ejer kirken en romansk granitfont og en alter

kalk fra sengotisk tid. Mest bemærkelsesværdig er klokken fra 1555 med Øsels våben 
og en særpræget lyseholder af smedejern. Prædikestol, stolestader, nu uden låger, og 
altertavle stammer fra o. 1600, sidstnævnte dog ændret 1866, da langhuskoret opførtes. 
Den smukke lysearm af messing blev skænket 1637; fra 1600-tallet stammer ligeledes 
et hjørneskab og formentlig pengeblokken. 1700’rne repræsenteres ved alterskranke, 
timeglas og oblatæske, mens dåbskanden af tin er af den i amtet så almindelige slange- 
hanktype fra 1830.

Alterbordet er nyere fyrretræskasse.
Alterklæde, nyere, rødt fløjl, der nu er falmet, så at det fremtræder gyldent, 

med latinsk kors af guldgalon. †Alterklæder. Inventariet 1663 opfører et brunt 
fløjlsalterklæde12, 1695 et af karmoisinrødt »floss« med frynser omkring23. 176424 
omtales et gammelt klæde tillige med et tilsvarende med sølvgalon, Frederik 
IV.s navn og 17307. 1827 leveredes et nyt, rødt fløjlsklæde af kirkebygnings
inspektøren, som i stedet modtog det gamle; samme år indkøbtes desuden fløjl, 
guldgaloner og kongens »ziffer med krone«10. 1863 anskaffedes et nyt klæde af 
silkefløjl25, og 1926 modtog kirken Stenløses gamle alterklæde26.

Altertavle, o. 1600, med maleri af C. A. Schleisner fra 186627; indtil da var 
storstykket firdelt og forsynet med malede nadverindskrifter, jfr. tegning fra 
1850 af J. D. Herholdt (fig. 4) og f.eks. Farum altertavle (p. 2490). Den 
enkle, arkitektonisk opbyggede tavle hviler på lavt, fremspringende posta
ment med to profilindrammede fyldinger på forsiden. Storstykket flankeres af 
kannelerede, joniske pilastre, som står på glat postament, der formentlig op
rindelig har haft malet renæssanceudsmykning. Storvingerne er dekoreret med 
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Fig. 4. Veksø. Indre, set mod øst. Tegning signeret J. D. Herholdt 1850. Nationalmuseet.
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udskåret beslagværk og afsluttes foroven af en roset. Gesims med glat frise 
og småkonsoller under den udkragende kronliste. Topstykkets arkadefelt ind
rammes af doriske, kannelerede pilastre, og de enkle vinger har volutbånd 
langs kanten. Tavlen krones af trekantgavl hvori englehoved.

Stafferingen er fra o. 1940 med forgyldt kassetteværk på vissengrøn bag
grund og guld på profiler og kannelurer.

Storstykkets maleri, 121 x 105 cm, olie på lærred, er signeret i nedre, højre 
hjørne C. Schleisner 1866. Det er et frontalt malet knæstykke af den stående 
Kristus, som holder venstre hånd foran brystet; hans dragt er rød og kappen 
mørkeblå. I baggrunden ses et bjerglandskab, hvis blå farver går over i aften
himlens tilsvarende. Postamentfelterne har ny, forgyldt fraktur med citat fra 
Joh. XV, 1 og 528. I topstykkets arkadefelt ses Christian IV.s kronede mono
gram over »RFP» (»regna firmat pietas« — »fromhed styrker rigerne«).

1845 istandsattes tavlen med billedhuggerarbejde, hvorefter den restaure
redes med maling og forgyldning29. En undersøgelse 1958 viste tre farvelag, 
hvoraf det ældste, lysere grønt, blåt og lysere rødt, må være Hans Nielsens fra 
17447; det næste var en egetræsmaling fra 1800’rne, og det yngste, bestående 
af brunt, dæmpet rødt, sort og guld var fra o. 1940.

†Helgenfigurer? Inventariet 1764 nævner »et à to gamle træbilleder under 
tårnet«24.

Altersølv. Kalk bestående af sengotisk fod, skaft og knop med bæger fra o. 
185030. Den glatte, cirkulære fod prydes over fodpladen af standkant med 
gennembrudt firpasmønster i kvadratiske ruder. Et lille, oprindelig påloddet, 
nu løst krucifiks har mistet venstre arm. Fødderne er korslagte (den højre 
mangler), og bag hovedet er der glorie; korstræ er ikke markeret. På det runde 
skaft graverede minuskler. Over knoppen læses: »O herre?« og under: »Barme 
dich unser«. På de fem af den midtdelte knops rudebosser står på glat bund: 
»Iesus«; på den sjette ses firkløver. Over- og undersidens tunger har felter med 
skraveringer svarende til dem, der danner baggrund for skaftets bogstaver. 
19,7 cm høj med det nyere bæger, fod og skaft 11 cm.

Helt glat disk med cirkelkors på randen. 13,5 cm i tvm.
Oblatæske, 1752, cirkulær, med glatte, lodrette sider og enkle profileringer 

på låget, som på midten har graveret Frederik 5.s kronede spejlmonogram. 
8,5 cm i tvm. Svarer til oblatæsken i Valløby fra 1742 udført af O. F. Wilcken 
(DK. Præstø p. 319). Under bunden slidt mestermærke AFH over 174. i cir
kelfelt for Asmus Fridrich Holling (Bøje 354), Københavnsmærke 1752, guar- 
deinmærke for Christopher Fabricius og månedsmærke fisken. *Oblatæske på
13 lod (ca. 200 gr.) købtes 1728 hos Niels Johnsen i København7 og prydedes 
som den nuværende med det kongelige navn og krone. I Stenløse. 1764 nævnes 
en gammel, ubrugelig †hornæske31.
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Fig. 5 . Veksø. Prædikestolsfelt (p. 2419).

Ske med Københavnsmærke 19036, mestermærke AF i oval for A. Fleron, 
København32, og guardeinmærke for Simon Groth.

Vinkande og skål, af sort porcelæn med guldkors, kanden fra kgl. porcelæns- 
fabrik, skålen fra Bing og Grøndahl. I hjørneskabet.

L. L. 1962
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Fig. 6 a—b. Veksø. Prædikestol, hoveder på postamentfremspring (p. 2419).

Alterstagerne er fra o. 1600, 29,5 cm høje, med smukt formet lysepig. Over 
den klokkeformede fod sidder et skarpt skiveled; profileret skaft med baluster- 
led. Syvarmet stage, skænket af »F. & J. O. 1904—54«. I tilmuret vindue i 
tårnrummet.

Alterbøger. Christian IV.s bibel, 1633, med titelkobber men uden titelblade33. 
I skindbind fra  o. 18896. På alterbordet.

†Røgelsekar er nævnt i inventarierne fra 176424 til 183010, da en »ildkasse 
eller røgelsekar« blev taget ud af kirken af fuldmægtig Rosenberg.

†Messehagler. 1695 fandtes en messehagel af rødt fløjl med kors af brede 
guld- og sølvkniplinger23; 1721 blev den omsyet og forbedret7. 176424 og 180510 
nævnes en tilsvarende, måske den samme, dog kun med guldkniplinger, samt 
en af gammelt silketøj. 1825 omtales to brøstfældige messehagler, der udgår 
af inventariet 1829, da en ny er anskaffet10.

Alterskranke, 1729, af smedejern, retkantet7. De syv runde standere har 
profilringe forneden og foroven, hvor de flankeres af store volutter. Sort med 
forgyldning på ringe og volutter. Oprindelig var jernrækværket forsynet med 
fem loddede jernknapper. 1764 var der kun fire24.

Døbefont, romansk, af rødlig granit, variant af Roskildetypen (jfr. Macke- 
prang: Døbefonte p. 405) nogenlunde svarende til Græse (p. 2204). Tvm. 69

L.L.1962
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cm. Spor af rød, hvid og grøn farve. Cementeret fast til gulvet ligesom kum
men er fastgjort til fodens vulst med cement. 1754 malede og marmorerede 
Hans Nielsen fonten, der 1863 stod i tårnrummet34. Nu i skibets nordside, vest 
for det østligste vindue.

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, med drevet fremstilling af bebudelsen i bunden 
og udenom ulæselige minuskel- og majuskelindskrifter; på randen indslåede 
ornamenter. Svarer til Vinderød (p. 1595).

Dåbskande, 1830, af tin, købt hos A. C. Dahlgreen, København35, slange- 
hankstype (sml. Kregme og Nørre Herlev p. 1570, 1950). På korpus graveret 
Frederik VI.s kronede monogram og på låget: »Wexøe Kirke 1830«. †Dåbskande. 
1757 omstøbte kandestøber Frederiksen i København kirkens tinflaske7; der 
kan muligvis være tale om Friderich Friderichsen, som leverede den bevarede 
kande i Slangerup (p. 2061 og fig. 26).

†Fontelåg, udført 1752 af Jens Christensen, Farum, og malet to år senere 
af Hans Nielsen, Ganløse7. Sidste gang nævnt 18636.

†Krucifiks blev malet 1739 af Hans Dalin sammen med pulpituret og igen 
1754 af Hans Nielsen7.

Prædikestol, 1600—25, svarende til Måløv og i nogen grad Ballerup (DK. 
Kbh. Amt p. 628, 614), med himmel fra 1745 og opgangspanel fra 1748, begge 
dele udført af Jens Christensen, Farum7. Stolen er på fire fag med ret højt 
postament, hvis vinkelbøjede hjørnefremspring smykkes af kassetteværk og et 
fremspringende »hætteklædt« hoved i cirkelfelt i midten (fig. 6). De smalle stor
felter (fig. 5) adskilles af skiftevis kvindelig og mandlig herme, hvis glatte 
skaft prydes af et stort frugtbundt ophængt i bånd med kvast forneden. De 
nøgne figurer har korslagte arme, dog således at kvinderne med den ene hånd 
holder på brystet; en karakteristisk detalje er den måde, hvorpå næseborene 
er skåret op i de store, lige næserygge. Foroven er der flade, joniske kapitæler 
uden æggestav. Storfelternes arkade har omkringløbende ramme, der ligesom 
bueslaget smykkes af lidt varieret fladsnit; i arkaden ses malede fremstillinger 
af evangelisterne. Gesimsfrisen brydes af knægte med englehoved over tand
snit; en tilsvarende tandsnitliste ses under kronlisten.

Den sekssidede, helt enkle himmel leveredes 1745 af Jens Christensen fra 
Farum tillige med den ottekantede pille under stolen. Tre år senere nedtog 
samme snedker den stejle trappe og opsatte en ny med repos, som senere er 
udskiftet. Den gamle trappe brugtes på tårnhvælvingen som opgang til lof
tet, hvor den fornyedes 182710. Opgangspanelet fra 1748 er bevaret på den ind
vendige side, mens det udvendigt er forsynet med nyt rammeværk.

Storfelternes evangelistmalerier er regnet fra øst: »S: Mathæus.«, »S: Marcus.«, 
»S: Lucas.« og »S: Johannes.«, jfr. påskrift med forgyldte versaler over deres 
hoveder. Baggrunden er mørk men farverne i øvrigt douce: olivengrønne, gul- 
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Hans Stiesdal 1958

gyldne og afbleget røde. Mathæus har gul kjortel og under den grønne ærmer 
med røde opslag og rød krave, samt hvidt »forklæde«. Markus er iklædt grøn 
dragt med gul kappe over og Lukas rød dragt med hvid kappe; Johannes’ 
dragt er grøn med hvidt »forklæde«, som nok er kappen, der er faldet ned og 
holdes af en livrem. Skyggerne dannes ved hjælp af en mørkere nuance af 
den pågældende farve.

Stolen står med en staffering fra o. 1960 svarende til altertavlens og afstemt 
efter maleriernes farveholdning, med en del forgyldning på kassetteværket og 
gyldne frakturindskrifter på sort bund. I postamentfelterne: »Troen kommer 
af det Hørelsens Ord. Rom: 10«, »Høre vi ei Guds Bud saa hører Gud ei vor 
Bøn.«, »Gud hører de Bedende og lærer de Hørende.« og »Saa seer nu der paa 
hvorledes I hører til. Luc: 8«. I gesimsfrisen: »Her er Livsens Træ midt i Ha
ven og Kundskabens Træ paa godt og ondt. Gen: 2«. I himlens glatte frise 
læses: »I ere ikke de som tale; Men det er Eders Faders Aand som taler i Eder. 
Cor: 1:2,13«36.

Himlens underside er glat men ved hjælp af forskellige farver delt i felter, 
hvoraf det midterste er sort, de øvrige mørkegrønne, rammeværket lysere grønt. 

Ved undersøgelsen 1958 fandtes spor af en staffering, formentlig den op- 

Fig. 7. Veksø. Stolegavl (p. 2422), og afsavet stolpe fra pulpitur (p. 2425).
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L. L.1962

Fig. 8—9. Veksø. 8. Stolegavl (p. 2422). 9. Detalje af pulpiturpanel udført 1663 af Esben Børresen,
Slangerup (p. 24*24).

rindelige, med lyst rødt, helt lyst violet, sort, guld og vistnok sølv; herover 
lå de farver, Hans Nielsen påførte: lysere grønt, zinnober, guld, hvidt og lidt 
mørkere blåt, samt mørk hudfarve på hermefigurerne og grønt lændeklæde. 
Yngst var en egetræsmaling med guld og lidt lasur, formentlig af C. Weber, 
København, der 1872 leverede tilbud37. Ved skibets sydvæg.

Timeglas, muligvis fra 1740, af kgl. sejlmager Westphael, som leverede ho
vedkirkens dette år38. Det firfagede timeglas i samtidigt stativ er første gang 
omtalt i kirkens inventarium 176424; det har bevaret de stemplede kanter, 
der genfindes på Hornbæk og Frederiksborg slotskirkes timeglas (p. 740, 1828), 
samt Christianskirkens, sidstnævnte leveret 1759 af Clemens Mikkelsen Morup 
(DK.Kbh.By IV, 162). Træværket rødt med forgyldning. Over prædikestolen.

Stolestaderne stammer fra forskellig tid. De ældste, som har foldeværksfyl- 
dinger og antagelig er fra 1560’erne (jfr. degnestol p. 2422), står i tårnrummets 
nordside, mens skibets højrenæssancestole må være fra o. 1600. Et panel op
stillet langs tårnrummets vestvæg stammer fra det pulpitur, Esben snedker 
leverede 1663 (se p. 2424), og gavlene i tårnrummets sydside er kopier fra 
1942 af nordsidens gamle, opstillet efter at orglet flyttedes til skibet. Stolenes 
døre fjernedes o. 1870.
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Fig. 10—11. Veksø. 10. Hjørneskab (p. 2423). 11. Pengeblok (p. 2424),

De ældste gavle er kun nødtørftigt skåret, f.eks. er det felt, hvori foldeværks- 
fyldingen sidder, kantet af skråfas på alle sider og ikke som vanligt af skråfas 
forneden og rundet profil på de tre andre sider, ligesom også selve skæringerne 
er påfaldende primitivt udført. Gavlene svarer stort set til stolestaderne i Ti- 
birke og (†)degnestol i Slangerup (p. 1330ff., 2073) med rundbuet felt hvori 
foldeværk og tresidet øvre afslutning (fig. 8).
Skibets glatte gavle (fig. 7) har kanneleret, dorisk pilaster på højt posta
ment med fladsnit; over kapitælet sidder en lidt bredere gesims, som dog ikke 
bærer noget. Derimod er der i plan med forsiden et rektangelfelt med fladsnit 
til dels svarende til pilasterpostamentets. Gavlene er vinkeldannede foroven, 
en ændring, der formentlig stammer fra o. 187039. De yngre ryglæn er forskel
lige i nord- og sydsiden, det samme gælder nordrækkens østpanel og indgangs- 
panelerne. Bænkene er nye. 1845 blev stolene omsat, repareret og malet. Nu 
grønne i to nuancer med røde kannelurer på pilastrene, og røde lister.

Degnestolen er sammensat af dele fra forskellig tid. Ældst er den østvendte 
gavl med reliefskåret 1564 i bånd omgivet af akantusværk og med foldeværk 
i feltet nedenunder. Til denne gavl slutter sig et gennemsavet panel med smal
lere, liggende rektangelfelt over bredere stående, begge med foldeværk. På dets 
bagside er fastgjort et yngre pultbrædt, som mod vest støttes af en oversavet 

L.L.1962
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Fig. 12. Veksø. †Orgel (p. 2426). Hans Stiesdal 1958

gavl svarende til den østvendte. I forlængelse af panelet er anbragt en fyl
ding fra 1700’rne, og op ad denne står den østligste stolegavl. Mod øst lukkes 
stolen af en dør fra 1600’rne med to kvadratiske, profilindrammede fyldinger, 
hvis rammetræ på siderne og forneden prydes af reliefskåret slyngbånd (sml. 
hjørneskab); under den yngre, fremspringende profilliste er der tandsnit og 
æggestavliste. Oprindelige hængsler og udfliget skydelås. Grønmalet i to nuan
cer. Østligst i mandsrækken. †Skrifte- og degnestol ses på Herholdts tegning 
(fig. 4) i koret; 186235 omtales muligheden af at fjerne dem (jfr. p. 2412).

Hjørneskab (fig. 10) fra 1600’rne, af eg, med formentlig yngre bagklædning 
af fyr. I den tresidede front er der to låger med profilindrammet fylding, til 
siderne forskelligt udformede dekorationer i rektangelfelt, som i hængselsiden 
er lavere end i den modstående. I de nedre felter består dekorationen af slyng
bånd, i de øvre af livligt skåren bladranke. Forneden og på midten er der på
satte profillister, foroven tandsnit og æggestav under fremspringende kronliste. 
At skabet altid har været beregnet til at hænge på væggen viser den udskårne 
underkant. Siden 1946 står skabet, hvis fulde højde er 132 cm, i afrenset eg 
med forgyldning på de vandrette lister og med enkelt, forgyldt bladmotiv i 
lågernes hjørner, i den øvre ses desuden et Jesumonogram. I denne sidder 
en oprindelig, indvendig lås med samtidig nogle. Nedre låges lås er ligesom alle
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hængsler fornyede. I skibets nordøstre hjørne. †Skab, 1667, udført af Espen 
snedker i Slangerup, af eg, til kirkens messeklæder12.

Pengeblok (fig. 11), nævnt i inventarierne siden 169523. Den 87 cm høje blok, 
af eg, er på den øvre halvdel beslået med vandrette jernbånd; to af disse er 
forsynet med hængselled og lukker med stor taskelås (kun det øvre) for lem i 
blokkens ene side. Låget dækkes af jernplade hvori pengeslids; på den nedre 
del lodrette jernstivere fra 1848, da også det smalle stykke af lågets jernplade 
fornyedes10. Indvendig på lågen seddel, som meddeler, at blokken fandtes på 
våbenhusloftet, rengjordes af kirkeværgen og »noget istandsattes 1912«. I 
våbenhuset.

Pengetavle, en af de tre, der købtes 184540. Den rektangulære skuffe har 
profilliste foroven og det enkle rygbrædt tungeformet øvre afslutning. Ma- 
hognymalet. På søndre indgangspanel. De to andre †tavler, som endnu 1962 
fandtes i kirken, var sortmalede med grønlig skriveskrift, på den ene: »Kir
kens Tavle«, på den anden »Til de Fattige«; 1667 købtes af Espen snedker i 
Slangerup en †tavle til at samle Helsingør skoles kollekt i12. Nyere blikspare
bøsse »Til de Fattige«. Egetræsmalet med sort antikva. På østre indgangspanel. 
En †sparebøsse af blik med lås er omtalt 176424.

Dørfløje. 1) Formentlig udført 1667 af Espen snedker i Slangerup, der le
verede en dør af dobbelt fyr, beslået med 200 søm12. Den »flammerede« inder
side er fornyet i 1700-tallet og senere afhøvlet og atter beslået med søm i re
gelmæssige, vandrette og lodrette rækker (sml. Helsingør S. Olai, dørfløj nr. 2, 
p. 199). Yngre dørring. Ydersiden består af fem lodrette planker, der holdes 
sammen af tre oprindelige gangjern. I nyere tid er der uden på gangjernene 
slået to vandrette revler og mellem dem en skrå. Siden 1827 har døren været 
til at åbne udad10. Rød på ydersiden mod våbenhuset, grøn på indersiden.

2) 1738?, da trappehuset nyopførtes7. Flammeret, blå. Til tårntrappen.
3) 17657, flammeret, med lidt andre profiler end tårntrappedøren. Blå. Til 

våbenhuset. 1661 gjorde Espen snedker, Stenløse, en †dør »på klokketårnet«12. 
†Pulpitιιr (fig. 9). Af det pulpitur, som Esben snedker i Stenløse 1663 

forfærdigede til ungdommen41, er kun brystningspanelet og en del af en af 
de bærende piller bevaret. I sin nuværende form består det af seks felter adskilt 
af halspilastre med pålagte stave på skaftet og derover ædelstensbosse med 
halvcirkelindskæringer. Fyldingerne har arkader, hvis pilastre er helt opløst i 
bruskbarokke reliefskæringer svarende til bueslagets. Panelets postament og 
gesimsfrise brydes under og over pilastrene af plade med bosse (forsvundet på 
gesimsen). Kronliste med tandsnit under bladliste. Panelet svarer til Jør- 
lundes korpanel, der sandsynligvis også stammer fra et †pulpitur, som Esben 
snedker, Slangerup, 1661—64 leverede (jfr. p. 2272) samt til Espen Børresens 
pulpitur i Ganløse (p. 2468), ligeledes bevaret som panel42.
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Fig. 13. Veksø. *Lyseholder (p. 2427). n.e.1976

Nyere grå og lyseblå staffering med smalle røde striber på de barokke skæ
ringer og skablonmønster i felterne. Friserne har gylden fraktur på blå bund43, 
gengivende citat fra 2. Mac. 36,14.

Det er formentlig det øverste af en af de bærende piller, som er opsat ved 
østre indgangspanel. Dens udsmykning består af bruskbarokt fladsnit på 
forsiden (fig. 7). I skibets sydvesthjørne fandtes opgangen til pulpituret6, 
hvorfor det må formodes at have gået tværs over skibets vestende. Regnskabet 
1767 oplyser, at afdøde Jens Christensen har udflyttet det og forøget det »med 
en ny fod, hammer, loft, bænke, underslag og piller« samt forandret trappen 
dertil. Bagefter malede Thomas Møller, Esbønderup, loftet under pulpituret 
og dets tre piller10; det er formentlig nedtaget i forbindelse med istandsættel
serne o. 1870, da Kultusministeriet på forespørgsel 1864 intet havde mod, at 
det fjernedes21.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 154
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Fig. 14. Veksø. Lysearm, skænket 1637 (p. 2426).

Orgel fra 1960, bygget af I. Starup & Søn, København. Fem stemmer, et 
manual og anhangspedal. Façaden tegnet af arkitekt Aage Herløw. I skibets 
nordvestre hjørne. †Orgel (fig. 12), med fire stemmer, bygget 1931 af I. Sta
rup & Søn38. Façaden indeholdt rester af snitværk fra Fyrendal kirkes †orgel 
fra 1683 (jfr. DK. Sorø p. 1076). Den blev brændt 1960 af orgelbyggeriet, som 
leverede det nye orgel. Indtil 1940 i tårnrummet6. Inden dets anskaffelse 
benyttedes et †harmonium.

Fire nyere salmenummertavler til skydenumre. Hvide i lysegrøn ramme. En 
kasse fra 1845 til tallene står i degnestolen44.

Præsterækketavle med profileret, buetunget, øvre afslutning. Forgyldte ver
saler på sort bund opregner navnene på sognepræster i Stenløse og Veksø fra 
1555 til i dag. På skibets sydvæg, nær østhjørnet.

†Kirkestævnetavle nævnt 18636.
Lysekroner, 192738.
Lysearm (fig. 14), skænket 1637, svarende til lysearm nr. 1 i Slangerup (p. 

2084) og Store Fuglede (Holbæk amt). Vægpladens graverede versalindskrift 
lyder: »Denne arem haver Frerick F(el. E)rerekson ridefoged forerit Gvd oc 
temped(!) til ære 1637:«. Ved prædikestolen.

L. L. 1962
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L. L.1962

Fig. 15—16. Veksø. 15. Klokke stobt 1801 af Henrik Hornhaver (p. 2428). 16. Klokke stobt 1555. 
Våben tilhørende Johan de Münchhausen, biskop af Øsel og Kurland (p. 2427).

*Lyseholder (fig. 13), middelalderlig, af smedejern, første gang nævnt i in
ventariet 180410. Den enkle, men usædvanlige holder består af en flad lyseskål 
med lysepig, ophængt i to 105 cm lange stænger, som på midten holdes sammen 
af vandret led med cirkelformet hul til lyset (NM. inv. nr. 106 45)52.

(†)Ligbåre. På loftet findes rester af en ligbåre, muligvis en af de to, der 
1833 stod i våbenhuset10.

Klokker. 1) 1555, af middelalderlig form. Om halsen indskrift med minuskler 
mellem rammelinjer og dekorative borter, og med fembladet roset eller lilje 
mellem ordene: »dei gra[tia] iohannes episcopus curonien et administrator oxcili- 
ensis anno xvcLv« (»af Guds nåde Johannes, biskop af Kurland og administra
tor for Øsel, år 1555«). Johan von Münchhausen var biskop af Øsel og Kurland 
fra 1541-59. På klokkelegemet findes bispens våben (fig. 16); det firdelte ho
vedskjold er Øsels, og hjerteskjoldet med en kutteklædt munk, der holder 
sværd i højre hånd og lygte i venstre, er familien Münchhausens45. Hjelmfigu- 
ren er en bispehue flankeret af bispestav og sværd, hvorom huens bånd snor 
sig. På den modstående side af klokkelegemet sidder et støbermærke; Uldall (p. 
308f. med fig. 370) henfører det til den nedersachsiske klokkestøberslægt 
Becker og anser støberen for at være en efterkommer af Claus Becker i Halle, 

154*
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Fig. 17. Veksø. Gravramme over Rasmus Jørgensen, †1604 (p. 2428).

hvis bomærke det svarer til, blot spejlvendt og med en ekstra hage46. Den slidte 
slagring smykkes med en bladbort, fire hanke af tovsnoning. Tvm. 87 cm.

Det vides ikke, hvornår klokken er kommet til Veksø. De ældste inventarier 
nævner slet ikke klokkerne, som først omtales midt i 1700’rne af Thurah og 
Hoffman47. Muligvis er klokken allerede 160248 ved den påbudte aflevering 
sendt fra Øsel, idet øen fra 1570 styredes af en dansk statholder og fra 1583 
hørte til Danmark, indtil den ved freden i Brømsebro 1645 afstodes til Sverige. 
Klokken er da ikke blevet omstøbt, men solgt fra kobbermøllen ved Kron
borg, jfr. Christian IV.s missive 22. dec. 161749.

2) 1801 (fig. 15), støbt af Henrik Hornhaver ifølge den latinske indskrift 
med reliefversaler om halsen: »Me fecit Henrich Hornhaver Fridrichswærck 
anno 1801« (»år 1801 støbte H. H. Frederiksværk mig«). Over og under ind
skriften er der rokokotunger. Tvm. 72,5 cm. Den omstøbtes af en †klokke, som 
vejede 1 ½ skippd.50 og er muligvis en af de to, der opregnes i inventariet 176451. 

Klokkestol, ældre end 1799, hvilket årstal findes skåret i en af bjælkerne, af 
fyr, krydsbåndstype, med velbevarede klokkebomme, til to klokker.

Gravminder. Gravramme (fig. 17), 1604, af eg, 217x107 cm, hver planke 17 
cm bred, med fordybede, sortmalede versaler og rosetter i hjørnerne, over Ras- 
simvs Iorgensøn, † 6. marts 1604. I skibets midtgang.

Gravsten. O. 1851, skolelærer Jens Hesselbek, Vexøe, † 21. sept. 1850, 80 
år gl. og hustru Inger Hesselbek Steenstrup, † 20. april 1851, 81 år gl. Rødlig 
kalksten, 179x113,5 cm, med fordybede versaler i tværskrift. I de øvre hjør
ner rosetter, i bånd under indskriften bladværk. På kirkegården, vest for 
våbenhuset.

L. L. 1962
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. 244.11. Kommunicerede kgl. res. med bilag.

— 244.69. Journal. — 244.135. Journalsager. —Landbrugsministeriet. Domænekontoret. 
Bygningsdomænejournalsager. — Div. sager vedr. kirkerne på Frborg. distrikt. — LA. 
Ølstykke herreds provsti. Korrespondanceprot. for Ølstykke hrd.s provsti og Stenløse, 
Sosum og Veksø sognekald 1795—1837. — Stenløse-Veksø sognekalds arkiv. Aa. Kirke
bog 1736—1805. — B. Opladelsesbrev på Veksø kirke, præstegård, tiende o.a. rettig
heder 10. juli 1551. — Liber daticus 1738—1896. — Ved embedet. Synsprot. 1863 ff. — 
Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger af Sophus Müller 1875, C. A. Jensen 1919 (bygning og 
inventar) med tilføjelser 1962 af Vibeke Michelsen, N. J. Termansen 1945 og 1946 (for
slag til og istandsættelse af skab), Åge Sørensen 1958 (forundersøgelse af inventar). Byg
ningsbeskrivelse ved Hans Stiesdal, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen og 
orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Interiør ved J. D. Herholdt 1850. — Fem blade med eksteriør, vin

due og inventar ved E. Schiodte 1869 og 1875. — Plan ved Charles Christensen 1921.
Litteratur. C. Carstensen: Vigsø Sogns Historie, 1884. — Hans Blessing: Veksø Kirke, 

1944.

1 Kirken nævnes 1370 i jordebogen over det gods, der lå til Sjællands bispestol. 1397 
er en præst nævnt (Repert. nr. 4162); fra o. 1551 er bevaret en overenskomst, hvorved 
den sidste præst oplod kirke, præstegård, tiende og al anden rettighed til Stenløse sogne
præst i nærværelse af Henrik Holck (antagelig repræsenterende Helligtrekongers kapel 
i Roskilde domkirke) og menige sognemænd (Bjørn Kornerup i KirkehistSaml. 6. rk. 
III, 182ff.). — Christian I.s henlæggelse af Veksø og Veksø fang til Helligtrekongers 
kapel 1459 (Dipl. Christierni primi ... Ved Hans Knudsen. Udg. af C. F. Wegener 
1856, p. 107) synes ikke at have berørt sognets kirkelige forhold. 2 Landebogen p. 10. 
3 RA. Kultusministeriet. Journalsager 1848—1916. 4 August F. Schmidt: Danmarks 
Kæmpesten, 1932, p. 124. 5 Kgl. Bibl. Folkemindesamlingens kartotek. 6 Synsprot. 
7 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 8 »Afgangne 
Jens Christensen snedkers eftermand i ægteskabet« (note 7). 9 RA. Rtk. Bygningskon
toret. Kommunicerede kgl. res. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frborg. amtstue 
1797—1848. 11 LA. Lynge-Frborg. og Ølstykke hrdr.s provsti. Prot. over syn 1854—62. 
12 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Ølstykke hrd. 13 1869 onskes buen over 
den indvendige dør fornyet enten med planker eller murværk (note 6). 14 Efter en 
udvidelse af vindueshullerne blev der 1827 indsat jernvinduer (note 10). 15 En regn- 
skabsnotits 1763 nævner »et vindue på gavlen med dobbelt mur ud- og indvendig til
muret« (note 7). 16 Hjørnet muligvis ommuret 1827 (note 10). 17 Note 6. 1752 »sat 
jernkiler i korbuen« (note 7). 18 Note 6, jfr. Meldahls medvirken ved tårnets reparation 
p. 2413 og ved altertavlens anskaffelse. 19 1738 blev graterne inde i kirken anstrøget 
med brunrødt, og 1744 malede Hans Nielsen, Ganløse, loftet rødt med blå lister på 
bjælkerne (note 7). 20 RA. Rtk. 2422.529. Udskrift af kirkekassens rgsk. for Frborg. 
og Kronborg. 1776—79. 21 RA. Landbrugsministeriet. Bygningsdomænejournalsager. 
Sml. note 6. 22 Note 11. 1797 foreslog Peter Meyn, at apsis tækkedes med bly i stedet 
for spån (note 9). 23 LA. Bispearkivet. Provstebreve, indb. m.m. Ølstykke hrd. 1690— 
1808. 24 LA. Stenløse-Veksø kirkebog 173 6—18 05 . 25 RA. Landbrugsministeriet. 
Domænekontoret. Div. sager 1863—65 . 26 Forhandlingsprot. for menighedsrådet i 
Stenløse 1904ff. 27 Det var prof. Meldahl, der sendte regningen på 400 rdl. (note 21). 
28 Tidligere læstes ifølge Blessing p. 7 citat fra Matth. 11, 28. 29 RA. Rtk. Bygnings
adm.s kopibog 1841—50. 30 Bygningsinspektør Friis indsendte overslag 1849 (note 21). 
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31 C. Carstensen: Vigsø Sogns Historie p. 15. 32 Jfr. Laurits Grün: Danske Guld- og 
Sølvsmedes Stempler og Mærker, 1943. 33 På bogens sidste side læses: »Prentet i Kio- 
benhafn ved Melchior Marssan Anno M.DC.XXXII.« 34 Jfr. tegningen i synsprot. 
(note 6). 35 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager 1782—1848 . 36 »Gen: 2« er fejl 
for 1. Mos. 2,9 og »Cor: 1:2, 13« for Math. 10, 20. 37 LA. Kgl. Bygningsinsp. arkiv. 
Meldahl. Domænekirkerne. 38 Jfr. Blessing. 39 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79. 
40 LA. Frborg. amtstue. Kirkergsk. med inv.lister. 41 Note 12. Jfr. åbent brev af 7. 
aug. 1634 om indretning af pulpiturer for ungdommen. Se Forordninger, Recesser og 
andre kongelige Breve. Udg. ved V. A. Secher, 1887—1918. 42 Samme snedker le
verede 1668 prædikestolen til Nødebo (p. 1087). 43 Stafferingen kan være fra 1739 
udført af Hans Dalin (note 7). 44 Note 40, år 1854. Samtidig anskaffedes en salme- 
nummertavle med løse numre. 1868 ønskedes to nummertavler anskaffet (note 39). 
45 Ottdried Neubecker, Wilhelm Rentzmann: Wappenbilder Lexikon, München 1974 p. 
238, gengiver Øsels våben firdelt med ørn i 1. og 4. felt, korslam i 2. og 3. Ørnen er dog 
ikke i flyvestilling. E. Carstensen skriver i Vigsø Sogns Historie p. 14, at ørnen er Øsels 
våben og lammet det kurlandske bispedømme Piltens våben. 46 Se Heinrich Otte: 
Glockenkunde, Leipzig 1884, p. 181. 47 Saml. til en beskrivelse af Danmark, og Sjæl
lands Sogners . .. Beskrivelse. 48 Jfr. DaSaml. p. 99 og Oppe Sundby p. 2303 med 
flere. Se tillige E. Gribsø i ÅrbFrborg. 1934 p. 59. 49 KancBrevb. I missivet anmo
der kongen lensmændene om at give de sognemænd i deres len, som vil lade støbe klok
ker til deres kirker, tilhold om at bestille dem hos skriveren i kobbermøllen ved Kron
borg, med angivelse af, hvorledes de vil have dem med hensyn til størrelse og vægt, 
hvorefter de skulle få dem til samme pris, som de kunne få dem for i København og 
andetsteds. 50 RA. Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. Journalsager. 51 Note 24. 
Den anden klokke er nr. 1, hvis indskrift dog er forkert gengivet. 52 Den nærmeste 
parallel, som dog er større og mere kompliceret, findes i S. Marie kirke i Ystad.

Fig. 18. Veksø. Landsbyplan 1780.



Fig. 1. Slagslunde. Ydre, set fra sydøst. Einar V. Jensen 1936

S L A G S L U N D E  K I R K E

Ø L S T Y K K E  H E R R E D

Slagslunde var i middelalderen et biskoppeligt len1, men om selve kirkens forhold synes 
intet bekendt. I hvert fald siden 1567 har den været anneks til Ganløse og været ejet 

af kongen (staten). 1567 fandtes der 10 tiendeydere2. Kirken var statsejendom indtil 1. 
april 1943, da den overgik til selveje.

Helligkilde. Klokkekilden for foden af klokkekildebakkerne nord for byen opsøgtes 
endnu på præsten H. F. Prams tid (1765—1800) af mennesker, som søgte helbredelse 
for sygdom3.

Kirken ligger højt på en bakkekam i landsbyens nordøstre udkant med vid 
udsigt, som dog mod vest og nordvest begrænses af parcelhuskvarterer fra de 
seneste årtier. I en sænkning umiddelbart syd for kirken ligger præstegården 
ved gadekærets østside.

Kirkegården har antagelig bevaret sine gamle grænser i øst, nord og vest, 
mens der 18664 er sket en udvidelse mod syd, hvorved den søndre hegnsmur 
fjernedes. Murene omkring den gamle del er pudsede og kalkede samt afdæk
ket med røde vingetegl, som har fald mod kirkegården. Materialet er marksten,
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der i de øvre partier afløses af tegl. Vestsiden og østsidens søndre del er præ
get af flikkerier og utvivlsomt ældre end nordmuren, som omsattes 1866, og 
hvis materiale i lighed med østsidens nordre halvdel hovedsagelig består af 
kløvsten og enkelte teglskifter under den skrå afdækning. Inden for murene 
står en række høje elmetræer. Omkring udvidelsen er der levende hegn; ved 
dens sydgrænse er i nyeste tid anlagt en parkeringsplads. Endnu 16725 repa
reredes hegnet med risgærde, men 1686 foretoges omfattende arbejder på alle 
fire siders ringmure, hvortil medgik 87 læs kampesten foruden et større antal 
hulsten og vingetegl.

Indgange. Den gamle hovedindgang i vestmuren ud for tårnet er en port 
mellem murede piller, som står blanke og afdækket med teglhængte saddel
tage. Indgangen er formentlig af betydelig ælde (jfr. †kirkelade), omend selve 
pillernes nuværende form skyldes F. Kielberg, der 18776 skalmurede dem med 
store røde sten. Brunmalet tremmedør med to fløje. Fra parkeringspladsen er 
der indgang til kirkegårdens sydlige afsnit ud for våbenhuset gennem en la
keret tremmelåge med to fløje mellem poster, ligeledes af træ. — 1652 
nævnes både port og låge, og en reparation 17175 af kammene på porten an
tyder, at der har været tale om en portal af samme middelalderlige type som 
f. eks. Uggeløse og Sigerslevvester (p. 2004, 2216).

En ny †kirkerist til lågen anskaffedes 16535, og to år senere fik murermeste
ren betaling for graven under risten, hvis ramme var udført af snedkeren.

17647 omtales et †halsjern med tilhørende kæde og hængelås.
†Kirkelade nævnes 16385, da den nedbrydes af Søren murermester, og 1250 

gamle mursten sælges. Endnu på præsten H. F. Prams tid (1765—1800)3 ind
gik dele af ladens vestre langside og nordre gavl i den vestre ringmur fra lågen 
til og med hjørnet, mens fundamentet af østre flankemur sås inde på selve 
kirkegården.

Det nygotiske ligkapel ved kirkegårdens sydøstre grænse er opført 18886 som 
en gentagelse af kapellet i Ganløse (p. 2450). Arbejdstegningerne leveredes af 
den kgl. bygningsinspektør, F. Meldahl, og arbejdet udførtes af entreprenør 
F. Kielberg, Hillerød.

Et brolagt fortov omkring kirken er anlagt et til to år efter bestemmelsen 
herom i kirkeloven af 19. febr. 1861.

Af den lille romanske kirke er kun skibet delvis bevaret. Herudover består 
kirken af våbenhus i syd og tårn i vest, begge fra senmiddelalderen og sidst
nævnte med et trappehus fra o. 1863 i nord, som har afløst to ældre trappe
huse og en fritrappe på samme sted. En tilbygning i nord er opført 1798, og 
o. 1830 nedrev man det gamle kor, som var kvadratisk (jfr. fig. 3), og rejste 
et længere. Orienteringen har afvigelse til syd.

Materialer og teknik. Skibet er opført af rå marksten (enkelte kløvede og kva- 



derhugne) iblandet partier af frådsten og nogle få kridtsten. Fremspringende sten 
ved sydøsthjørnet og vest for indgangsdøren tyder på, at muren har hævet sig 
umiddelbart over sylden, omend det brolagte fortov kan skjule eventuelle sok
kelformer. Der er en tendens til, at de bløde sten danner sammenhængende 
murflader, men i hovedsagen er det nyfugede og formentlig delvis omsatte 
murværk ikke opbygget i regelmæssige skiftegange. — Murhøjden ved sydøst
hj ørnet er ca. 4,5 m, målt over brolagt fortov.

Indre. Skibet har bevaret vestre taggavl, hvis rejsning er mindre stejl end 
det nuværende tagværks, jfr. hvælvslagning. Loftsbjælkerne har antagelig hvi
let på murkronen. Overvæggene står pudsede og hvidtede. — I det nedrevne 
kor (jfr. fig. 3) fandtes bag altret en niche med skriftestol, indrettet 17658 
efter borttagning af kampestenene i et muret hul sammesteds. Det er tænke
ligt, at det øjensynlig sekundært lukkede »hul« har været en oprindelig alter
niche, jfr. f.eks. Ganløse (p. 2451).

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen indbyggedes krydshvælv i skibet, 
hvilende på falsede vægpiller med omløbende kragbånd, der nu fremtræder 
som en svagt markeret skråfas. Antagelig i forbindelse med hvælvslagningen 
er skibets vestgavl blevet forhøjet og forsynet med kamme af en noget stejlere 
rejsning, svarende til det nuværende tagværks. Hvis kirkeplanen 1797 (jfr. fig.
3) er korrekt tegnet, må man slutte, at korhvælvet9 af hensyn til den trange 
plads har hvilet på forlæg, indhugget i murene.

Begge senmiddelalderlige tilbygninger er opført af røde — iblandet sort
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Fig. 2. Slagslunde. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935. Tegnet af Henrik Jacobsen 1975.
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brændte — munkesten i munkeskifte. Det stærkt ombyggede våbenhus har bort
set fra enkelte rejste sten ingen synlig syld. Af den oprindelige indgangsdør 
synes kun de ydre vanger bevaret, mens såvel det udmurede tympanon over 
fladbuet stik som selve den runde omfatningsbue formentlig er samtidige med 
taggavlen og flankemurenes falsgesimser fra o. 1870, jfr. p. 2436. I det indre 
har begge flankemure to store fladbuede sparenicher, af hvilke de østre gen
nembrydes af fladbuede vinduer, som må være indsat i 1800’rne (det nordre 
18906). En muret klods i nordøstre hjørne er måske levn af vægbænk.

Skibets sekundære gavlspids (jfr. ovenfor), som er synlig fra klokkestokvær- 
ket, vidner om, at det lavstammede, af reparationer prægede tårn, er yngre 
end hvælvslagningen i skibet. En syld af store, rejste marksten springer i det 
indre frem fra murflugten; samme materiale (fra skibets vestgavl?) indgår som 
et indtil én m bredt, udvendigt bælte, der tager sin begyndelse ca. 1,6—1,8 m 
over brolagt fortov. Under dette bælte ses på nordsiden ansatsen til en mon
stermuring af diagonaltstillede løbere10. Den runde tårnbue, som er opmuret 
i skibets gennembrudte vestmur, har i søndre vange en gemmeniche, som sid
der 130 cm over gulvet og har spærformet afdækning11. Det fladbuede vest
vindue har udvendig spidsbuet spejl, i hvis stik røde og sorte sten veksler re
gelmæssigt. Selve lysningens fladbue er fornyet 18736, og de indvendige, smi
gede vanger synes fremkommet ved sekundære behugninger. Tårnrummet over
dækkes af et samtidigt krydshvælv med forlæg i murene og ribber, der for
neden er kvartstens, foroven halvstens; et tilmuret klokkerebshul spores i vest
kappens søndre del. Adgangen til det mørke mellemstokværk skete indtil 1722 
(jfr. †trappehus) ad en fritrappe på nordsiden, som udmundede i den endnu 
bevarede dør, der har udvendig fals, tre trin i murlivet og fladbuet afdækning 
af tre trinvis stigende binderstik; det inderste af liggende sten. Fra mellem- 
stokværket er der til skibets loft brudt en smal, uregelmæssig rundbuet åb
ning i den romanske taggavl; sidstnævnte står i lighed med tårnets østmur 
helt overpudset. Hvor klokkestokværkets ydre murværk ikke er skalmuret an
tyder stenenes ændrede farve (lysere rød) et vandret skel i skifterne umiddel
bart over bunden af det spidsbuede glamhul, som åbner sig til hver af de tre 
frie sider. Flankemurene har dobbeltfalset gesims, som i nord karakteriseres 
af en vekslen mellem røde og sorte sten. Selve de glatte taggavle med top- og 
fodtinder er muret i krydsskifte og stammer antagelig fra 1817, da kgl. byg
ningsinspektør Chr. Meyn (1785—1826) leverede overslag til en af tømrerme
ster V. Ewald12 udført opmuring af det under stormvejr delvis nedfaldne tårn. 

Tilbygningen 1798. På foranledning af sognepræst H. F. Prams klager over 
pladsmangel i den lille kirke blev der 29. marts 1797 bevilget penge til opfø
relsen af en tilbygning på kirkens nordside13. Tegningerne til den kvadratiske 
udbygning (fig. 3), som er en sen efterkommer af de »korsarme«, der rejstes 
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Fig. 3. Slagslunde. Hofbygmester, Johan Boye Junge Magens’ 1797 approberede tegninger til den 
året efter opførte tilbygning. 1:450. Rigsarkivet.

ved rytterdistriktets kirker i århundredets anden fjerdedel14, leveredes af »pro
fessor Magens«, dvs. hoffets og søetatens bygmester, Johan Boye Junge Ma
gens (1748—1814). Ved licitationen, som afholdtes 4. maj 1797 på Ballerup 
værtshus, overdroges opførelsen til tømrermester Walther, murermester Harup 
og glarmester Mönnich. 28. aug. 1798 meddelte Magens rentekammeret15, at 
tilbygningen, der havde stået under arbejde et kvart år16, nu var færdig.

Bygningens mure er opført af små, røde sten17 i krydsforbandt over et fun
dament af kløvet kamp. De glatte murflader brydes af fladbuede vinduer og 
krones af en pudset og rigt profileret gesims, hvis særlige form i vest (savskifte 
og enklere profil) må ses som resultat af en reparation. Det opskalkede valm
tag afdækkes af røde vingetegl. Forbindelsen til den gamle kirke etableredes 
ved to rundbuede arkader, brudt gennem skibets nordmur i en bredde sva
rende til skjoldbuefelternes, mens selve issepunkterne ligger noget under 
skjoldbuernes top. Bag den således isolerede hvælvpille opmuredes en støtte
pille, der samtidig danner vederlag for arkadernes buer. De nye åbninger har 
kragbånd som hvælvpillerne, men anbragt en anelse lavere. Selve rummet har 
hvidkalkede, pudsede vægge og fladt gipset loft med kraftig, hulkantet ge
sims og midtroset. — Ydermurene, der står blanke, var endnu 1919 pudsede, 
rødmalede og med hvidt optrukne fuger — muligvis den oprindelige behandling. 
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Kor. Omkring 183018 nedbrød man det gamle kor og opførte et længere af 
små, røde sten i krydsskifte. De glatte mure, som har store, rundbuede vin
duer, afsluttes med pudsede og hvidtede gesimser: for flankemurenes vedkom
mende en rundbuefrise under »sparenkop« svarende til Græse (p. 2199), mens 
østsidens galvtrekant med den 186119 lukkede cirkelglug kantes af stigende 
spidsbuefriser. Det let opskalkede tag er hængt med røde vingetegl. Den store 
runde korbue med rammebånd og kragbånd er samtidig. Vinduernes smige in- 
derkarme er ført ned til gulvet, og i østvæggen sidder en fladbuet niche. Såvel 
væggene som det flade loft står pudset og hvidtet.

Trappehus (jfr. fig. 4), antagelig fra 18634, da kgl. bygningsinspektør F. F. 
Friis (1793—1865) påbegyndte genopførelsen af det nedstyrtede trappehus. 
Det upretentiøse skur, som er bygget af små, gule sten i krydsskifte med ham
borgfuger, har halvtag og tredobbelt falsgesims. Gennem den firkantede un
derdør i vest er der adgang til en knækket trætrappe med gelænder. Udvendig 
står huset oliemalet (rød teglfarve) over hvidtelag, i det indre kalket.

†Trappehuse. 1722 opførte tømrer Jens Pedersen Exsted, København, et 
spåntækt trappeskur med vindeltrappe, som afløser for den †ritrappe, der 17005 
repareredes af tømrer Hans Sørensen, Roskilde. 1747 nedbrød man dette»fjelle- 
skur«, hvis rådne spåntag allerede 17408 måtte erstattes af tjærede brædder, 
og murermester Hans Engel af Farum opførte istedet et hus af flensborgsten 
med skrå gavl og bueslag over døren. Omend det ikke er tegnet ind på 1797- 
planen (fig. 3) var det formentlig Engels trappehus, som 1863 måtte genop
føres, og hvis materialer kan være genanvendt.

Blandt talrige eftermiddelalderlige reparationsarbejder kan fremhæves føl
gende: 1707 udførte murermester Michel Hansen, Roskilde, en reparation på 
skibets østre hvælv, hvis østre og søndre kappe er muret af små røde sten med 
overribbe mellem. 17225 gennemgik kirken (jfr. †trappehus) en omfattende 
hovedistandsættelse under murermestrene Lars Eriksen, Anders Jacobsen og 
Søren Sørensen, hvorved bl.a. korets brøstfældige sydside nyopførtes, gavlenes 
kamme restaureredes, tagenes hulsten erstattedes med vingetegl, og tårnets 
sydside skalmuredes. Samtidig indsattes i våbenhusgavlen en †mindetavle med 
initialerne M:N:L:B: for præsten magister Niels Løvberg (1694—1727) og 
årstallet 172 2 20. — 182721 indsattes tre fag nye vinduer i kirken, foruden at 
tårnvinduet ommuredes. Af selve kirkens tre nye vinduer må de to have været 
anbragt i det få år senere nedrevne kor.

Som kirken står i dag er den præget af omfattende fornyelsesarbejder fra o. 
18706, da ydermurene og taget istandsattes. Udvendig må disse arbejder have 
omfattet afrensning af mure, som hidtil havde stået pudsede og hvidtede22; 
for skibets vedkommende tillige omsætning og antagelig fornyelse af sydsidens 
store rundbuede vindue med kampestensindfatning. Endelig opmuredes dob- 
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Fig. 4. Slagslunde. Ydre, set fra nordvest. Hans Stιesdal 1957

belte falsgesimser foruden taggavle med strømskifter, top- og fodtinder på skib 
og våbenhus23. I det indre, som står hvidkalket, er syddøren restaureret med 
fladbuer. Bortset fra våbenhuset, som har gulv af kantstillede gule sten i ce
ment, er belægningen i de øvrige afsnit små, kvadratiske fliser (røde og grå- 
sorte, jfr. Oppe Sundby p. 2292) i cement; i stolestaderne dog bræddegulv. 
Denne stenbelægning, som i det tre trin hævede kor er fornyet, kan stamme fra 
186924, da kirkegulvet omlagdes med fliser.

O. 18806 opstilledes to kakkelovne, der 191425 afløstes af en ovn med cirku- 
lationskanaler, nedgravet i kirkegulvet. 197126 fik kirken et elektrisk drevet 
luftopvarmningsanlæg med indblæsning fra en kanal, muret op bag skibets 
nordre hvælvpille.

En vindfløj med årstallet 1839 er opsat bag tårnets vestre toptinde. En 
†vindfløj, ligeledes på tårnet med årstallet 1708 og initialerne M:N:L:B: (ma
gister Niels Løvberg, kirkens præst) omtales i H. F. Prams beskrivelse.

†Kalkdekorationer. 1732 nævnes, at buen i koret er gjort grå ligesom kirken. 
1738 maledes buer og grater brunrøde, og 17508 marmoreredes de i samme farve. 



2438 ØLSTYKKE HERRED

INVENTAR

Oversigt. Kirkens indre præges af den store tilbygning fra 1798 i nord, ligesom det 
meste af inventaret er fra 1800-tallet; undtaget herfra er den plumpe, romanske granit
font og prædikestolen, som er udgået fra Esben snedkers værksted. Ved sin visitats 1836 
bemærkede biskop Münster, at kirken nylig var istandsat27, formentlig en følge af ko
rets nedrivning og genopførelse o. 1830. 1870 fik stolene egefarve, som ligeledes er fun
det på prædikestolshimlen6. Denne farveholdning har sikkert afløst Hans Nielsens ma
ling og marmorering af inventaret 1747 og 1744, da det nye pulpiturs fyldinger mar
moreredes med adskillige farver, og rabatterne blev blå med zinnoberrøde lister, mens 
loftet fik himmelblå farve med røde lister8. I dag fremtræder inventaret mørkebrunt 
med grågrønne fyldinger, dog står prædikestolen med en staffering, som delvis repræ
senterer den oprindelige.

Alterbordet er en nyere fyrretræskasse. — Ved kirkens restaurering 1971 fand
tes inden for det nuværende fire uregelmæssige skifter af små, gule og røde 
flensborgsten, som fjernedes. 1747 var bordet fugtigt, hvorfor Jens Christensen, 
Farum, gjorde et panel, som Hans Nielsen, Ganløse, marmorerede og malede8. 

Alterklæde, nyt, af rødt fløjl med guldkors.
†Alter klæder. Det ældst omtalte fra 1618 var af rødt engelsk og havde røde 

silkefrynser; 1643 købtes et af rødt kaffa (tøj, som er glat på den ene side og 
låddent på den anden) med guldsnore5, muligvis det, der var ganske forråd
net 166428. 1695 omtales et gammelt klæde af blomstret silketøj. 1717 skæn
kede sognepræsten Niels Løvberg et nyt skarlagens klæde5, som var borte 17647. 
Det karmoisinrøde klæde af kamelhårsplys kantet af sølvgalon og med Frede
rik IV.s navn, krone og 1726 på fandtes endnu 178329. De senere omtalte al
terklæder er alle røde.

Altertavlen (fig. 6) er et maleri af C. W. Eckersberg indsat i en nygotisk 
ramme. Den er forgyldt, med sort postamentfelt hvori fraktur: »Han skal kal
des Jesus«. Maleriet, 122x99,5 cm, olie på lærred, der er en fri kopi efter Ra- 
faels madonna di Foligno, købtes af kirken 183330. Det forestiller Maria, som 
sidder med Jesusbarnet på skødet omgivet af skyer, hvori englebørn. Farverne 
er lyse og skære; over en lyserød kjole bærer Maria blå kappe. 1902 blev det 
restaureret af konservator C. Andersen.

Den †altertavles udseende kendes ikke, blot vides, at den 1723 blev stafferet 
af Hans Rosenberg, Helsingør, for penge, amtmand over Københavns amt, 
Iver Rosenkrantz havde skænket til formålet5 (jfr. p. 2441). 1747 rensede og 
ferniserede Hans Nielsen, Ganløse, tavlen8.

Altersølv. Kalk, 1588. Den sekstungede, pyramideformede fod har fodplade 
og standkant med reliefmønster; på en af tungerne er loddet et støbt kruci
fiks. Skaftet er ligeledes sekssidet, og knoppen har seks rudebosser, hvorpå er 
graveret: »S S K G I 88« på karreret bund. Versalerne kan henvise til give
ren31. De mellemliggende spidse tunger prydes af graverede frugtklaser eller 
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Fig. 5—6. Slagslunde. 5. Prædikestolens opgangspanel malet 1613 (p. 2440). 6. Altertavle med maleri
af C. W. Eckersberg (p. 2438).

kartouchelignende dekoration. 20 cm høj. På fodpladen to slidte stemp
ler for Gabriel Brockmüller, Hillerød (Bøje 1708) og under bunden graveret 
vægtangivelsen: »XXXII Lodt«, hvilket stemmer med opgivelsen i inventa
riet 169532.

Moderne disk med graveret Kristusbillede i bunden.
†Oblatæske, købt 1751 hos [Asmus Fridrich] Holling i København (Bøje p. 

66), der samme år leverede oblatæsken til Veksø (p. 2416). Cylinderformet med 
Frederik 5.s kronede spejlmonogram på låget og under bunden fire stempler: 
slidt mestermærke med AFH over 175?, Københavnsmærke 1752, guardein- 
mærke for Christopher Fabricius og månedsmærke fiskenes tegn33. Sidst om
talt i indberetning 1919.

†Kalkklæde. 1764 ejede kirken et rødt fløj Isdække med sølvbrodering til at 
lægge over kalk og disk7, antagelig det, der var skænket 1717 af sognepræsten 
Niels Løvberg5.

†Vinflasker. 1676 anskaffedes en lille tinflaske til kirkens vin og igen 16935. 
1882 fornyedes alterkanden6.
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†Skål, af kgl. porcelæn, sort med guldkors. Sidst set 1961. †Poreelænskande 
er første og sidste gang nævnt i inventariet 184121.

Alterstager, o. 1575, af sengotisk form, med ensdannet fod- og lyseskål; på 
fodskålen spor efter fødder. Det cylinderformede skaft har tre ringe, den mid
terste storst, med spidsovalt tværsnit og flankeret af lille rundled (sml. Anisse 
p. 1375, fig. 9 og Lillerød p. 1970, fig. 6). Højde 38,8 cm. Siden 1876 forsøl
vede34. — Nyere, syvarmet stage.

†Alterbøger. Christian IV.s store bibel blev tilintetgjort 183821.
†Messehagler. De omtalte messehagler er røde, undtagen en gammel af blom

stret kaffa nævnt 169532.
Alterskranke fra 1734, leveret af Jens Olsen. Ti år senere blev den malet sort 

og knapperne gule8. Otte runde smedejernsstænger med messingkugler foroven 
bærer to vandrette, som ligeledes savner al udsmykning.

Døbefont, romansk, af granit, med nyere fod, der 1882 blev renset og restau
reret med cement. Den enkle, lave kumme er næsten cylinderformet og har 
meget svag uregelmæssig rundstav ved overgangen til foden og foroven. Tvm. 
62,5 cm. Foden er hvidkalket. 1772 blev fonten flyttet fra tårnet op i det 
senere nedrevne kor. Nu i korets sydvestre hjørne8.

Dåbsfade. 1) O. 1650, af messing, med drevet fremstilling af syndefaldet 
i bunden; ved foden af træet med kronet slange om stammen ses hest, hare, 
hund og hjort. På den brede rand, som har ombøjet kant, er der en drevet 
dekoration med mandelformet ornament inden for ranke med drueklaser. Tvm. 
63 cm. 2) Nyt, glat, af messing. I skab i alterbordets bagside.

†Dåbsfad, af engelsk tin, købtes 1762 hos kandestøber Friderichsen8 (sml. 
Slangerup og Uvelse p. 2061, 2155).

Dåbskande, 182915, af tin, af slangehanktype, med Frederik VI.s kronede 
initialer graveret på korpus. På låget: »Slagslunde Kirke 1829« med skrive
skrift. I bunden A. C. Dahlgreens stempel.

Prædikestol, malet 1613, svarende til Bernt snedkers regnskabsbelagte stol 
fra 1609 i Tjæreby (p. 1403) og de til samme Slangerup-mester henførte stole 
i Frederikssund malet 1606, Ølsted, og Lynge malet 1604 (p. 662, 1548, 1993). 
Stolen adskiller sig fra Tjærebystolen kun i kraft af de fornyede englehoveder 
på postamentfremspringene og fraværet af småkonsoller under storfelternes 
bueslag. Underbaldakinen har bossedekorerede ribber og hviler på bærestolpe 
fra 191835. Opgangspanelet består af eet oprindeligt, glat felt med malet de
koration. Den sekssidede himmel er yngre end stolen, men dog ældre end 1744 
(jfr. fund af farvelag), måske udført for de penge, amtmand Rosenkrantz skæn
kede til altertavlens og prædikestolens renovering (jfr. nedenfor). Himlens ene
ste udsmykning er fire simple, udsavede topstykker og en hængedue skåret 
1936 med Ganløses som forbillede.
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Fig. 7. Slagslunde. Indre, set mod øst.

Stolens delvise staffering udførtes 1936 af P. Kr. Andersen med bevaring af 
en del af guldet fra en restaurering i 1890’erne, da stolen rensedes næsten fuld
stændig for gamle farver. I gesimsfrisen citat fra Luk. XI, nu med forgyldte 
versaler, tidligere med fraktur. På opgangspanelet fremdroges 1936 den op
rindelige dekoration bestående af mauresker uden om en cirkel hvori malet 
våbenskjold med mur og på hjelmen liljekonvaller flankeret af »IK« henvi
sende til Jørgen Kaas, lensmand på Københavns slot 1608—1436; forneden 
årstallet 1613. Himlen, hvis staffering svarer til stolens, havde i modsætning 
til denne bevaret ældre farvelag37. Indvendig i kurven er med sorte versaler 
malet: »Aar 1936 er prædikestolen istandsat under Nationalmuseet ved P. Kr. 
Andersen — Einar V. Jensen. Carl Pedersen. Soli deo gloria«.

Af en tavle, som var ophængt over prædikestolen, er bevaret et sortmalet 
brædt med gylden kursivindskrift, som bekræfter ældre oplysninger om, at 
gehejmeråd, amtmand [Iver] Rosenkrantz 1722, da Niels Løvberg var præst, 
forærede kirken 20 dl. til altertavlens og prædikestolens renovering (jfr. byg
ning p. 2436 og note 22). Arbejdet udførtes af Hans Rosenberg, Helsingør 
(sml. †altertavle). Brædtet, som nu måler 113x20 cm, fandtes 1936 som revle 
oven på lydhimlen og er nu anbragt bag på alterbordet.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 155

N. E. 1976
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1696 leveredes en ny †dør for prædikestolen, da den gamle var »slet øde«5; 
1758 fornyede Jens Christensen trappen8, og 1787 reparerede P. Walter, Lyngby, 
et panel ved opgangen29.

†Timeglas med opstander i muren købtes 16915.
Stolestader, formentlig opstillet 1798 indeholdende rester af ældre stoleværk.
Om de ældre stole haves kun få og spredte oplysninger; 1656 lagde Esben 

snedker i Stenløse ny bund i kvindestolene og gjorde en del sæder og klapper 
af nyt. 1696 betaltes for 15 døre ligeledes til kvindestolene, og nede i kirken 
blev der lavet to nye stole uden døre5. Til den nye tilbygning fra 1798 behø
vedes 15 stole med døre, ligesom syv gamle måtte forlænges og omdannes13. 
1847 anskaffedes seks stole med rygge og bænke38, og 1867 ønskedes midtgan
gen udvidet ved at skære ½ alen af kvindestolene og fjerne dørene24. 1870 blev 
stolene egemalet6.

Degnestolen har reliefskåret 1560 på gavlen, men er i øvrigt sammenstykket 
af dele fra det oprindelige stoleværk tilført fornyelser (sml. f.eks. Græse p. 
2208). Den tilhører den i amtet almindelige type, hvor såvel forsidens som 
gavlenes fyldinger har foldeværk, der indrammes af profilliste og skråkant, hvis 
placering viser, at fyldingerne ikke sidder på oprindelig plads. Gavlene har 
rundbuet afslutning, og i fordybet felt ses i østgavlen reliefskåret, delvis for
nyet akantusblad, i vestgavlen skjold med kors: »Hδ•I« og »1560«. Brun med 
røde kantlister om fyldingerne og grønt rammeværk. I skibets nordøsthjørne.

†Skrifte- og degnestole. 1747 havde snedker Jens Christensen, Farum, næsten 
fornyet degnestolen, hvorefter Hans Nielsen malede og marmorerede den, og 
malede den nye fod på skriftestolen brun8. 1765 leverede samme snedker en 
ny skriftestol med panel, sæde, gulv og en lang skrifteskammel overtrukket 
med røde skind. Stolen stod i en niche i korets østvæg (sml. p. 2433 og fig. 3).

†Ornamentskab, der sad i væggen, blev malet og marmoreret af Hans Niel
sen, Ganløse, 17478, og nævnes hverken før eller siden.

Pengeblok, 182939, kvadratisk, 80,5 cm høj, uden rygskjoldet, beslået med 
tre lodrette jernbånd på forsiden, et på hver af siderne og så mange vandrette, 
at der dannes kvadratiske felter mellem dem. I forsiden låge med kramper til 
to hængelåse. Pengeslids i låget. Egetræsmalet med sorte jernbånd. I våben
huset, vest for døren til kirken.

Dørfløje. 1) 17558. På ydersiden flammeret omkring kvadratisk rude, på in
dersiden nyere beklædning (som bl.a. Græse p. 2209). Udvendig brun, indven
dig egetræsmalet. Indgangsdør til våbenhuset.

2) O. 1825, på den indvendige side beslået med brædder, så den fremtræder 
som en dør med otte fyldinger (jfr. Græse og Sigerslevvester p. 2210, 2300). 
Mod våbenhuset egetræsmalet. Mellem våbenhus og skib.

†Pulpitur (sml. fig. 3), første gang omtalt 1740 som gammelt. Det blev da
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gjort tre alen dybere, hvorefter Hans Nielsen, Ganløse, 1744 marmorerede fyl
dingerne med adskillige farver og gjorde rabatterne blå med zinnoberrøde li
ster; loftet fik blå himmel og røde lister8. Ifølge jævnaldrende oplysning fand
tes årstallet 1744 henvisende til reparationen på pulpituret20. 1787 måtte syv 
stole derpå repareres, da de var helt forfaldne29. Efter opførelsen af tilbygnin
gen 1798 sattes et tværstykke for enden af pulpituret13, som 1827 blev bort
taget, da det efter kirkens udvidelse ansås for overflødigt15.

Orgel, bygget 1956 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Type »Ishøj«. Et 
manual med fire stemmer. I nordre tilbygning.

Salmenummertavler, muligvis fra 184738, med udsavet topstykke og skyde- 
numre. På tavlen malet: »Efter Prædiken«; der ses spor af »Før Prædiken«. En 
i tårnrummet, to på loftet, hvor der desuden ligger to tavler, formentlig fra 
1700’rne med udsavet topstykke, sortmalede, med hvid fraktur: »Før Prædi
ken« og »Efter Prædiken«. — Tre yngre tavler til skydenumre. I skibet.

Fire nye lysekroner. Af en (†)lysekrone, som grosserer [Johannes Theodorus] 
Suhr skænkede 183621, er kun *stammen bevaret. Den viser, suppleret med en 
kort beskrivelse fra 1919 og et ældre blyantsrids, at kronen formentlig er ud
ført o. 1760 (sml. *Uggeløse p. 2017 lig. 11 og Kongens Lyngby DK. Kbh. Amt 
p. 426 med fig. 20). Fra en forgyldt glasskål udgik otte snoede arme tillige med 
otte horn; de mange typer glas i kronen indicerede, at den var sammenstyk
ket af to eller flere40. 1905 meddelte kirkeværgen, at han havde ladet glaslyse
kronen samle og ophænge på loftet over kirkens tilbygning35, hvor den hang 
endnu 1919. Efter en årrække at have været i privateje er stammen nu i Ka
lundborg og omegns museum (nr. 13.983). Behæng og lysemanchetter gik tabt 
på et glasværk i Bøhmen, hvor de skulle have været kopieret og muligvis sam
men med dem originalen til en arm og et horn.

†Lysearm, skænket 1717 af sognepræsten Niels Løvberg5, blev loddet 1785, 
da den var slået itu ved den tidligere hovedreparation29. Nævnes sidste gang i 
inventariet 179416.

†Kirkeskib, skænket 17115, opføres sidste gang i inventariet 179416.
Klokker41. 1) Støbt 1630, men først kommet til kirken 1868. Om halsen ind

skrift med reliefversaler: »Avs dem Fever pin(!) ich geflossen. Felix Fvchs hat 
mich gegossen. 1630«. Over skriftbåndet buefrise med liljespidser og under det 
akantusbladrække; på legemet rigsvåbnet (fig. 8). Tvm. 104 cm. Klokken 
hentedes 1868 på civiletatens materialgård (sml. †klokker). Ophængning 1972 
ved Thubalka, Vejle.

2) 1631. Indskriften med reliefversaler om halsen meddeler: »Avs dem Fe
ver bin ich geflossen. Felix Fvchs hadt mich gosen. 1631«. Årstallet står på en 
linje for sig selv, hvor det bryder akantusbladrækken. Over indskriften findes 
buefrise som den store klokkes42. Tvm. 85 cm. Ophængning som nr. 1.
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Fig. 8. Slagslunde. Klokke støbt 1630 af Felix Fuchs. Relieffremstilling af rigsvåbnet og helhed af
samme klokke (p.2443).

†Klokker43. 1663 afregnede Hans rotgeter den store klokke44, som ifølge op
lysning fra 1758 havde indskriften: »V S: Soli Deo gloria in excelsis Deo, mo- 
veo moveor in Dei Gloriam Nicolaus Johanni Bang ecclesiæ pastor A° 1664. 
Kirckewærge Ditlöw From gos mich Hans Meyer 1664« (»En gave er jeg? til 
Gud alene, ære være Gud i det høje, jeg bevæger, jeg bevæges til Guds ære, 
Niels Hansen Bang, kirkens præst år 1664 . . .«). 1867 konstaterede synet, at 
klokken var revnet og burde omstøbes45, hvorefter domænekontoret meddelte, 
at der på civiletatens materialgård henlå tre ubeskadigede klokker med en ren 
og fyldig tone, som muligvis kunne bruges ved en af kirkerne46, jfr. klokke nr. 1. 

Klokkestol, 1860’erne, af fyr, krydsbåndstype, til to klokker47.

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1) O. 1600. Trapezformet, gråblå kalksten, hvoraf kun et brud
stykke er bevaret, 86 cm bredt. Derpå er hugget en medaljon med bomærke- 
prydet skjold: latinsk kors, hvis ene vandrette stav deles af en mindre lodret. 
Af de fordybede versaler i medaljonens omløbende indskrift læses nu kun: 
» . . .  pastor hodie . . . «  ( » . . .  præst i dag ...«)48. Allerede 1773 var stenen ud
slidt og lå som nu i våbenhuset, inden for døren.



SLAGSLUNDE KIRKE 2445

H. J.1976

Fig. 9. Slagslunde. Detalje af gravsten nr. 2 fra 1638, over sognepræst Soren Lauritsen, Aarhus, †l617, 
og hustru Maria Hansdatter, †l619 (p. 2445).

2) 1638. Søren Lauritsen, Aarhus, præst til Slagslunde og Ganløse, † 12 okt. 
1617 og hustru Maria Hansdatter, † 2. ? 1619. Sat 1638 af slægtningene [Chri
sten Vi]vild, provst og præst i Asnæs i Ods herred, og Laurits Jørgensen Ny
borg, præst i Skævinge og Giørløse. Blågrå kalksten, 182 x 103 cm, med fordy
bet, latinsk tværskrift med versaler. Forneden på stenen cirkelfelt (fig. 9) hvori 
relieffremstilling af hænder, som holder kors og kalk. Feltet flankeres af for
dybede versaler: »Cedunt cuncta« og »Piis bono« (»de skænker alle ting, de 
fromme til bedste«). Stenen blev o. 1915 fundet i flere dele under korgulvet, 
hvorefter den samledes og indmuredes i korets østvæg, idet manglende dele 
udfyldtes med cement.

†Gravsten. O. 1669. Mogens Thomassen, provst og sognepræst, † 1669, 75 år 
gammel. I koret20.

Kirkegårdsmonument. O. 1847. Ole Dahl Fischer født 25. nov. 1791, † 20. 
sept. 1847, kgl. skovfoged i 30 år ved Slagslunde skov og Gandløse eget. Rød 
sandsten, 148,5x82 cm, med marmorrosetter i hjørnerne og fordybet skrive
skrift. Syd for kirken.

†Ligtræer. 1794 omtales et over Jens Jensen16 og 1818 og følgende år ind
tægt for flere ligtræer21.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk.: Bygningskontoret 1782—1826. 244.11. Kgl. resolution, 29.3.1797, nr. 52-
— Universitetets arkiv: 85. Acta Consistorii 1672—85, nr. 11. — LA. Kirkeinspektions, 
arkivet: Slagslunde »Kirke Stol« 1603—1725. — Sjællands stiftsprovstearkiv: Ølstykke 
hrd.s provsti. Korrespondanceprotokol for Ølstykke hrd.s provsti og Stenløse, Søsum 
og Veksø sognekald 1795—1837. — Kgl. Bygningsinspektører: Afl. 1951. VI B. Kirke
ministeriet. Kirker og præstegårde, nr. 113 og 114.

Ved embedet. Embedsbog 1798 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i al
mindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Sophus Müller 1875, G. A. Jensen 1919 (bygning og 
inventar), P. Kr. Andersen 1933 og 1936, og Niels Termansen 1936 (inventar). — Byg
ningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen 
og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Kirken set fra sydvest, tegnet af E. Schiødte 1875. — RA. Rtk.: 

Bygningskontoret. 244.11. Kgl. resolution, 29.3.1797, nr. 52. 1 blad med professor Ma
gens’ approberede tegninger af tilbygningen til Slagslunde kirke. — LA. Slagslunde- 
Ganløse sognekaldsarkiv. B. 1803. Kopi af tegninger til tilbygningen 1798.

1 Roskildebispens Jordebog p. 90 og 166. 2 Landebogen p. 9. 3 Aug. F. Schmidt: 
Danmarks helligkilder (Danmarks folkeminder nr. 33), 1926, p. 113; jfr. endvidere H. F. 
Prams manuskript, »Underretning om Slagslunde Bye paa Kiøbenhavns Amt«. Manu
skriptet er nu bortkommet, men er delvis gengivet i C. A. Jensens indberetning 1919, 
da det opbevaredes i præstearkivet. 4 RA. Landbrugsministeriet. Domænekontoret. 
Bygningsdomænejournal. 1850—53, 1863, 1865, 1868, 1873—84. 5 LA. Kirkeinspek- 
tionsarkivet: Slagslunde »Kirke Stol« 1603—1725. 6 LA. Kongelige bygningsinspektø
rer: Meldahl. Domænekirkerne 1872—1890, pk. XXII—XXIVb. 7 LA. Sjællands 
stiftsøvrigheds arkiv. Kgl. kirkers inv. 1764. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—
80. Sjællandske rytterdistrikters kirkergsk. 9 I Prams beskrivelse (jfr. note 3) hedder 
det, at »koret er ganske lidet, har et vindue mod sønden og en muret buehvælving«. 
10 Et mere omfattende netmønster i samme teknik ses på den sengotiske korgavl i Vens
lev (DK. Sorø p. 883, fig. 1). 11 Fremdraget 1971, da en sekundær lukning med gule 
flensborgsten fjernedes, jfr. korrespondance i NM. 12 RA. Rtk. Bygningskontoret 
1782—1826. 244.147. Journalsager 1817—18. 244.155 Kopiregninger 1817—18. 13 RA. 
Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. 244.11. Kgl. resolution, 29.3.1797, nr. 52. — Der 
foreligger en korrespondance, som viser, at en række af sognets gårdmænd betvivlede 
tilbygningens nødvendighed, måske især fordi man ikke så sig istand til at forrette ma
terialernes transport alene. Et indigneret svar fra præsten gav stødet til en ordning, 
hvorefter transporten skulle forrettes af bønder fra Slagslunde og Ganløse i fællesskab. 
14 F.eks. Asminderød, Esbønderup, Torup og Uvelse (p. 766f., 1018, 1644f. og 2148f.). 
15 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1782—1848. 16 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Amtsrgsk. Kbh.s amt. 1794—99. Jordebogsrgsk. med kirke- og horerrgsk. 17 Ifølge 
overslag af 10. dec. 1796 (jfr. note 13) skulle der anvendes 24.000 dobbelte mursten fra 
Lynge teglfabrikker. 18 Formodningen om at koret må være opført o. 1830 underbyg
ges bl.a. gennem den 1833 anskaffede, nye altertavle (s. d.) samt af biskop Mynsters 
karakteristik af kirken 1836: »den er nylig istandsat, og meget smuk«. Jfr. B. Kornerup, 
ed.: J. P. Mynsters visitatsdagbøger 1835—1853, I, 1937, p. 176. 19 RA. Kultusmini
steriet: I. dep. 1848—1916. Journalsager. 20 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoff- 
man: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse. 1755—73. Tom. I. 21 RA. Rtk. Rev. rgsk. 
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Fig. 10. Slagslunde. Landsbyplan 1774.

Amtsrgsk. Frborg. amtstue. 1797—1848. 22 1722 (jfr. note 5) blev »kirken, koret og 
våbenhuset« hvidtet i forbindelse med de omfattende reparationsarbejder. 1821—27 (jfr. 
RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Beregninger og overslag over bygningsarbejde 
1821—1827) er det udtrykkelig kirkens ydre, som skal hvidtes, og atter 1862 (jfr. LA. 
Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti: 
1854—62. Synsprot.) ønsker man, at kirken og tårnet skal udspækkes og farves udvendig. 
23 Allerede 1861—62 (jfr. note 19) tales om fornyelse af tagværkerne over skibet og i 
tårnet. 24 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79. 25 Ved embedet. Embedsbog 1798ff. 
26 Korrespondance i NM. 27 B. Kornerup, ed.: J. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835— 
53, I, 1937, p. 176. 28 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Frborg. amt, Ølstykke 
hrd. 29 RA. Rtk. Rev. rgsk. Ryttergodsdistrikter. 1781—91. Kirkergsk. 30 Jfr. No
ter til dagbog og brevkoncepter, ved Hannemarie Ragn Jensen, Bjarne Jørnæs, Marianne 
Saabye, i Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 114 med note 233 og 234, der 
oplyser, at Eckersberg under sit ophold i Rom 1816 malede skitsen til det større billede, 
som var bestilt af prins Christian Frederik, og som Slagslunde kirke 1833 købte af A. L. 
von Halle (jfr. RA. Rtk. 256.102. Bygningsadm. Journalsager 1849). Billedet nævnes 
første gang i inventariet 1836 (note 21). 31 Der er ikke fundet overensstemmelse med 
præst, lensmand eller ejer af Slagslundegård. 32 LA. Bispearkivet. Provstebreve ... 
1690—1808. Ølstykke hrd. 33 Inventariet 1764 (note 7) oplyser, at den vejede 10 lod 
2 kvint (90—95 gr.). 34 Sølvvarefabrikant V. Christesen afsleb og forsølvede dem (note 
6). 35 LA. Kgl. bygningsinsp. afl. 1951. Kirkeministeriet. Kirker og præstegårde. 
36 I 16- og 1700-tallet hørte Slagslunde, Ganløse og Farum sogne til Kbh. amt, indtil 
Ølstykke hrd. samledes under Frborg. amt ved kgl. res. 1. juli 1800. 37 Øverst to lag 
egetræsmaling, derunder en lyseblågrøn farve med en flammesol på undersiden; forment
lig udført af Hans Nielsen, Ganløse (note 8). 38 BA. Rtk. 256.5—13. Bygningsadm. 
1841—50. Kopibog. 39 Jfr. note 21. Inventariet 1846 bemærker, at den var ruineret 
ved indbrud 1843 (note 21); der er ikke fundet udgift til reparation eller anskaffelse af 
en ny. 40 Sml. dog Ada Buch Polak: Gammelt Norsk Glass, Oslo 1953 og samme: 
Om Glass-lysekroner, i Årbok. Kunstindustrimuseet i Oslo 1943—49, Oslo 1950, p. 24— 
81. Henvisningen skyldes Chr. Waagepetersen. 41 E.Gribso, i ÅrbFrborg. 1934, p. 98.
42 Klokken, der vejer 2 skippd. 4 ½ lispd., hentedes i Kbh. 43 Ifølge et sagn (sml. p. 
2431) skulle der på Klokkekildebakken have ligget en kirke, hvortil klokkestøberen skulle 
støbe tre klokker. Til arbejdet fik han sølv og messing, men brugte kun kobber og bly, 
jfr. August F. Schmidt: Helligkilder i Frederiksborg Amt, i ÅrbFrborg. 1922, p. 22, og 
E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 59f. 44 Hans Meyer boede i Helsingør fra 1614 til 
1655, da han flyttede til Kbh. Klokken vejede 3 skippd. 8 lispd. 3 pd., og den nye klokke 
8 lispd. 6 pd. mindre (note 5). Indskriften kendes fra Hist. efterretn. til brug for Hofm- 
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Fund. 1758—59. I LA. bispearkivet. 45 N.J.B. var præst fra 1657 (mul. adjungeret 
forgængeren) til 1669, da han ifølge Wiberg »vist blev afsat for begangen uskikkelighed«. 
46 Note 24. I øvrigt behagede ideen ikke bygningsinspektor Meldahl, som dog måtte bøje 
sig, især da en af klokkerne havde samme mål og vægt som den revnede. Bygnings
inspektørens sidste ytring i sagen gik ud på, at den nye klokke havde en noget uskøn 
klang (note 4). 47 Synet ønskede 1861 den gamle klokkestol kasseret og en ny, frit
stående anskaffet (note 19). 48 Ifolge Thurahs Samlinger til en beskrivelse af Sjælland 
var provst Mogens Nielsen (der også nævnes i Hist. efterretn. til HofmFund. i LA. 
Bispearkivet) og præsterne Niels Bang og Niels Løvberg begravet i koret, hvor stenen 
må formodes at have ligget oprindelig.



Fig. 1. Ganløse. Ydre, set fra sydøst. C. A. Jensen 1919

G A N L Ø S E  K I R K E

Ø L S T Y K K E  H E R R E D

Allerede i Roskildebispens jordebog (o. 1370)1 er sognet opført som værende selvstæn
digt til trods for det nære naboskab til Knardrup kloster (p. 2475). 1539 blev kir

ken overladt til Københavns Universitet2, som besad den indtil 1. juli 1934, da den over
gik til selveje. 1567 var der i sognet 26 tiendeydere3.

Kirken ligger på fladt, sydover let faldende terræn, sydligt i den gamle 
landsby, der i de seneste årtier har ændret karakter gennem et omfattende par
celhusbyggeri. Nord for kirken ligger endnu den store forte med gadekæret 
og rytterdistriktsskolen dateret 1721, jfr. landsbyplanen fra 1808 (fig. 16). 

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser mod øst og vest, hvorimod der 
er sket store udvidelser såvel i nordlig som sydlig retning, henholdsvis 1846—474 
og 1909—105. De ældste mure i øst og vest står pudsede og hvidtede samt af- 
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret af H. J. og tegnet af Henrik Jacobsen 1976.

dækket med vingetegl, som har fald mod kirkegården. Over en kampestenssyld 
er det flikkede murværks materialer dels munkesten, benyttet i strækningen 
omkring østsidens låge, dels små, røde og gule sten. Den nordre udvidelse heg
nes af en samtidig mur med brede, fladbuede spareblændinger mod kirkegår
den, men fremtræder herudover som de ældre mure. Indhegningen omkring 
udvidelsens nordvestre hjørne er dog senere ombygget6, og står nu som en 
blank gulstensmur med røde vingetegl over udvendigt savskifte. Omkring den 
søndre udvidelse er der teglhængte, hvidtede mure over kløvstenssokkel. Ad
skillige fornyelser og reparationsarbejder nævnes fra og med 1600’rne, således 
16247 og 1634, da den ved kirkens nordre tilbygning virksomme murermester 
Rasmus udførte arbejdet. 1702 beklædtes muren med nye brædder8 ved mu
rermesteren Thor Hansen og tømreren Peder Jensen.

Indgange. Ældst er lågen til østsidens smalle kirkesti. Den rundbuede dør
åbning, som er ud- og indvendig falset, sidder i portallignende murværk, kro
net af en toptinde og afdækket med vingetegl. Dørfløj af rødmalede brædder. 
En ligeledes rødmalet trælåge mellem murede piller i sydmuren nær østhjør
net er samtidig med denne del af kirkegården. Hovedindgangen i nordre af
snits nordvestre hjørne lukkes af et nyere, tolløjet jerngitter mellem teglhængte 
gulstenspiller, men var tidligere en †portal med køreport og fodgængerlåge, 
begge fladbuede, og med kamme9.

16277 leverede en grovsmed i Pilestræde (København) 37 jernstænger til to 
†kirkeriste, og to år senere betaltes to læs tømmer og 200 mursten til ram
merne og gravenes opmuring. 180710 repareredes ristene under »begge låger«, 
og endnu 18404 nævnes risten ved indgangen til kirken, da den istandsattes 
efter klager over kreaturer på kirkegården.

Et nygotisk ligkapel i den udvidede kirkegårds nordøstre hjørne er opført 
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Fig. 3. Ganløse. Tværsnit af kor mod øst. 1:150. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret og tegnet
af Henrik Jacobsen 1976 (p. 2451 f.).

1886—875 efter tegninger af den kgl. bygningsinspektør, F. Meldahl (jfr. 
Slagslunde p. 2432). 196811 er kapellet udvidet mod nord for at skabe plads 
til fyrkælder, toiletter m.m.

Et brolagt fortov omkring kirken er anlagt et par år efter bestemmelsen 
herom i kirkeloven af 19. febr. 1861. Senest omlagt i tilknytning til kirkens 
restaurering 1968.

Kirken, der er helt præget af 1800’rnes restaureringer, består af et relativt 
lille kor og skib fra tiden o. 1200. Det senmiddelalderlige tårn i vest har på 
nordsiden et trappehus, som 1583 afløste en fritrappe. Tilbygningen på ski
bets nordside er opført 1632—34 med udgangspunkt i et ældre våbenhus, som 
inddroges i helheden, der nu fremstår gennemgribende regulariseret og ombyg
get. Orienteringen har afvigelse til syd.

Materialer og teknik. Kirkens oprindelige materiale, som nu kun iagttages 
på korets nordside samt i overvæggene, er marksten, der i vid udstrækning er 
kløvet og iblandet frådsten. På overmurene ses hvidtet, regelmæssigt pudslag 
over den bredt udglattede fugemørtel, der i skibets nordøsthjørne har kvader
ridsning. Murhøjden ved skibets sydøsthjørne er 4,5 m over brolagt fortov, 
målt til falsgesimsen.

Indre. Som en af den romanske kirkes få bevarede arkitekturdetaljer har 
koret i den flade østvæg en rundbuet alterniche (fig. 3) med søjleprydet ind
ramning. Nichen er brudt af en smiget udhugning med falset fladbue, forment
lig en sekundær døråbning, men senere benyttet til indretning af en præstestol 
(p. 2466). Nichens indramning består af to, ca. 10 cm fremspringende halvsøj
ler med terningkapitæler, der over den skråkantede dækplade bærer en slags 
arkivolt langs halvkuplens kant. Søjleskafterne er hugget bort indtil 25 cm 
under kapitælerne. Arkivolten har en tilsyneladende umotiveret fortykkelse af
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den ydre omkreds, hvis øvre del nu skjules af korhvælvets skjoldbue. Alt står 
tykt overhvidtet. Mens lignende alternicher i den flade østvægs murliv kendes 
fra en række andre, hovedsagelig østsjællandske kirkebygninger i tiden o. 
120012 og almindeligvis betragtes som et overgangsfænomen, synes nichens 
søjlebårne indramning i denne sammenhæng at være unik. Den kan, svarende 
til selve nichens reduktion af en egentlig apsis, opfattes som en afspejling af 
de baldakiner foran alternicher, som kendes fra 1100’rnes domkirkebyggeri i 
Lund og Ribe13.

Den runde korbue har tykt overkalkede og noget forgnavede kragbånd med 
skråkant, 160—65 cm over korgulvet. Aftryk på korgavlen (fig. 3) og triumf
gavlens sider viser, at væggenes pudslag har været ført op til undersiden af 
†loftsbjælkerne, der var indbygget i flankemurenes krone. I triumfmurens tag
gavl en sekundær, uregelmæssigt brudt åbning.

Ændringer og tilføjelser. Antagelig o. 1400 foretoges en ombygning af skibets 
vestgavl, hvorved taggavlen erstattedes fuldstændigt af en teglmuret blæn- 
dingsgavl (fig. 4). Mens gavlens kamtakkede kontur er sløret i forbindelse med 
tårnets opførelse, fremtræder blændingskompositionen klart — trods den flad
rundbuede døråbning fra 19005 og anden overlast — og viser herigennem sit 
slægtskab med visse østsjællandske gavle14 fra denne tid: Over fodliniens sav
skifte hæver sig fire spidsbuede høj blændinger, af hvilke de to midterste er 
tæt sammenstillede og kun adskilt af en halvstensstav.

Indbygningen af krydshvælv i kor og skib kan være foretaget ved samme tid 
som gavlens fornyelse, omend det ikke kan udelukkes, at det først er sket be
tydelig senere i 1400’rne. Hvælvene hviler på falsede vægpiller med kragbånd, 
bestående af to fremspringende skifter, skilt af et ligeledes glat skifte i flugt 
med vægpillen. I koret er kragbånd og indre fals borthugget på vestre pille
par, og i skibet mangler kragbåndene ved triumfmurens piller, mens de er en
sidige på gjordbuepillernes midterste led. De spidse skjold- og gjordbuer er 
overalt helstens. Korets ribber er kvartstens, mens skibets er kvartstens for
neden og halvstens foroven; i begge afsnit mødes ribberne i en toprude.

Udbygningen på skibets nordside 1632—34 skete i tilslutning til et antage
lig senmiddelalderligt (†)våbenhus, som nævnes tidligst 16247 i forbindelse med 
reparationsarbejder. 1633 fik Peder klokker betaling for at nedbryde loftet og 
føre jorden bort fra grundvolden. Det er sandsynligt, at nordre tilbygnings 
vestmur bag senere skalmuringer endnu rummer rester af middelalderligt mur
værk. Endnu 1875 (jfr. fig. 5) sås levn af vestre flankemurs trappefrise samt 
umiddelbart herover ansatsen til en kamtakket gavl. Om det nuværende vå
benhus, se nordre tilbygning.

Tårnet er opført af munkesten i munkeskifte over en kampestenssyld. Ind
vendig, især i murværkets nedre partier veksler tegl med genanvendte mark- 
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sten fra skibets gennembrudte vestgavl. I det ydre, på højde med mellemstok- 
værket ses et bælte af mørkere røde sten, iblandet adskillige sortbrændte. Det 
store, fladbuede vestvindue er utvivlsomt sekundært og præget af forrige år
hundredes restaureringer. Udvendig sidder det i oprindeligt spejl med tvil- 
lingdelt spidsbue, hvilende på fælles hængestav med fornyet profilkonsol. I 
sviklen mellem buestikkene et spærstik. Den brede, trykkede rundbue mellem 
skib og tårnrum er næppe oprindelig, og det er tænkeligt, at en udvidelse er 
sket samtidig med opbygningen af pulpiturer i 1600’rne (p. 2468). Under kir
kens hovedrestaurering 1889—905 repareredes den da brøstfældige tårnbue og 
fik en maskinel oppudsning. Tårnrummet har oprindeligt krydshvælv, hvilende 
på forlæg i murene; halvstensribber og lette overribber med trinkamme af 
bindere. Adgangen til mellemstokværket er oprindelig sket ad en †fritrappe, 
som udmundede ved nordsidens fladbuede, udvendigt falsede dør. I mellem- 
stokværkets nordside er sekundært brudt en firkantet lysåbning, svagt smiget 
mod todelt glug i ydre murflugt. Det høje klokkestokværk har mod alle fire 
verdenshjørner to tæt sammenstillede, spidsbuede glamhuller med ud- og ind
vendig fals, som dog mangler i vestsidens søndre glamhul af hensyn til klok
kernes indhejsning. De øst-vestvendte blændingsgavle er muret i krydsskifte 
og stammer fra restaureringen 1863, omend de middelalderlige enkeltheder for
mentlig afspejler de oprindelige gavles formsprog15.

Fig. 4. Ganløse. Skibets vestre taggavl. 1:50. Målt af Henrik Jacobsen 1975 (p. 2452).
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Nordsidens trappehus er ved indskrift dateret til 1583. Materialet er munke
sten i uordentligt munkeskifte over fremspringende kampestenssyld. I mur
værkets øvre dele veksler teglsten med fire kridtstensskifter, af hvilke de to 
nedre har en rig profilering med tandsnitsimitation (lodrette tværstreger) på 
en af listerne. Bygningen dækkes af saddeltag og har i nord en taggavl med 
tre helstenstinder, som er restaureret med savskifter, antagelig 1889—90. Ind
gangsdøren er fladbuet med udvendig fals og indvendig plankeafdækning. Den 
murede trappe har rund spindel og loft af vandrette binderstik. To retkantede 
glugger med trappeformet afdækning belyser opgangen midtvejs og rummet 
bag gavlen. En indskrifttavle af kridtsten, 45 x 25 cm, er indmuret på nord
siden mellem de to profilerede kridtstensgesimser. En karnislignende profil ind
rammer tavlens noget hjælpeløst huggede, nu til dels forvitrede versalindskrift 
mellem tre vandrette linier: »1583 Olle Annersen Niels . . . s e n  Asser La.r.s- 
s(en)«16.

Den store tilbygning på skibets nordside er opført 1632—347 øst for nord
dørens †våbenhus, som inddroges i udvidelsen under fælles saddeltag og nord
vendt taggavl. Forbindelsen mellem skibet og tilbygningen etableredes ved to 
store spidsbuede arkader, svarende til nordsidens skjoldbuefelter. Det »gamle 
kapel«, som omtales i forbindelse med genanvendt byggemateriale (hulsten til 
kirkegårdsmurens afdækning) betegner antagelig det delvis nedrevne våben
hus, det »nye kapels« forgænger17.

Allerede 1632 gjorde Universitetets repræsentant overslag på arbejdet sam
men med Christoffer murmester og Daniel tømmermand, og endnu samme år 
påbegyndtes materialeindkøb samt opførelsen af et tømret †kalkhus. Da rec
tor magnificus (Wolfgang Rhuman) 9. juli 1634 beså »kapellet« må bygningen 
i hovedtrækkene have stået færdig. Forinden havde man afregnet med murer
mestrene Christoffer og Rasmus, tømmermanden Frederik og Jørgen snedker 
samt betalt materialer18 og en bygningstavle med Universitetets våben (se 
nedenfor). Endnu 1639 foretoges supplerende arbejder i forbindelse med ind
retningen af et kornloft, og først 1644 lægges gulvet (med fynske sten), efter 
at bønderne har klaget over kapellets beskidte tilstand i vintermånederne. 
Med opførelsen af et pulpitur 1649 (p. 2468) i kapellets østre fag opdeltes det 
indre i et »våbenhus« og en »korsarm«. I 1850’erne19 var våbenhuset, der da 
bl.a. tjente som opbevaringssted for en sandbunke og forskelligt brandudstyr, 
adskilt fra tilbygningens østre afsnit ved et lavt bræddeskillerum, som 1854 
forhøjedes til pulpiturets overkant efter forslag fra den kgl. bygningsinspek
tør, F. F. Friis. Kirkebeskrivelsen 18615 omtaler to døre i den oljemalede 
bræddeskillevæg, af hvilke den ene førte til skibet, den anden til pulpiturtrap
pen. Loftet var hvidtede brædder, hvilende på bjælkerne. Udvendig fremstod 
bygningen ved denne tid rødmalet og opmuret af almindelige teglsten foruden 
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Fig. 5. Ganløse. Ydre, set fra nordvest. Tegning af E. Schiodte 1875 (NM.).

kampesten i østre flankemur; den havde de på fig. 5 og 6 b viste åbninger samt 
endnu et fladbuet vindue mod øst.

Tilbygningen står nu helt præget af kirkens restaurering 1889—905, som 
antagelig skyldes F. Meldahl. Udvendig er bygningen skalmuret med moderne 
munkesten, bortset fra østre flankemur, hvor man nøjedes med omsætning af 
et murværk af materialer fra det romanske skibs gennembrudte nordmur. Tag
gavlen ombyggedes med høj blændinger i gotisk stil, og kamtakkernes antal 
ændredes fra 11 til 9. I flankemurene indsattes falsede, spidsbuede vinduer, i 
gavlen et spidsbuet vindue uden false samt en bred, fladbuet dør til våben
huset. Vest for døren en muret vægbænk20, afdækket med en stenplade, som 
kan være del af en genanvendt gravsten.

I gavlen sidder endvidere en indskrifttavle, formentlig på oprindelig plads, 
men uden den profilerede konsol som sås i 1864 og 1875 (jfr. fig. 6c og 5). 
Den grå sandstenstavle, 70x50 cm, som fornyedes 19045 er nu stærkt forvit
ret. Relieffet af Universitetets våben har omkring Christian III.s halvfigur fire 
fordybede versaler: »D(omino) o(ptimo) m(aximo) s(anctum)« (»viet til Herren, 
den bedste og største«.) En bruskbarok kartouche under våbenet rummer følgende 
versalindskrift: »Rector et professores templi svmtibvs [a](nn)o ædificarvnt 
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Fig. 6 a—d. Ganløse. Opmålinger fra et blad i NM., signeret [G. R. F.] Hoffmann 1864. a. Tværsnit. 
1:300. b. Længdesnit. 1:300. c. Sandstenstavle 1634 på nordre tilbygning. 1:20 (p. 2455). d. Plan. 

1:300.

1634« (»rektor og professorerne byggede den for kirkens midler år 1634«). I det ind
re står bygningen hvidkalket og med pudsede skillevægge, hvori spidsbuet dør til 
skibet, mens den ældre retkantede døråbning mellem de to afsnit er bibeholdt. 
Over de profilerede loftsbjælker med udsavede konsoller er bræddeloft; alt 
gråmalet.

Blandt regnskabernes talrige oplysninger om eftermiddelalderlige reparationer 
og større istandsættelser skal følgende fremhæves: 16367 efter opførelsen af 
nordre tilbygning kalkedes kirken ud- og indvendigt. 1640 afdækkedes korets 
og skibets tage med »dobbelte og hvælvede« sten (dvs. munke og nonner)21. 
1740—4122 gennemgik kirken en restaurering, som bl.a. omfattede skalmuring 
af tårnets syd- og vestmur, mens den øvrige kirkes ydermure flikkedes og hvid- 
tedes. Under en istandsættelse 180710 indsattes syv fag nye og større vindues
karme af træ med runde buer (antagelig fladbuer) foroven. I koret opfyldtes 
de åbne begravelser, og murstensgulv erstattede her en belægning med ege
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planker. Restaureringen afsluttedes med reparation af kirkens ydermure, som 
hvidtedes og farvedes gule. 18615 beskrives kirken som en pudset, rødmalet 
bygning, hvis kampestensmurværk på korets og skibets sydside åbenbart var 
repareret med tegl — et materiale, som også havde fundet anvendelse i disse 
afsnits glatte, kamtakkede gavle. Vinduerne fladbuede og gulvene belagt med 
gule murstensfliser.

18635 gennemførtes under ledelse af kgl. bygningsinspektør, professor Chr. 
Hansen (1803—83) en omfattende restaurering, hvis resultat er fastholdt i kob
berstikkeren og bygningstegneren G. R. F. Hoffmanns farvelagte tegninger fra 
1864 (jfr. fig. 6a-d.). Restaureringen betød først og fremmest, at korets (nord
siden undtaget) og skibets mure indkapsledes i en skal af røde mursten, muret 
i krydsskifte og afsluttet med falsgesimser. Samtidig opsattes nye gavle over 
såvel disse afsnit som på tårnet, hvis mure endvidere rensedes for ældre pudslag.

Allerede 1882—83 omtales kirkens vinduer som brøstfældige, og bemærknin
ger om det ønskelige i at såvel disse som nordre tilbygning bibragtes en til kir
ken passende stil synes at spejle en kritik af Chr. Hansens istandsættelse. Re
sultatet blev en ny, omfattende restaurering i tiden 1889—90, formentlig plan
lagt af F. Meldahl med entreprenøren F. Kielberg som konduktør23. Ved ar
bejdets afslutning fremstod nordre tilbygning på det nærmeste totalt ombyg
get, i koret og skibet var der indsat spidse, udvendigt falsede vinduer, og de 
glatte taggavle var oppyntet med savskifter under brynede kamtakker. En
delig underkastedes de fyrretræstagværker, som allerede 1874 var repareret, en 
fornyet, grundig istandsættelse.

Som kirken står nu i blank teglstensmur, afdækket med røde vingetegl og 
indvendig hvidkalket, er den på afgørende vis præget af forrige århundredes 
to store restaureringer. Gulvene er lagte med kvadratiske, røde teglfliser, und
tagen i våbenhuset, hvis kvadratiske, gule teglfliser i cement stammer fra kir
kens sidste istandsættelse 196824.

18805 anbragtes i nordre side ved koret en kakkelovn, som 190625 afløstes 
af kalorifèreanlæg med grav i tilbygningens sydøstre hjørne. 1968 installere
des luftvarmeanlæg.

(†)Kalkmalerier. På skibets overvægge konstateres røde og gule farvespor 
over pudsens hvidtelag i nordøsthjørnet.

Danmarks Kirker. Frederiksborg amt 156
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Fig. 7. Ganløse. Alterbordsforside (p. 2459).

I N V E N T A R
Oversigt. Fra middelalderen er kun bevaret den simple granitfont og et korbuekrucifiks. 

Derimod rummer kirken endnu værdifulde eksempler på hele det rige inventar, som kom 
til efter reformationen, da Universitetet blev ejer. Således fra o. 1600 altertavlen med 
samtidig alterbordsforside såvel som prædikestolen (med bevaret rygskjold), udført 1624 
i den fremragende snedker Hans Holsts værksted. I 1600’rne opbyggedes endvidere pul
piturer i tårnrummet og den nordre tilbygning, men heraf er nu kun overleveret de for
sider af Esben Børresens pulpitur fra 1665, der siden 1906 er genanvendt som paneler i 
koret. Fra reformationens og ortodoksiens århundreder skal desuden nævnes de to alter
stager, to træskårne pengetavler, alterkalk og sygesæt fra 1687 samt endelig to relief- 
prydede klokker fra 1588 og 1619, støbt af henholdsvis Gerhardt van Mervelt og Hart- 
wig Quellichmeier. — Også kirkens inventar er dog afgørende præget af 1800’rnes om
bygninger. Restaureringsarbejderne o. 1863 betød ikke blot fjernelse af pulpiturerne, 
men tillige en gennemgribende fornyelse af stoleværket overhovedet, ligesom korpartiet 
ændredes med indsættelsen af Jørgen Roeds maleri i altertavlen samt opstillingen af en 
alterskranke af støbejern. Ved kirkens sidste restaurering 1968 nystafferede Ernst Trier 
store dele af inventaret. Farveholdningen domineres af stoleværkets okkerbrune, grå og 
violette farver, suppleret med blå fyldinger og forgyldte enkeltheder i 1600’rnes genan
vendte paneler.

Det murede alterbord, som står pudset og overkalket, er muligvis middel
alderligt og ifølge indberetning 1875 af kampesten med kridtstensbeklædning. 

Verner Thomsen 1968
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Bordets gavlender har bevaret fremspringende bordpladekant, et skifte høj, 
med skråkant. Bordet, der står 65 cm fra korets østvæg, måler skråkanten 
medregnet 154xca. 70 cm, og højden er 117 cm over nuværende gulv. I bag
siden er der senere umiddelbart over gulvet, udsparet en fladrundbuet niche, 
ca. 100 cm bred, 70 cm høj og 40 cm dyb. — Ny bordplade af bemalet træ.

Alterbordsforside (fig. 7) o. 1600, af fyr, 98x160 cm. Panelet, der antagelig 
er udført samtidig med altertavlen (jfr. topstykket), svarer i opbygning til en 
type, som bl.a. kendes fra Herslev (DK. Kbh. Amt p. 667, fig. 6). Det tredeles 
af kannelerede, doriske pilastre, som hviler på profileret fodliste og bærer ge
sims med glat frise; mellem pilastrene er rundbuede fyldinger, indrammet af 
omløbende fyldingslister, som danner arkader med profilkapitæler. 1968 fore
toges en snedkermæssig istandsættelse jævnsides med fremdragelse og konser
vering af den delvis bevarede, oprindelige staffering: I arkadefyldingerne en 
tekstilimitation af mørkegrøn og brunlig (midterarkaden) bladværksornamen- 
tik med kongekrone på lys, gullig bund; i buesviklerne og i frisen henholdsvis 
sort og brunlig maureskedekoration, ligeledes på gullig bund; på pilastre og 
bueslag rester af rød farve.

†Alterklæder. Inventariet 169526 nævner et alterklæde af »blommet« tøj samt 
en dug, begge gamle; sidstnævnte muligvis fra 16337, da man købte fin kam
merdug og kniplinger. 1720 anskaffedes et klæde af rødt fløjl, foret med lybsk 
lærred og forsynet med guldgaloner samt broderet årstal. Endnu 18615 var 
klædet rødt med guldgaloner og -kors.

Altertavle (fig. 8), o. 160027, med 1865 indsat maleri i storfeltet, som oprin
delig var underdelt i fire felter (jfr. fig. 6a), der endnu 18615 rummede male
rier, jfr. Ølsted (p. 1539), og i øvrigt samtidige altertavler af katekismustypen, 
f.eks. Søborg og Farum (p. 1129, 2490).

Storfeltet har korintiske søjler med kannelering over prydbælternes beslag
værk. Vingerne, med deres karakteristiske blanding af rulle- og beslagværk, 
hvori frugtbundter, masker og fugle — afsluttes forneden af løvefødder, for
oven af mandlige profilhoveder med bredskygget hat og krone omkring pul- 
den. Det fremspringende postament flankeres af diminutive vinger og har 
under storfeltets søjler joniske hermer, reduceret således, at alene det skæg
gede mandshoved stikker op fra skaftets beslagværksprydede volutkonsol. Den 
glatte frise er nu gennemløbende, men har tydeligvis haft et centralt fremspring 
(jfr. spor af forkrøpning i fodliste og gesims), korresponderende med det endnu 
bevarede i storstykkets gesims, hvor frisefremspringene alle markeres med dia
mantbosser. Det lille topstykke har en tvillingarkade, indrammet af kannele
rede, doriske pilastre (jfr. alterbordsforsiden), som bærer trekantgavl. De flan
kerende vinger med beslagværk samt de drejede topspir kan være fornyelser 
fra en restaurering.

156*:
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16657 fik maler Peter Bertelsen betaling for at reparere tavlen, og 177622 
fæstnede snedker Peder Nielsen Bech lister m.m. 18354 gennemgik tavlen atter 
en snedkermæssig istandsættelse, hvorved de nyindsatte led bemaledes sva
rende til den øvrige tavle.

Træværket står nu broget stafferet: sort, mørkegrønt, guld, lidt rødt og blå 
ornamentbunde. Opmalingen er foretaget 190028 og gengiver måske i de gro
veste hovedtræk den oprindelige staffering. Dette gælder dog ikke postament- 
frisens bibelcitat (»bliv hos os ... Luc. 24,29«), som kommenterer Jørgen Roeds 
maleri fra 186529, forestillende vandringen til Emmaus. Oliemaleri på lærred, 
139 X 110 cm, indsat i samtidig, forgyldt ramme.

Altersølv. Kalk (fig. 9), 1687, sammenstykket, med sengotisk knop og sekun
dært, sølvforgyldt bæger, antagelig fra 1800’rne. Højde 20 cm. Den sekstun- 
gede fod har kraftig fodplade og høj standkant med karakteristisk, støbt re
næssanceornamentik (cirkler og ruder, adskilt af lodrette stave). På foden er 
graveret Universitetets våben og Anna selvtredje foruden følgende indskrift 
med skriveskrift: »Ganlöse Kierchis Kalch oc Disk Anno 1687«. Fodens gam
meldags udseende kan opfattes som et bevist forsøg på at tilpasse sig30 den 
store, sengotiske knop med fremspringende rudebosser, adskilt af spidse tun
ger med graverede stavværksmønstre samt af sekundært? påloddede, støbte 
korsblade. Ruderne afsluttes af minuskler på riflet bund: »ihesus«31. Det seks
kantede skaft har markerede profiler og på øvre led graverede rammelinjer. 
Ingen stempler. Disk, antagelig samtidig, med graveret cirkelkors. Tvm. 15 
cm. 16077 forbedredes kirkens kalk og disk med sølv og nyforgyldtes. 1687 be
taltes altersølv og sygesæt samt læderposer til disses opbevaring. I samme års 
regnskaber er opført indtægt af de to ældre sæt, som var »aldeles ubrugelige«.

Oblatæske, 1875, trind, glat, 3,5 x 10 cm. På det cirkulære, hvælvede låg med 
graveret skriveskrift: »Gandløse Kirke 1875«. Under bunden tre stempler: Kø
benhavnsmærke (18)75, guardeinmærke for Simon Groth og mestermærke for 
P. Hertz (Bøje 1033). †Oblatæske. 16347 fik kirken en trind bøsse (»byxe«) af 
elfenben til at lægge brødet i. †Oblatjern32. I inventariet 16037 nævnes et »jern 
at stecke messebrød med«.

Inventariet 18615 omtaler en sort †porcelænskande med guldkors. 191924 
var en †vinkande af plet til reparation i København. Den 34 cm høje, vasefor
mede kande var i senempirestil med næsten udslidt bladkrans på korpus.

Berettelsessæt, 1687. Kalken (fig. 10) er 12 cm høj og sølvforgyldt. På den 
sekstungede fods flige inden for kvartrundstaven læses med graveret skrive
skrift: »Ganlöse Kierchis Kalch oc disk A(nn)o 1687«. Knoppens tunger er an
givet med fordybede konturlinjer33. Tilhørende glat disk. Endvidere pærefor
met vinbeholder med rund standfod og oblatskruegemme. På korpus graveret 
i bladkrans: »Ganlöse Kirchis 1687«.
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Fig. 8. Ganløse. Altertavle (p. 2459).

Alterstager (fig. 13), 1550—1600, messingstøbte og af gotiserende form34. 
Højde 35,5 cm. Det cylindriske, svagt tilspidsede skaft har tre flade ringe 
med sideprofiler. Såvel fodskålen som den krenelerede lyseskål har friseled, 
gennembrudt af huller i femterningemønster.

18615 omtales et bronzekrucifiks, som endnu 1961 stod på alterbordet35. 
Galvanoplastisk kopi efter arbejde af J. A. Jerichau 185336. I ligkapellet. 

Inventariet 169526 nævner som gamle to †messehagler, af henholdsvis brunt 
fløjl og »caffafløjl«. Antagelig to messehagler, begge med kattunsfoer og guld
besætning, af hvilke den ene blev syet 16737, den anden 1682, af fløjl (fra Tri
nitatis kirke), som måtte farves. 178822 købtes en rød fløjls med guldgaloner, 
og 18615 omtales en tilsvarende.

L. L. 1961
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Den cirkulære alterskranke fra o. 186537, af grønmalet støbejern og med 
håndliste af poleret træ, har afløst en †alterskranke fra 16957, da smeden fik 
betaling for et »jernværk« om altret og seks messingknapper til samme. Ifølge 
tegningen fra 1864 (jfr. fig. 6b) af enkleste type, jfr. Snostrup (p. 2318).

Korpaneler. Langs syd- og nordvæggen er 1906 opstillet to bevarede pane
ler fra Esben Børresens pulpitur (p. 2468), som siden dettes nedtagning 1863 
havde været indskudt mellem stolestader og vægge.

Døbefont, romansk, af granit (monolit), tilhørende Roskildetypen (Macke- 
prang: Døbefonte p. 84f., 405). Fodens keglestub afsluttes med en kraftig 
rundstav, hvorover svagt hulet skråkant formidler overgangen til kummens 
lodrette, foroven svagt indadhældende sider. Under randen tovstav. Tvm. 69 
cm. 176922 flyttet til »bekvemmere sted«, muligvis korets nordvestre hjørne, 
hvor den befandt sig 1864 (jfr. fig. 6b) og 1875 omtales som oliemalet. Nu 
renset og omhyggeligt ophugget. 18815 flyttet til skibet, foran triumfmurens 
nordre del.

Dåbsfad, 1857, af kobber, anskaffet 188229. Galvanoplastisk kopi (ved C. 
Møller) af billedhugger E. L. E. Vieths voksmodel, udført efter L. Frölichs 
tegninger. I bunden relief af Kristi dåb, på randen relieffer, forestillende evan
gelisttegnene mellem fire scener, som kommenteres af bibelske citater: Synde
faldet, syndfloden, Maria med barnet og pinseunderet. Graveret skriveskrift: 
»L. Frölich pinx(it) L. Vieth sculp(sit) 1857« (»L. F. tegnede det, L. V. model
lerede det«). Under bunden med indstemplede versaler: »C Møller, eneret«. 
Tvm. 69 cm. Fadet kendes tillige fra bl.a. Hvidovre, Herlev og Værløse (DK. 
Kbh. Amt p. 325, 384 og 638). Inventariet 169526 nævner et stort og et lille 
†vandf ad af tin. Beskrivelsen 1875 omtaler et †renæssancefad af bly med Kristi 
opstandelse i bunden. — Dåbskande, nyere, af kobber, antagelig jævngammel 
med fadet38.

Korbuekrucifiks (jfr. fig. 14) sengotisk, antagelig fra 1400’rne, i hovedtræk 
beslægtet med f. eks. Vejby (p. 1302) omend langt grovere i skæringen og uden 
de sædvanlige karakteriserende anatomiske enkeltheder; 126 cm, på et nu 150 
cm højt kors. Usikkert om øjnene er åbne eller lukkede; flettet tornekrone, 
skæg og et bag skuldrene faldende hår. Strakte arme og næsten vandret fol
det lændeklæde, som har nedhængende snip på figurens højre side foruden en 
kortere flig foroven mellem benene. Korstræet, hvis ender er afskåret, har glat 
cirkelskive i skæringspunktet og arme, kantet af konkave halvcirkelskiver. 
Sekundært skriftbånd, fæstnet på øvre korsarm. Krucifikset, der 1875 var ege
træsmalet, er 1906 helt afrenset for gammel staffering. Selve korset står nu 
umalet, kun med rød farve i kantknopperne. Figuren har hudfarve, forgyldt 
hår og skæg samt hvidt lændeklæde. Skriftrullen er hvid med sorte versaler: 
»Inri«. Siden 1906 genophængt på muren over korbuen39.
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Fig. 9—10. Ganløse. Kalke. 9. Alterkalk, leveret 1687 (p. 2460). 10. Sygekalk 1687 (p. 2460).

Prædikestol (jfr. fig. 14), 1624, signeret af Køge-Københavnsmesteren Hans 
Holst, der samme år havde færdiggjort Køge kirkes prædikestol (DK. Kbh. 
Amt p. 208 ff., 2272f.), desuden indgået kontrakt med Universitetet om en ny 
altertavle til Københavns domkirke (DK. Kbh. By p. 34) samt leveret en 
prædikestol til Sæby (Holbæk amt, Løve hrd.) — en anden af Universitetets 
landsbykirker. Et værkstedsarbejde fra denne tid er endelig prædikestolen i 
Haraldsted (DK. Sorø Amt p. 454), hvis opbygning svarer nøje til Ganløses.

Det fremgår af regnskaberne 16257, at man udover afregningen med Hans 
Holst, betalte kørselspenge, såvel i forbindelse med snedkerens forudgående 
opmåling som for de fire vogne, der førte stolen ud (antagelig fra København). 
Hertil kom kost og logi for snedkeren og en medhjælper i fem dage samt lys 
og kul, brugt i kirken, hvor man arbejdede dag og nat med stolens opsætning. 
Anders murermester betaltes for at indsætte bjælkerne under stolen.

Den relativt velbevarede stol har samtidigt rygskjold, himmel og opgangs- 
panel; dog er faget nærmest opgangen beskåret, ligesom bl.a. underbaldakin 
og stolpe skyldes senere reparationer.

Stolen er på fire fag, hvis storfelter med billedrelieffer i karnisprofileret 
ramme adskilles af dydehermer. Postamentets karnissvungne frise deles af 
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Fig. 11 a—b. Ganløse. Prædikestol 1624. To storfelter (p. 2464). a. Opstandelsen, b. Korsfæstelsen.

løvehovedkonsoller og har symmetrisk rankeslyng, der i to af felterne er kom
poneret omkring en flakt ørn. Dominerende i gesimsens kronliste er en kvart
stav med ranker omkring roset, udført i gennembrudt arbejde. Hjørnerne 
markeres her af krumknægte med englehoveder over tandsnit-nedhæng. Såvel 
postamentets hængestykker som den ribbeprydede underbaldakin er nyere 
restaureringsarbej der.

Storfelternes relieffer (fig. 11) gengiver scener af Jesu liv, skåret efter 
værkstedets vanlige forlæg40 (rækkefølge, regnet fra opgangen): Jesu fødsel, 
korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag. Dydehermerne viser i samme række
følge: Kærligheden eller Troen (nu uden attribut), Styrken (med brudt søjle), 
Håbet (med anker) og Mådeholdet (med vandkande og vinbæger).

Det let beskårede og ombyggede rygskjold (fig. 12) har glat, profilindrammet 
felt, hvorpå er fæstnet Universitetets våben. Sidevingerne afsluttes oventil 
med ørnehoveder, mens såvel hænge- som topstykket udgøres af kartoucher, 
hvis indskrifter er skåret med reliefversaler. Foroven læses navnene på det 
pågældende års rektor og administrator for Universitetets bygninger: »Rector 
d(ominus) Thomas Finck med(icinae) d(octor)« (»rektor, herre Thomas Fincke, 
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Fig. 12. Ganløse. Prædikestol 1624. Rygskjold med Universitetets våben (p. 2464).

medicinsk doktor«). Forneden: »Decanvs et ædilis m(agister) Wlfgangvs Rhv- 
man« (»dekan og ædil, magister Wolfgang Rhuman«).

Himlen er en uregelmæssig sekskant, hvis glatte underside prydes af op
hængt helligåndsdue og karnistænder langs de fire, frie siders gesims. Sidst
nævnte har glat frise under kronlistens pærestav. De to bevarede topkartou- 
cher — en tredje med årstallet 1624 var endnu på plads 1875 — har indskrif
ter, skåret med reliefversaler. Den vestre viser Jesumonogram, den østre Hans 
Holsts signatur og bomærke: »H H fecit« (»Hans Holst gjorde den«). De drej
ede topspir er nyere.

Det oprindelige opgangspanel med glatte fyldinger og æggestav-tandsnit ge
sims står bevaret med moderne mægler. Forsvundet er derimod en †r/ør af 
vognskud (dvs. udsøgte egetræsplanker) med panel, som Hans billedsnider og 
Frederich kleinsmed 16287 fik betaling for.

Trods topstykkets signatur er det næppe troligt, at Hans Holst egenhændigt 
har skåret stolen, hvis bibelske relieffer ganske savner den dynamik og pla
stiske fylde i skæringen, hvormed mesteren på Køge-prædikestolen har tolket 
de for begge arbejder fælles forlæg. Han har snarere begrænset sin indsats til

L.L. 1961
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udfærdigelsen af en konstruktionstegning samt bestemt, hvilke stikforlæg 
svendene skulle benytte til figurer og ornamenter. Herfor taler den nøje over
ensstemmelse i opbygning mellem Haraldsted- og Ganløse-stolene, hvis figur- 
kompositioner dog er skåret af forskellige og baseret på afvigende forlæg41. 

180710 sættes en ny »opstander« under stolen; men den nuværende, uregel
mæssigt sekskantede pille synes snarere at høre sammen med fornyelser af 
underbaldakin, på himmel og opgang 1906. 190725 gjordes trappen mindre 
stejl og forsynedes med rækvæik, som atter fjernedes 1968 samtidig med op
sætning af nye trin.

Stolen er 1906 renset og nystafferet. De dominerende farver er guld og blåt, 
hvortil kommer lidt rødt og hvidt. Endvidere ses meget blege lasurer og par
tier af renset eg, således på billedfelternes jordsmon; figurerne har derimod 
dækfarver. I gesimsens og himlens friser er bibelcitater med gyldne versaler 
på sort bund. Stolens skriftsteder er fra Luk. 11, 28: »Salige ere de . . . « ;  him
lens fra Luk. 2,11: »Eder er idag . . . « .  — 16687 anstrøg maler Peter Bertelsen 
stolen med »berenstens« fernis (dvs. en klar harpikslak), og 1698 fik Poul de 
Vendt betaling for at forgylde og staffere stolen.

Stolestaderne stammer fra tiden omkring kirkens restaurering 1863 og har 
gavle med spærformet afdækning (jfr. fιg.6b). Rygstykkerne er dog tydelig
vis, specielt i sydsiden, til dels gjort af materialer fra ældre stoleværk. Langs 
væggene et panel som kan stamme fra kirkens indvendige istandsættelse 1906. 
Tilbygningens bænke er formentlig samtidige med ombygningen af dette af
snit 1889—90. Stafferingen tidligere holdt i røde og grønne farver. †Stole. 
16277 gjorde snedker Jørgen Henicke 22 stole til mandssiden, og 1634 udførte 
han stolene (med døre) til det nye kapel på nordsiden.

I alternichen er opbygget en præstestol med træsæde og tresidet vægpanel, 
som tidligst nævnes 18615. Gråmalet. 16347 forærede professor Longomonta- 
nus præsten en †stol til at sidde i, førend han gik på prædikestolen.

(†)Lukkede stole. 16677 betaltes snedkeren, antagelig Esben Børresen, for tre 
nye stole i koret med panel og døre. Et panel, hvis bruskbarokke arkade i 
hovedtræk svarer ganske til panelerne fra Børresens samtidige pulpitur (se 
nedenfor) kan stamme fra en af disse stole. Det brede arkadefelt, 104x155,5 
cm, har i modsætning til pulpiturpanelerne drueklasenedhæng fra slutstenen 
og flankeres af lodrette rammestykker med slyngbåndsornamenter. Af den op
rindelige fylding, fodliste og gesims er kun arkitravens tandsnitliste bevaret. 
Farver som pulpiturpanelerne. Siden 1906 i tårnrummet som midterparti af 
vestvæggens nye panel. — 16947 anskaffedes grønne gardiner til en †skriftestol. 
18314 nævnes, at en †degnestol trænger til maling. 1864 (jfr. fig. 6d) og antagelig 
indtil fontens omplacering stod en degnestol i skibets nordøstre hjørne5. 

†Kister og skabe. 16087 anskaffedes en kiste til lysene. 1634 købtes et ege- 
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Fig. 13. Ganløse. »Samlebillede« med alterstage (p. 2461) og pengetavler (p. 2467).

træsskab til opbevaring af alterklæder, kalk og disk m.m., men inventariet 
169526 omtaler kun et fyrreskab med lås til kirkens klæder. 17067 reparerede 
Niels smed et skab i våbenhuset, og i indberetningen til Thurah42 fra 1700’rnes 
midte nævnes et skab »ophængt med sit fulde tilbehør ... af kommandør 
Weche«.

Pengeblok, antagelig 1800’rnes første halvdel, af træ, 85 cm høj. Kvadratisk 
i tværsnit, med profileret fod og låg. Metallågen på forsiden har tre jernhængs
ler og tilsvarende antal nøglehuller med dæksel. I låget pengeslidse med me
taldæksel. Rødmalet med sorte beslag indtil 1968. Korets sydvestre hjørne, 
fastgjort til muren med vinkelbøjet jernstang og hængelås. †Pengeblokke. 16087 
lod rektor gøre en »stok« med to låse.

Pengetavler. 1—2) Midten af 1600’rne, af eg, ensartet 29 cm højt rygskjold 
med bruskbarokke skæringer; nyere skuffer. Billedfeltets emne (fig. 13) afvi
ger derimod og gengiver dels den fattige Lazarus uden for rigmandens hus, 
hvor hundene slikker hans sår, dels en figur, som synes en sammenblanding 
af Maria i solgisel og Næstekærligheden (Charitas). 1906 er træet afrenset og 
malet med guld, blåt og hudfarve samt grønne og røde lasurer, svarende til 
prædikestolen. På prædikestolen og stolestade ved indgangen. 3) 1800’rne, af 
træ, meget enkel med gavlformet rygskjold og tilspidsende skuffe; grønmalet. 
I degnestolen.



2468 ØLSTYKKE HERRED

Dørfløje. 1)1700’rne? med to kvadratiske, af kvartstaf kantede fyldinger, mu
ligvis hidrørende fra det 1863 nedtagne pulpitur i nordre tilbygning. Mellem 
tilbygningens våbenhus og korsarm. 2—3) 1889—90. Fladbuet, tofløjet skyde
dør med ornamentale jernbeslag på den grønmalede yderside; indvendig grå. 
Til våbenhuset. — Spidsbuet, gråmalet tofløjsdør. Mellem våbenhus og skib. 
18615 var våbenhusets yderdør en tofløjet †fyldingsdør (jfr. fig. 5).

(†)Pulpitur. 16657 udførte snedker Esben Bjørnsøn (Børresen) et pulpitur 
med to egestolper samt tilhørende dør, hvortil smed Niels Madsen i Fiolstræde 
leverede hængsler, klinke og håndfang. 1668—69 stafferede maler Peder Ber
telsen to pulpiturer med 13 fyldinger, hvori afmaledes Kristus og apostlene; 
ifølge beskrivelse 177243 tillige forsynet med årstallet 1669 og navnet på kir
kens kurator, professor Jørgen Eilersen. Bevaret af pulpituret er to paneler, 
jfr. korpaneler (p. 2462), 104 cm høje og henholdsvis 306 (nord) og 317 (syd) 
cm lange. Hvert panel har fire arkadefyldinger, 7 9 x 5 9  cm, med udskåren, 
bruskbarok indramning, svarende til Børresens samtidige (†)pulpiturpaneler i 
Jørlunde (p. 2267f.) og Veksø (p. 2424) samt det formodede stolepanel (p. 
2466). På de skillende rammestykker er halspilastre med skællagte skiver og 
bosseprydet frise. Fornyet 1906 på nær pilastre og arkadernes rammeværk. 
Til de oprindelige deles ældste staffering benyttedes ifølge undersøgelse 1965 
sorte bunde samt røde, grålige og gule farver på slyngværk og pilastre, til de 
vilkårligt farvelagte skælornamenter desuden grønt og hvidt. Herover yder
ligere fire-fem lag44, af hvilke det nuværende fra 1968 har blå fyldinger med 
indramning i grå farver samt pilastre med violet, gråt og guld.

†Pulpiturer. 1) 16287 betaltes Jørgen Henicke for et pulpitur med forstykke 
af eg, panel og piller. 2) 1649 hentedes mester Bartolus Bartholinus (professor 
Bertel Bartholin) i anledning af, at præst og sognefolk ønskede et nyt pulpitur 
i det nye kapel (p. 2454) overfor prædikestolen. Samme år fik snedkeren Chri
stoffer Georg ... ? betaling for et pulpitur med panelværk, små drejede pil
ler, trappe og fire rækker trinvis hævede bænke. — Kirkens pulpiturer repa
reredes i årene 175622, 1776og 180710. 18154 omtales husmændenes og de yng- 
res pulpitur; 1831 ønskedes en stige fra pulpituret til hvælvet. Tegningerne 
1864 (fig. 6) viser kirken efter pulpiturernes nedtagning året forinden45.

Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Et manual med 
fem stemmer. Opstillet i tårnrummet 1968.

*Orgel, bygget 1903 af I. Starup, København. Et manual med fem stemmer, 
mekanisk sløjfevindlade. Hos lærer Gert Starup, Landerslev pr. Jægerspris. 
Façaden opmagasineret i Slagslunde præstegård.

Salmenummertavler, nyere, til skydenumre, udsavet hænge- og topstykke. 
Grå med hvide tal og sort fraktur: »Før prædiken« — »Efter prædiken«. På tri
umfvæggens nordre del, i korsarmen og i tårnrummet46.
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Fig. 14. Ganløse. Indre, set mod øst.

Lysekroner. 1) O. 1700, muligvis skænket af bonden Hans Willumsen, † o. 
172847. Kronen har rigt profileret balusterskaft med kugle, hvis nedre karnis- 
profil afsluttes med drejet knop. Mellem de to rækker à syv, delvis fornyede 
lysearme ses mindre prydbøjler. Som topfigur en flakt ørn. I korsarmen. 2—3) 
Nyere kopier af kirkens barokkrone, leveret 1880—81 af gørtler Aaby29. I ski
bet. — 28 af oprindelig 32 lampetter, leveret 1881—82 (jfr. ovenfor) til stole
stadegavlene. En tvedelt lysearm, antagelig nyere, sås endnu 1961 på prædike
stolen.

Kirkeskib, ophængt 190425 af gårdejer Peder Pedersen og hustru til minde 
om deres 11-årige søn Lars, omkommet ved ulykke. Tremastet fuldrigger, 
»Lars Minde«, ophængt i buen mellem skib og korsarm. 18615 hang i tårnrum
met et tremastet †kirkeskib i en jernkæde.

†Ligbårer. 16407 betaltes Willem snedker for en ny, sortmalet ligbør, og 
1643 købtes en til folkene i Knardrup.

Tårnur, signeret »Bertram Larsen, Kiøbenhavn«. Støbejern. Ottedøgnsværk 
med timeslagsværk. Stiftgang. Muligvis er værket opsat 1882 (jfr. urskiven). 

L.L. 1961
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Fig. 15. Ganløse. Klokke stobt 1619 af Hartwig Quellichmeier. Detalje med korsfæstelsesgruppe, 
flankeret af medaljoner med Universitetets våben (p. 2470).

Det står i et skab på klokkerummets gulv ud for urskiven, der sidder midt på 
tårnets nordside under glamhullerne. Den er af kobber, kvadratisk og sort- 
malet med forgyldte romertal og visere samt datering 188248.

Klokker49. 1) 1588, støbt af Gerhardt van Mervelt ifølge reliefversaler om 
halsen mellem dobbeltlinier og bladborter: »Verbvm domini manet in æternvm. 
Gerthardvs Mervelt me fecit anno domini 1588« (»Herrens ord bliver evindeligt. 
Gerhard Mervelt gjorde mig i Herrens år 1588«). På klokkelegemet fire ens 
medaljoner (tvm. 7,5 cm) med knælende ridder foran Kristus på korset50. 
Svarer til Lillerød fra samme år (p. 1975). Tvm. 107 cm.

2) 1619, støbt af Hartwig Quellichmeier ifølge reliefversaler i to linjer om
kring halsen mellem akantusbladfriser: »Rectore m(agister) Wlfgango Rhv- 
manno rhetorices professore et templi Ganløs tvtore, me fecit Hartvicvs Qvel- 
lich Meier anno domini 1619« (»Hartwig Quellichmeier gjorde mig i Herrens 
år 1619 for rektor, magister Wolfgang Rhuman, professor i retorik og Gan
løse kirkes beskytter«). På klokkelegemet to grupper af relieffer (ca. 14 cm 
høje) dels Moses og Johannes døberen, dels en korsfæstelsesgruppe, flankeret 
af universitetets segl (fig. 15). Tvm. 96 cm.

En *klokke fra 1572, ifølge indskrift støbt til Ganløse kirke, findes i Oppe 
Sundby (p. 2303).

Klokkestol, 18524, af fyr.
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Gravsten. 1) 1632. Henrick Ifversen, † 17. sept. 1629. Bekostet af faderen, 
Ifver Pedersen i Gandlose, jfr. sten nr. 2. Grå kalksten, 107x58 cm, tvær
skrift med fordybede versaler. Under indskriften ses et skjold med bomærke 
og ejerens initialer IP, flankeret af årstallet 1632. I tårnrummets midtergang.

2) 1637. Ifver Pedersøn, † 27. febr. 1637, og hans hustru, Vrsvla Melcers Dat
ter, begge fra Ganlos; desuden deres to sønner, ... og Henrick Ifversøn. Rød
brun kalksten (med ortoceratitter), 173—78x88 cm, tværskrift med fordybede 
versaler. I tårnrummets midtergang.

En †muret begravelse for sognepræst Jens Bang, † 1699, i koret foran altret51. 
1748, 49 og 54 nedsattes flere lig i krypten, som opfyldtes 180710.

1786—8722 blev tre †ligtræer lagte på kirkegården.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene i henhold til kgl. missive af 28. dec. 1590, III Sjælland. — Universitetets arkiv. 
Nr. 85. Acta Consistorii: 1645—52, 1662—72 (nr. 10), 1672—85 (nr. 11), 1714—24. — 
Nr. 360. Bilag til kassergsk. 1807ff. — Nr. 682. Ganlose kirkes regnskabsbog 1603—1733. 
— Nr. 684. Ganløse kirkes regnskabsbog 1733—1806. — Consistorii kopibog 1804—1810.
— LA. Ølstykke herreds provsti. Korrespondanceprotokol for Ølstykke herreds provsti og 
Stenløse, Søsum og Veksø sognekald 1795—4837. — Kgl. bygningsinspektorer. Martin 
Borch. Henlagte sager og kirkesyn 1897—1908. — Ved embedet. Embedsbog 1798ff. — 
Synsprotokol 1861ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Beskrivelse, udfærdiget 10. okt. 1861 af Hoffmann og E. Hansen på pro
fessor (Chr.) Hansens vegne (tillige i syns prot.). Indberetning af Sophus Müller 1875, usig- 
neret 1907 (Martin Borchs istandsættelse 1906), C. A. Jensen 1919 (bygning og inventar), 
P. Kr. Andersen 1937 (inventar), C. J. Baumbach 1957 (tilbygningens sandstensrelief), 
Marie-Louise Jørgensen 1961 (inventar), N. J. Termansen 1965 (inventar, specialt alter
bordsforside og paneler) og Verner Thomsen (alterbordsforside).— Bygnings- og inven
tarbeskrivelse ved Hugo Johannsen, orgel ved Ole Olesen og tårnur ved Hans Stiesdal. 

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Et blad med situationsplan, grundplan, snit og façader samt tilbyg

ningens sandstenstavle, signeret »Hoffmann 1864«. — Tre blade med eksteriør fra nord
vest, korets alterniche og alterkalk, tegnet af E. Schiødte 1875. — Diverse planer i for
bindelse med kirkens restaurering 1968 ved Rud. Gram. — Kunstakademiets samling af ar
kitekturtegninger. Otte blade med plan, snit og façader, målt af Henry Frænkel 1926. 
LA. Kgl. bygningsinspektoraters arkiv. 4071. Façadetegninger, snit, planer og detailteg- 
ninger af Ganløse kirke, udat. (kopi af Hoffmanns tegninger 1864, jfr. ovenfor).

Notebøger. NM. V. Koch IV, 21f. — Uldall I, 71.
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1 Roskildebispens Jordebog p. 144. 2 Kronens Skøder I, 5. 3 Landebogen p. 9. 
4 Ved embedet. Embedsbog 1798ff. 5 Ved embedet. Synsprot. 1861ff. 6 Muligvis 
1892, da det siges, at portalen og ringmuren heromkring er under ombygning, jfr. note 5.
7 RA. Universitetets arkiv. Nr. 682. Ganløse kirkes regnskabsbog 1603—1733. 8 Bræd- 
debeklædningen, som antagelig har været en form for afdækning omtales tidligst 1695 
(jfr. note 7) i forbindelse med en tjæring, senest 1734, da tømreren omlagde brædderne, 
jfr. RA. Universitetets arkiv. Nr. 684. Ganløse kirkes regnskabsbog 1733—1806. 9 Por
talen omtales i kirkebeskrivelsen fra 1861 og gengives endnu på en kirkegårdsplan fra 
1908 som en todelt indgang. 1892 var portalen under ombygning (jfr. note 6), 1946 tales 
om forbedring af hovedindgangen og 1951 om en ny kirkegårdsportal, jfr. note 5. 10 RA. 
Universitetets arkiv. Nr. 360. Bilag til kassergsk. 1807ff. 11 Jfr. korrespondance i NM. 
1909—10 opførtes klosetter uden for kirkens vestmur, i hjørnet mellem den gamle og 
den ny kirkegård (jfr. note 5). De nedlagdes 1968, og istedet indrettedes her et redskabs
skur, hvortil nødtørftshusets ene indgangsdør bevaredes. 12 Parallellerne omfatter føl
gende kirker: Store Heddinge (DK. Præsto p. 54ff.), Tjæreby (DK. Sorø p. 924), Hersted- 
Vester, Maaløv, Herslev, Kagstrup, Havdrup og Ørsted (DK. Kbh. Amt p. 488, 621, 663, 
1064, 1077, 1153). Jfr. endvidere DK. Kbh. Amt p. 2168 og 2194. 13 Tværskibenes 
alterbaldakiner i Ribe og Lund har gavlformet eller vandret, attikalignende afslutning 
over nichens rundbue, jfr. J. Helms: Ribe Domkirke, 1870, sp. 34f.; O. Rydbeck: Lund 
Domkyrkas Bygnadshistoria, Lund 1923, p. 90ff. Forholdene på korets østre overvæg, 
som over skjoldbuen står pudset og uden spor efter sekundære indgreb, udelukker en 
tilsvarende indramning i Ganløse. Pladsen (jfr. fig. 3) har tilsyneladende kun tilladt en 
rundbuet, fremspringende arkivolt. 14 Blandt eksempler i Frederiksborg amt kan næv
nes: Ramløses kor (p. 1344) og Selsos våbenhus (Horns hrd.). Uden for amtet endvidere 
Herslevs våbenhus, Gadstrups tårn, Borups første gotiske langhus (DK. Kbh. Amt. p. 
665, 1126, 1178) og Everdrups kor (DK. Præstø p. 843). 15 Grundskemaet i de to kam- 
takkede gavles dekoration omfatter syv højblændinger, der for de fems vedkommende 
er tvillingedelt og spidsbuede, mens de to yderste er udelte og indbyrdes forbundne ved 
et forsænket bånd i fodlinjen. Vestgavlens tvillingedelte blændinger varieres med tvær
ribber og tilhørende buestik i overensstemmelse med »vindueskrydstypen« (jfr. Oppe 
Sundby p. 2290), mens det forsænkede bånd leder tanken mod en anden i amtet velkendt 
type (jfr. Snostrup p. 2311). 1861 omtales gavlene som værende udstyret med syv hvid
tede fordybninger og i øvrigt ens! bortset fra vestgavlens låge, jfr. note 5. 16 1875 
læstes de to sidste mandsnavne som »Niels Pielsen« og »Asser Lavriss«. I 1919 som hen
holdsvis »Niels I(?)e.sen« og »Asser Lav(?)ri(?)sø«. 17 Af en anden opfattelse er Elna 
Møller (Trap, VI, 261), der beskriver tilbygningen som én stor ombygning af våbenhus 
og kapel (begge gotiske), af hvilke sidstnævnte endnu repræsenteres af den kraftigere 
østre flankemur med genanvendte mark- og frådsten. 18 Af materialer kan nævnes 
over 11.000 mursten (hovedsagelig fynske), 1500 tagsten fra Landskrona, syv gulland- 
ske fyrrebjælker à 22 ½ alens længde (= ca. 14,25 m) og fire tylvter, dvs. 48 stk., 9 alen 
lange (= ca. 5,70 m) Danmark deller, dvs. brædder, til at lægge loftet med. 19 RA. 
Kultusministeriet. I. departement. 1848—1916. Journalsager. 20 Bænken ses tidligst 
på tegningerne fra 1864 og 1875 (fig. 5,6). En cirkulær fordybning i stenoverliggerens 
hjørne er betegnet med fordybede versaler »GS« for generalstaben, der 1897 målte til 
dette kotepunkt. 21 Allerede 1648 betegnedes kirkens tag som værende brøstfældigt, 
hvorfor man indkøbte 1000 hollandske »muffer« (dvs. teglsten, af holl. »mopsteen«) til at 
forbedre murene og lægge under tagstenene — formentlig en ny gesims. 22 RA. Uni
versitetets arkiv. Nr. 684. Ganløse kirkes regnskabsbog 1733—1806. 23 Meldahl var 
siden Friis’ død 1865 kgl. bygningsinspektør for Frederiksborg amt og byggede her sam
men med Kielberg bl. a. ligkapellerne i Slagslunde (p. 2432) og Ganløse. Overensstem
melsen i tid såvel som en række arkitektoniske fællestræk godtgør, at Meldahl også må 
have haft ansvaret for Ganløse kirkes restaurering. 24 Korrespondance i NM. 25 LA. 
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Kgl. bygningsinspektører. Martin Borch. Henlagte sager og kirkesyn 189 7—1908 . 26 LA. 
Bispearkivet. Provstebreve. Indkomne sager. 1690—1808. Ølstykke hrd. 27 Inventa
riet 1603 omtaler en »gammel altertavle«, hvilket tyder på, at den nuværende da var 
anskaffet, jfr. note 7. 28 Antagelig ved professor Magnus Petersen, jfr. note 5. 29 RA. 
Universitetets arkiv. Nr. 665. Pk. vedr. arbejder til forskønnelse af Universitetets lands
bykirker. 30 Det skal dog fremhæves, at fodens og knoppens sekskantede skafter ikke 
passer sammen i dimensionerne, hvilket er med til at udelukke oprindelig samhørighed 
mellem de to led. 31 »u« er gengivet som omvendt »e«. 32 Jfr. »Oblat, oblatjärn«, i 
KultHistLeks, XII, 485ff. 33 Den karakteristiske udformning af fod og knop kendes 
fra en række samtidige kalke gjort af københavnske mestre, jfr. Vaalse 1673 (DK. Maribo 
p. 1210), Græsted (p. 1181), Brønshøj 1687 og Hersted-Øster (DK. Kbh. Amt p. 343,482). 
34Beslægtet med sengotiske stager fra o. 1525 som f. eks. Hjordkær, Hopstrup (DK. SJyll.p. 
1823, 370) og Magleby (DK. Præsto p. 376). 35 Jfr. fig. 14. 36 På initiativ af pro
fessor H. N. Clausen, som administrerede konsistoriums konto til de sjællandske uni- 
versitetskirkers forskønnelse, udstyredes kirkerne bl. a. med en kopi efter Jerichaus kru
cifiks og dåbsfadet efter Frölichs tegning, jfr. H. N. Clausen: Optegnelser om mit levneds 
og min tids historie, 1877, p. 206. 37 Pengene var bevilget 1863, jfr. note 29. 38 1905 
restaureredes »den smukke dåbskande«, jfr. note 25. 39 1861 (jfr. note 5) hang kruci
fikset i skibet over korbuen (jfr. fig. 6a), men 1875 og indtil Martin Borchs istandsættelse 
1906 var det i tårnrummet. 40 Ganløse-stolens fire scener er alle repræsenteret på 
Køge kirkes prædikestol. I begge arbejder er forlæggene de samme, således for kors
fæsteisens vedkommende et stik af Crispin de Passe, gengivet i S. Christie: Den luther
ske ikonografi i Norge inntil 1800, II, Oslo 1973, p. 129, fig. 262. Opstandelsesrelieffets 
forlæg er tillige benyttet af den stenhugger, som i 1640’rne udførte det Snakenborgske 
epitafium i Värmdö kirke i Sverige, jfr. F. Bedoire: Mucius Scaevola och Marcus Cur- 
tius på en stenrelief från Norra Smedjegatan i Stockholm, i Konsthistorisk tidskrift, 
XLIV, 1975, p. 102, fig. 9. 41 Således er opstandelsen i Haraldsted skåret efter stik af 
Hieronymus Vierix, gengivet hos S. Christie (jfr. note 40) p. 162, fig. 333. 42 Kgl. Bibl. 
Additamenta: 153, fol. L. L. Thurah. Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I.
43 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse. 
1755—73. Tom. I. 44 En lys egetræsådring afløstes således 1906 af grøn farve med gråt 
og rødt på enkelte profilled samt sort på de skillende rammestykker. 45 1861 beskrives 
skibet som værende forsynet med pulpiturer såvel mod tårnet som mod våbenhuset; 
begge med »udziret« brystværn. Pulpituret i våbenhuset, dvs. nordre tilbygning, beskri
ves nærmere, og det fremgår, at pulpituret befandt sig i bygningens østre halvdel, som 
herigennem underdeltes i to etager. En trappe gav adgang til overetagen, som havde 
panel, balustre og to lysningskasser. En kort stige (jfr. p. 2454) førte op til loftslemmen, 
jfr. note 5. 46 En fjerde tavle findes på tilbygningens loft. Her opbevares ydermere 
en ældre tavle med profileret ramme og udsavet topstykke til ophæng. Tavlen er sort 
med hvid fraktur: »Indgang ad sidedøren«. Rammeværket egetræsmalet. Under nuvæ
rende påskrift anes to ældre: 1) »Før prædiken — Efter prædiken«. 2) »Indgang gennem 
.....«. 47 Ifølge indberetningen til Thurah o. 1750 (jfr. note 42) var en lysekrone 
skænket af en »navnkundig og fornem bonde, Hans Willumsen († o. 1728), som engang 
i København havde spist middag sammen med stiftsbefalingsmand Krabbe«. 48 Et ur 
nævnes tidligst 1605, da Lauritz skomager betaltes for at stille det (jfr. note 7). 1619 
flyttedes (flyedes?, dvs. repareredes) og forbedredes det af sejermageren David Moer, 
der 1623 forfærdigede et stort hjul. En større reparation udførtes 1629 af Hans Metzger, 
kgl. majst. sejermager på Kronborg. 1645 hedder det: »Kirken har i dette aar beholden 
91 dr. 1 ort 16 sk. Men eftersom baade sejerværket i sig selv saavel som viseren med 
tavlen er aldeles fordærvet, da dersom der skal bestilles et nyt værk, som bønderne 
trænger paa, eftersom kirken ligger ogsaa ved landevejen, ... saa vil denne beholdning 
gøres behov og mere dertil.« Da urværket 1648 »skikkede sig ilde til den nye skønne skive«, 
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hentedes en sejermager fra København. Han tog værket med sig til en hovedreparation, 
der omfattede nye hjul. 1666, 1677, 1682 og 1694 (ved sejermager Jørgen Smidt) fore
kom reparationer. Skolelærer og kirkesanger Beenfeldt attesterede 1810 »at urværket er 
istandsat paa bedste maade af urmager Lars Andersen, omendskønt han ved al sin flid 
og paapasselighed næppe i vinterens kulde har kunnet holde det i gang, da værket er 
gammelt og forfaldent, saa går det dog i alle maader rigtig og forsvarligt« (jfr. note 10). 
1619 måtte der tre vogne til at føre den nye urskive (»solskive«) til kirken (jfr. note 7). 
1648 leverede Willum snedker en ny urskive, som maledes af Poul maler (»den nye 
skønne skive«, jfr. ovenfor). Den fornyedes 1682 og 1704, da maleren påsætter tallene 
med ægte guld »og Universitetet midt udi med sine farver at male«. 1787—88 går man 
over til at anvende kobber til skiven, som Jens Jensen maler og forgylder (jfr. note 22). 
Om det er denne skive, som endnu eksisterer kan dog ikke afgøres. 49 E. Gribsø, i 
ÅrbFrborg. 1934, p. 73f. 50 Mervelt har benyttet samme motiv på klokken fra Lille
rød. Medaljonen kendes bl.a. tillige fra Tjæreby (p. 1408, fig. 17) og Jørlunde (p. 2274, 
fig. 28). 51 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. efterretninger til HofmFund.

Fig. 16. Ganløse. Landsbyplan 1808.



K N A R D R U P  † K L O S T E R K I R K E

G A N L Ø S E  S O G N

Knardrupgård var i 11- og 1200’rne i Hvideslægtens besiddelse. Den ejedes bl.a. af 
Bjernede kirkes bygherre, stormanden Sune Ebbesen († 1186), som undertiden kal

des »til Knardrup«1. Efter ham gik gården i arv til sønnen Ebbe Sunesen († 1208), men 
efter mordet på Erik Klipping 1286 kom gården til kronen som forbrudt2. Knardrup 
var derefter kongsgård (13083 udstedte Erik Menved således sit gavebrev til Æbelholt 
kloster her), indtil Kristoffer II. 1326 omdannede den til et cistercienserkloster (»con- 
ventus regalis in curie«), viet Vor Frue4, jfr. segl. Det blev en datterstiftelse af Sorø, 
hvorfra der hentedes 40 munke5. Påfølgende Mikkelsdag blev klosteret imidlertid over
faldet af junker Barnum Eriksen, der forjog abbed og munke og tog klosteret i besid
delse, så paven 1329 måtte pålægge abbeden i Cismar, cantoren og skatmesteren i Lybæk 
at sørge for, at klosteret genoprettedes6. Under de opløste tilstande i landet var det dog 
vanskeligt at udrette noget. Først 1343 blev der atter udsendt munke fra Sorø7, hvortil 
Knardrupmunkene synes at have søgt tilflugt, og endnu 1403 ønskede klosteret pavelig 
bekræftelse på stiftelsen, hvorfor paven pålagde Roskildebispen efter fornoden under
søgelse at drage omsorg herfor8. Klosteret, som aldrig kom til at høre til de store, det 
kaldes »landkloster«, synes ikke udadtil at have haft videre betydning9. Karakteristisk 
nok erhvervede klosteret ikke patronatsret over kirker i omegnen, ikke engang nabo
kirken Ganløse (p. 2449).

Ved reformationen overtoges klosteret af kronen, men allerede 1539 fik Københavns 
Universitet det overdraget10. Efter at kronen 1561 havde generhvervet Knardrup11, blev 
bygningerne revet ned.

Beliggenhed. Nordligst på en langstrakt holm omgivet af nu udtørrede lav
ninger ligger landsbyen Knardrup og lidt nordvest for denne Knardrupgård, 
der i sin nuværende form afløser en firefløjet landejendom fra 1800’rne, som 
brændte 195712. »Kongsgårdsklosterets« beliggenhed ved Knardrupgård havde 
længe været kendt, da Nationalmuseet 1919 og 1930 på ejerens foranledning 
foretog et par mindre undersøgelser: dels på skråningen mellem gårdens nor
dre længe og den næsten udtørrede kirkesø, dels øst for gården. 1936—40 blev 
der til Vilh. Lorenzens værk om de danske cistercienserklostres historie gen
nemført en række sonderinger omkring gården (jfr. fig. 1) under ledelse af ar
kitekt Charles Christensen13.

Kirke ældre end klosterstiftelsen? I pavebrevet 14034 nævnes kirkesøen som 
en af de besiddelser Kristoffer II. havde overdraget klosterstiftelsen i kongs- 
gården. Hvis navnet går tilbage til tidspunktet for klosterets grundlæggelse, 
er det sandsynligt, at der allerede forinden har været en kirke nær kongsgår- 
den. Blandt de omkring Knardrupgård gjorte ruinfund er der eet, som kan

157*
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tænkes at hidrøre fra en kirke ældre end klosterstiftelsen; det gælder de kam- 
pestensfundamenter med rester af teglstensmurværk, der ligger omkring den 
på planen markerede bygning »H«. Et indicium for at der er tale om en kirke
bygning er fundet af skeletter på arealet syd for14.

Klosterkirken. Det eneste direkte, litterære vidnesbyrd om en klosterkirke 
er fra 154915, da der i Universitetets regnskaber blandt flere bygningsudgifter 
til klosteret nævnes »det lille kammer op til kirken«. I samme regnskab omtales 
abbedens kammer, kapitelsstuen og det store kammer, som man går op ad »vin- 
delstenen«. Endvidere skal nævnes, at Christoph snedker 154416 satte spær på 
»omgangen«, muligvis korsgangen i klostergården. Disse oplysninger vidner om, 
at der 1549 har stået et klosteranlæg, bestående af en kirke og i hvert fald 
endnu en længe med flere rum. Denne må ud fra de nævnte lokaliteter have 
været klosterets østfløj, der antagelig som ved andre cistercienserklostre var i 
to etager. Det lille kammer op til kirken kan da have været sakristiet, hvor
efter fulgte kapitelsstuen, mens abbedens kammer har ligget over sakristiet og 
i tilslutning til munkenes sovesal (det store kammer?), hvortil man kom ad 
vindeltrappen. Denne kan forneden have haft adgang fra den 1544 omtalte 
omgang. Hvis klosteret blev færdigudbygget inden reformationen, har det an
tagelig bestået af ialt fire fløje omkring en nogenlunde kvadratisk fratergård.

Vilh. Lorenzen tolkede murrester nord for gårdens nordre længe (»D«) som 
levn af klosterkirken, der syntes at indgå i et klosteranlæg, som først havde 
haft fratergård nord for kirken, senere afløst af en syd for liggende. »Kirken« 
er det afgørende led i tolkningen af de bygningslevn man fremdrog omkring 
Knardrupgård, og et vigtigt indicium for rigtigheden i at lokalisere kloster
kirken til det omtalte sted sås i et løsfund, en fragmentarisk bevaret teglflise 
(med hul i midterfordybning), der med forbehold tolkedes som del af piscina. 
Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at dette til Nationalmuseet over
dragne fragment (D. 12719) fornylig på overbevisende måde er foreslået som 
del af udmundingsanordningen i et opvarmningsanlæg17.

Sammenfattende må man sige, at det af udgraverne fremlagte materiale er 
så spinkelt, at det ikke kan bære de vidt rækkende konklusioner, som drages i 
klosterværket. Alene den omstændighed, at der på denne lokalitet er tale om 
en fortsat bebyggelse, som allerede i middelalderen har omfattet stormands- 
og kongsgård, klostersamfund og landsby, uden at man ad anden vej har nogen 
viden om, i hvilken udstrækning de forskellige funktioner har medført nybyg
geri - dét maner til forsigtighed. Hertil kommer, at udgravernes metodik hver
ken omfattede egentlig stratigrafisk analyse eller tværsnit af fundamentgrøfter, 
men hovedsagelig sigtede mod ved hjælp af søgegrøfter at fremdrage sådanne 
murrester, som kunne bringes i overensstemmelse med forestillingen om et 
cistercienserkloster. Man må derfor konkludere, at gravningerne ikke har godt- 
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Fig. 1. †Klosterkirke. Situationsplan og snit af udgravningerne omkring Knardrupgård, 1: 1000. Målt
og tegnet af Charles Christensen 1936-40.

gjort, at de fremdragne murrester hidrører fra kirken — eventuelt kirkerne — 
i Knardrup. Utvivlsomt har fundamenterne omkring »H« mere karakter af 
kirke end den formodede klosterkirke, som snarere har ligget nordligere, nede 
ved kirkesøen, hvor der 1919 gjordes skeletfund. Men i intet tilfælde er der 
fremlagt materiale, som utvetydigt udpeger netop disse lokaliteter som væ
rende kirketomter.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Nationalmuseet. Indberetning af Hugo Matthiessen 1919 og 1930 (udgravninger), Tage 
E. Christiansen 1940 (teglstensfragment) og Holger Schmidt 1963 (redegørelse for rekon- 
struktionstegning af Knardrup kloster). — Redaktion ved Hugo Johannsen.

Tegninger. NM. Fire blade med opmåling af udgravningerne 1936—40 samt tegl
stensfragment, tegnet af Charles Christensen.

Notebøger. NM. Charles Christensen XVII, 59f.
Litteratur: Villads Christensen: Knardrup klosters historie, i ÅrbFrborg 1914, p. 72-99.

— Vilh. Lorenzen: De danske cistercienserklostres bygningshistorie (De danske klostres 
bygningshistorie, XI), 1941, p. 180—88.
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1 Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 139. 2 Henrik Smiths danske årbog, 
ed. H. F. Rørdam, i Monumenta Historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter, I, 1873, p. 
590. 3 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. VI, nr. 121. 4 F.eks. ActaPont. nr. 1039. 5 An
nales Danici p. 170. 6 Ibid., DiplDan. 2. rk. X, nr. 116. 7 Annales Danici p. 143.
8 ActaPont. nr. 1039. Jfr. endvidere nr. 1570 og Kr. Erslev: Erik af Pommern, 1901, 
p. 143 og 460 (om Erik af Pommerns indblanding i abbedvalget i 1420’rne. 9 1523 
var abbeden dog medudsteder af Frederik I.s håndfæstning, jfr. Aarsberetninger fra det 
kongelige Geheimearchiv, II, ed. C. F. Wegener, 1856—60, p. 65f. 10 Kronens Skøder 
I, 5. 11 Ibid. p. 81f. 12 Jfr. journ. nr. 456/57 i NM.s 2. afd.s arkiv. 13 Udover frem
stillingen i klosterværket, Charles Christensens tegninger og sporadiske notater findes i 
NM.s 2. afd.s arkiv fire fotografier (Victor Hermansen) af udgravningerne 1936. 14 Jfr. 
NM. Hugo Matthiessens beretning 1919. 15 Danske Magazin 3. rk. VI, 244. 16 Ibid. 
p. 16. 17 Johs. Hertz: Some Examples of Medieval Hypocausts in Denmark, i Chateau 
Gaillard. Etudes de Castellogie médievale, VII, Caen, 1975, p. 129.



Fig. 1. Farum. Ydre, set fra østsydøst. L.L. 1956

F A R U M  K I R K E
Ø L S T Y K K E  H E R R E D

Farumgård var for reformationen et len under Roskilde bispestol1, men om kirkens 
forhold synes intet oplyst. 1567 var der i sognet 21 tiendeydere2. Som patronatsinde- 

haver nævnes 16213 og 16454 kongen, fra 16935 ejeren af Farumgård, assessor i højesteret 
og Danske kancelli, Poul Vinding (jfr. p. 2481). 16976 annekteredes Værløse (Smørum 
herred, Københavns amt). Kirken var statsejendom, domænekirke (jfr. Kregme, p. 1559), 
før den overgik til selveje 1. juli 1934.

16507 anføres, at kirken anskaffede et stempel til at slå de fattiges tegn med8.
Ved istandsættelse 1960 fandtes lerkrukke af den type, som karakteriserer værkstedet 

i Farum Lillevang9, og ved harpning af gulvlag fremkom perler og forskellige småsager 
(NM. Inv.nr. D 163—176/1960) foruden monter10.
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Beliggenhed og kirkegård. Kirken, der er nabo til præstegården, ligger nord
vest for Farumgård og i den sydvestre ende af landsbyen (fig. 18), som i de 
senere årtier har undergået en gennemgribende forvandling og i stigende grad 
udvikler sig til en af hovedstadsområdets såkaldte sovebyer11. Bebyggelsen 
nærmest kirken, hvor det småkuperede terræn skråner ned imod den skov
kransede sø, bevarer træk af en ældre tilstand12.

Kirkegården, hvis nordside spidser til imod hovedindgangen ret for våben
huset, planeredes i 1830’rne13 og udvidedes 184714 mod syd, 189115 mod øst, 
omkring 1950 med en strimmel af præstegårdshaven og senest med en cirku
lær, hækhegnet enklave, sydvest for præstegården, projekteret 1967 af Hen
ning Rasmussen, Allerslev, indviet tre år senere.

Hegnet i kirkegårdens nordside, vest for hovedindgangen, samt i den tilstø
dende del af vestsiden udgøres af ny, teglhængt og hvidkalket mur. Videre mod 
syd i vestsiden ligger en bindingsværkslænge med gennemgang, tilhørende præ- 
stegårdskomplekset16. Kirkegårdens østside kantes af elmehæk, den øvrige 
hegning er teglhængt mur af kløvet kamp. †Stendiger, afdækket fortrinsvis
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Fig. 2. Farum. Opstalt af sydsiden 
1:300. Målt og tegnet af Bertel Ud
sen 1940. Kunstakademiets samling 
af arkitekturtegninger.

Fig. 3. Farum. Plan 1:300. Målt af 
Mogens Brahde 1961, tegnet med 
supplementer af KdeFL 1975.:

Fig. 4. Farum. Opstalt af nordsiden 
1:300. Målt og tegnet af Carl Metz 
1933. Kunstakademiets samling af 
arkitekturtegninger.

Fig. 5. Farum. Snit i skib og våben
hus 1:300. Målt og tegnet af Her
bert Løhndorf-Larsen 1932. Kunst
akademiets samling af arkitektur
tegninger.

med tørv, har siden 1600-tallet udgjort hegningen, hvorhos regnskaberne næv
ner adskillige reparationer eller fuldstændige omsætninger. Utvivlsomt har ho- 
vedindgangen altid siddet i nordmuren, der vendte mod landsbyen. 1722 (p. 
2485) nyopførtes port og låge, der formentlig var samlet i en muret portal; 
177217 opstilledes her tre, halvtredie meter høje, tagstensafdækkede piller, der 
ommuredes og hvidtedes 1827 (p. 2485) og repareredes i 1860’erne (p. 2486). 
Fodgængerlåge i nordsiden mellem hovedindgangen og nedennævnte ligkapel. 
Ved omdannelse 1974 af præstegårdsmøddingen til parkeringsplads er i vest
muren etableret indkørselsport med teglhængte, hvidkalkede piller. Samtidig 
fornyedes alle indganges låger i lakeret eg.

†Kirkelade nævnes første gang 1629/307 i anledning af reparation; 1696/97 
besørgede Farumgårds daværende ejer, professor, etatsråd Poul Vinding en 
ombygning til skolebrug. Huset, der i 1730’rne meldes brøstfældigt18 og tæk
ket med halm19, blev nogle år senere udlejet til den virksomme, i DK Frede
riksborg amt særdeles ofte nævnte snedker Jens Christensen17, hvis efterfølger 
Søren Jensen (jfr. p. 2410) boede der i 1770’erne20. 1795 meldes huset øde og
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nævnes sidste gang, da det tre år senere solgtes til Frederik Christensen21. 
Allerede 1840 anskaffedes to lange †bænke til at sidde på om sommeren22. 

Halvanden alen bredt fortov brolagt omkring kirken 186223. 1974 brolagt 
kørebaner fra indkørslerne til forplads foran våbenhuset.

Teglhængt ligkapel af røde sten med gavltinder, efter tegning af Meldahl 
(jfr. p. 2486), opførtes 1891 af F. Kielberg15 i det nordvestlige hjørne af den 
samtidige kirkegårdsudvidelse. Samme entreprenør byggede 190324 et lignende 
materialhus i den gamle kirkegårds sydskel.

På kirkegården enkelte lindetræer.
Kirken, der ved sine materialer og størrelse viser slægtskab med adskillige 

af Nordsjællands gudshuse, består af apsis, kor og skib fra 1100-årene25, sen
romansk våbenhus på nordsiden samt vestforlængelse og tårn fra 1400-tallet. 

Orienteringen har mindre afvigelse mod syd.
Bygningens oprindelige afsnit er, uden synligt sokkelfremspring, rejst af rå 

og kløvet kamp, lagt i temmelig regelmæssige lag; særlig omhyggeligt hånd
værk med udvalgte, relativt små sten karakteriserer korets østgavl og apsiden 
(fig. 1). Oprindeligt murværk med groft udjævnet mørtel ses i korets taggavl 
samt skibets østre. Hjørnekæder, vinduernes og sikkert tillige dørenes sider er 
sat med frådstensblokke26. I dag er façademurene overalt præget af istandsæt
telser, hvoraf adskillige figurerer som poster i kirkens regnskaber.

Grundplanen synes disponeret over indvendige kvadrater27, og centrum for 
apsidens cirkelslag ligger ved indersiden af korets østmur.

Døre og vinduer. Norddøren er i brug i omdannet skikkelse. Den rundbuede, 
med marksten tilmurede syddør konstateredes 196028 at være 225 cm høj og 
135 bred indvendig. Apsidens cirkulære, dobbeltsmigede østvindue, hvis dia
meter i façaden måler knap 50 cm, er bevaret i brug. Hver af det oprindelige 
skibs langvægge synes at have indeholdt tre rundbuede, dobbeltsmigede vin
duer, hvoraf toppen af det midterste, der måler 60 cm i bredden med en lys
ning på 30 cm, iagttages over hvælvet. I det nordre er trærammen på plads; 
frådstensstikket og hjørnekvadre ses på façaden over våbenhusets østre tag
flade (fig. 6).

Indvendig er konstateret spor efter murede, 40—50 cm brede vægbænke samt 
partier af et gulv af håndstore marksten, lagt i kalk og glittet over med kalk
mørtel28, formentlig kirkens ældste. Da tagværket sattes i stand 174517, ned
fældede man i regnskabet en bemærkning om, at de steder i muren, hvor det 
oprindelige trælofts bjælkeender havde siddet, endnu var kendelige. At dømme 
efter forholdene i skibet har loftbrædderne været sømmet på bjælkernes over
side.

Ændringer og tilføjelser. Den første, større (jfr. gulv, p. 2486) bygningsmæs
sige tildragelse ved den oprindelige kirke turde være opførelsen foran skibets 
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Fig. 6. Farum. Våbenhus, set fra nordøst (p. 2483). C. G. Schultz 1930

kvindedør, der vendte mod landsbyen, af et ret stort våbenhus. Væggene her 
må være i fuld mur, og med hjemmel i gavlens tidstypiske blændingsdekoration 
kan bygningen dateres til tiden omkring år 130029.

Bygningen, hvis eventuelle sokkel ikke ses over kirkegårdens hævede terræn, 
er opført af forholdsvis korte munkesten (22—26x11—12x8 cm) i vendisk 
forbandt. Langsiderne, hvor østsidens fladrundbuede vindue udførtes 184914 
krones af gesims, hvis led, bestående af to savskifter adskilt ved normalskifte, 
er svagt udkragede. Den kun 40 cm tykke gavl, hvis dør udvidedes 175717, og 
som kraftigt istandsattes 186930, udmærker sig ved sin dekoration, der består 
af en blænding på hver side af døren og een over denne (fig. 6). Sideblæn
dingerne har mønstermuret bund og afsluttes foroven trekløverformet. Blæn
dingen over døren er ved rundede halvstensstave, der har baser og kapitæler
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af trapezform, delt i tre rundbuede felter, hvoraf det midterste er højest og lidt 
bredere end de andre. Gavlens øverste parti med fem store kamtakker og de 
tilhørende cirkelblændinger samt en lille midtåbning ind til loftet hidrører lige
som gesimsen utvivlsomt fra en senmiddelalderlig ombygning31 (jfr. den tilsva
rende gesims på tårnet, p. 2485).

Ved midten af 1600-tallet var våbenhuset teglhængt og rummede †vægbænke7. 
For at hindre regnvandets indtrængen opmuredes 1692/937 i døråbningen nogle 
trin, der justeredes ved den ovennævnte ændring 1757. Det malede loft for
nyedes 184914, og gulvets mursten udskiftedes 191424 med fliser, formentlig de 
nuværende af grå ølandskalk.

I middelalderens sidste århundrede (jfr. DK. Kbh. Amt, p. 2202) gennemfør
tes, om ikke på een gang, så åbenbart som dele af samme plan, en betydelig 
udvidelse, omfattende vestforlængelse, vesttårn samt overhvælvning af skibet. 
Det kan ikke afgøres, om også korets †hvælv, der styrtede ned i 1640’rne7, 
hørte hjemme i denne sammenhæng.

Skibets eet fag lange vestforlængelse er rejst af munkesten (26—26,5 x 11,5— 
12x8,5—9 cm, ti skifter ca. 105 cm) i munkeforbandt over nogle skifter af 
kamp, der her, som mange andre steder formentlig stammer fra det oprinde
lige skibs nedbrudte vestgavl; også i bagmurene er benyttet en del kamp. En 
syld af delvis meget store marksten træder frem over terræn. Et par udkra
gede skifter udgør façadernes gesims, som er fortsat hen over skibets ældre mur; 
en lignende murkrone er gennemført på kor og apsis. Muligvis er skibets og 
korets, senest 187515 ommurede kamme samtidige med vestforlængelsen. Den
nes nordvæg er uden åbninger, mens sydvæggens vindue er omdannet (p. 2486).

Murtykkelsen i vestforlængelsen er reduceret i forhold til skibets ældre mure 
og ved opførelsen disponeret med henblik på overhvælvning, bl.a. ved falsede 
hjørnepiller, svarende til de piller, der samtidig indsattes i skibet i øvrigt. Alle 
piller afsluttes med vulstled, glat skifte, hulkant og platte (jfr. fig. 5, 7 og 15). 
Det forlængede skibs tre fag stærkt kuplede krydshvælv er muret med spids
buede, helsten brede gjord- og skjoldbuer. De retkantede halvstensribber har 
helsten brede overribber med trinkamme. Samtidig med hvælvarbejdet er sik
kert korbuen udvidet og gjort spidsbuet med fals mod skibet.

Tårnet, der til begge sider er en halv sten smallere end skibet, er forberedt, 
da vestforlængelsen opførtes. Dog kan færdiggørelsen have strakt sig over en 
længere tid; herpå tyder bl.a. det kampestensbælte (jfr. Slagslunde, p. 2434), 
som på alle façader forløber i højde med skibets murkrone. Det kun to stok
værk høje tårn er over markstenssylden rejst af munkesten, der gennemgående 
er noget større end vestforlængelsens (26,5—27,5x12—12,5x8 cm), i munke
skifte, hvis fuger på murenes inderside er ridsede med skrå strøg af murskeen. 
Ligesom i vestforlængelsen er der i bagmuren anvendt ret mange kampesten. 
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Tårnrummet, hvor døbefonten stod 17167, åbner sig mod skibet med en stor, 
spidsbuet, til begge sider falset arkade og har i hver af de tre vægge en spids
buet blænding med falset bueparti. Mod vest og syd sidder i blændingen et til 
begge sider falset, spidsbuet vindue; det vestre, som nu er blændet med træ
væg, overdækkes udvendigt med to binderstik, hvorimellem er placeret et lø
berskifte; lignende stik i sydvinduet (jfr. fig. 2) og tårnbuen. Rummet er på for
læg i væggene overdækket med et antagelig samtidigt krydshvælv med affasede 
(femkantede) halvstensribber, hvis nederste femtedel er af almindelige sten.

Samhørende med tårnet er et trappehus på dets nordside, med udvendig ind
gang i form af fladbuet åbning i spidsbuet spejl, overdækket med halvstens- 
stik og prydskifte. Over en udkraget savskiftegesims afdækkes udbygningen 
med halvtag, der 1662/637 og siden har været teglhængt. Trappen, der udbed
redes 187715, har rund halvstensspindel og loft af fladbuede stik af liggende 
sten; rummet oplyses midtvejs ved en lille glug, der udvendigt, hvor åbningens 
hjørner er rundede, sidder i spidsbuet spejl. Trappen udmunder i en fladbuet 
døråbning i klokkerummet, der mod øst, i hver side (af hensyn til skibets tag) 
har en fladbuet åbning, som udvendig overdækkes med halvstensstik og pryd
skifte. Mod hvert af de andre verdenshjørner sidder eet større, ligeledes flad
buet, udvendigt falset glamhul, der på façaden flankeres af (nu hvidtede) cir
kelblændinger. 1722 ændrede rytterdistriktkirkernes entreprenørhold, bestå
ende af Lars Erichsen, Anders Jacobsen og Søren Sørensen32, bunden i søndre 
og vestre lydhul og reparerede façademurværket omkring. Tårnets syd- og 
nordsider afsluttes med gesims mage til våbenhusets (p. 2484). 176817 ommu
rede Hans Engel fra Slangerup vestgavlen og gjorde samtidig østgavlen en fod 
lavere; gavlkammene, der tidligst nævnes i anledning af reparation 1684/857, 
fornyedes senest 1865/66 (p. 2486), ved hvilken lejlighed tinderne vistnok til
føjedes. På denne baggrund tør man ikke anse østgavlens fem høj blændingers 
usædvanlige øvre afslutning med fladbuer (fig. 1 og 5) for oprindelig.

Siden slutningen af 1700-tallet foreligger der vidnesbyrd om, at bygningens 
almindelige tilstand har været god33; enkelte reparationer blandt de mange 
vedligeholdelsesarbejder, der fremgår af kirkens omhyggeligt førte regnskaber, 
skal anføres. Ældste omtale er fra 16197, da den ret store åbning fra tårnet til 
skibets loft lukkedes med deller. 1686/87 kalkedes kirken indvendig, hvælv
buerne gjordes sorte med kønrøg (jfr. p. 2488) og korloftet gult med gurkemeje; 
da altertavlen ændredes en halv snes år senere (p. 2490), maledes en glorie på 
loftet. Mureren havde 1713/147 et ikke nærmere angivet arbejde, der på grund 
af betalingens størrelse må have haft et vist omfang. Jens Christensen (jfr. p. 
2481) opsatte 175517 nyt korloft med fire fyldinger. Samtidig med en temmelig 
omfattende, indvendig istandsættelse 182734 udførtes her gibsloft, fornyet 
184714.
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Vinduernes jernsprosseværk fornyedes 17017, og 1722 (p. 2485) muredes skrå 
sål i fem åbninger. I tilslutning til de ovenfor nævnte arbejder i koret 1827 
udvidedes de to vinduer, og åbningerne forsynedes med fals. Murermester Lund
blad fra Frederiksborg indsatte 1844 et vindue i skibets nordside39, og syv 
vinduer fornyedes 1883/8415. Fragmenter af middelalderlige vinduesruder: Et 
enkelt stykke med mulige rester af bemaling, samt stumper af ensfarvet, 
gulligt eller grønligt glas fra nyere tid i NM. (D 177—80/1960, 181—96/1969). 

Brudstykker af ca. fem cm tykke gulvfliser med reliefornamentik og (for ho
vedpartens vedkommende) sortgrøn glasur, fundet dels ved undersøgelsen 
196040, dels i skibets tilmurede nordvindue41, kunne tyde på, at (partier af?) 
det ældste gulv (p. 2482) omkring år 1200 afløstes af fornem flisebelægning42. 

Inden for skibets norddør, hvilende på sandfyld over det ældste gulv, kon
stateredes 1960 et mørtellag med aftryk af kvadratiske fliser (16x16x3—5 
cm), der kantet med munkesten havde udgjort en bane fra døren til midtgan
gen43. Til dette gulv, der åbenbart var tilpasset kirkens stoleværk (p. 2498), 
hører utvivlsomt enkelte fliser, der fandtes ved undersøgelsen 1960 (jfr. Sten
løse, p. 2360), og formentlig også de anskaffelser af astrag og mursten, som 
fremgår af kirkeregnskabet for 1637/38 og 1667/687. Reparation af stolesta
dernes trægulve første gang 1641/427. Kampestensgulvet i apsis afløstes 176517 
af mursten; tegl og ligsten har i nyere tid præget gulvet, der tid efter anden 
rettedes op og udbedredes. 1865/66 (jfr. nedenfor) lagdes bleggule teglfliser i ko
ret. I skib og tårnrum ligger siden istandsættelsen 1960 gule mursten på fladen. 

Tagværker, nye, af fyr. Våbenhusets †tagværk fornyet 175717, korets 176345, 
tårnets 176844 (p. 2485) ved Ole Jensen fra Frederikssund, skibets o. 186930 
og apsidens 189624 ved F. Kielberg46.

Kirkens tagmateriale er i dag vingetegl, undtagen på apsis, hvis munk og 
nonne sten udskiftedes samtidig med tagværket 1896. Hulsten og dæksten, der 
nævnes 1694/957, afløstes med »nye sten« på skibets nordside 1827 (p. 2485). 
Et blytag, der repareredes 1638/397, lå øjensynlig på tårnet, der efter ændrin
gen 1768 (p. 2485) havde tegltag.

I 1860’erne, da så mange kirker underkastedes en behandling ud fra ønsket 
om at bibringe dem et mere middelalderligt præg, kom turen også til Farum. 
Senere kammerherre, arkitekt Ferdinand Meldahl, der ved F. Friis’ død 1865 
som kongelig bygningsinspektør overtog opsynet med domænekirkerne35, fandt 
dem alle misligholdte og iværksatte restaureringer. I Farum, hvor et syn 1861 
havde ønsket en korudvidelse23, ordnedes bygningens ydre, bl.a. opsattes nye 
kamme (jfr. p. 2485); desuden udskiftedes vistnok bjælkelaget under klokke
stolen, og der gennemførtes indvendige arbejder, bl.a. »en forandring med ko
ret og dets omgivelser på en meget tilfredsstillende måde«36. 187537 indlagdes 
varme, formentlig i form af de to kakkelovne, der nævnes 194 2 38, og hvis tilhørende 
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Fig. 7. Farum. Indre, set mod øst.

gulvudstøbninger15 konstateredes 1960 i det oprindelige skibs vesthjørner28. 
Kirken står i dag teglhængt, med afrensede mure og er indvendig hvidkalket. 

Vindfløj, midt på tårnets tagryg, med sortmalet roset, forgyldt hane og 
øverst på jernstangen et kors, kan for hanens vedkommende være identisk 
med den »skønne fløj«, som stadsfysikus i København, dr. Caspar Kölichen 
skænkede 1686/877; korset omtales første gang ved midten af 1700-tallet47. 

K A L K M A L E R I E R

I apsis er fundet spor af romanske kalkmalerier, som 1960 restaureredes af 
Egmont Lind. På en grov, skødesløs berapning lå et meget svært lag hvidte
kalk, hvorpå malerierne var udført. Farvernes bindighed var så ringe, at se
nere hvidtninger havde opsuget de ydre farvelag. I skibets østligste fag fand
tes 1903 på sydvæggen et bredere og et smallere bånd malet med en temmelig 
stærk rød farve på sort bund som en guirlande indrammende prædikestolshim- 
len. I andet fag sås på den sydlige skjoldbue en dekoration malet med rødt og 
to grå nuancer; en tilsvarende fremdroges på enkelte ribbepartier 1960, tillige 
med et baldakinmaleri omkring familien Rostgaards epitafium på tårnets nord
væg. Disse malinger må formodes at være udført i 1700-tallets anden fjerdedel. 

L. L.  1962
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Fra 1200’rnes første fjerdedel, i apsis. Det runde vindue indrammes af en 
ca. 18 cm bred bort af hjerter med bladværk indeni; en s-formet dekoration 
smykker smigen48. På væggen, i højde med vinduets nedre del løber et bånd 
af halvcirkelslag, der skærer hinanden, med en bladdekoration i de derved dan
nede felter. Under det usædvanlige bånd er på vanlig vis malet et draperi. Over 
vinduet ses få, spredte farvepigmenter af en mandorla, og nord for denne anes 
omridset af et firbenet dyr, antagelig Markusløven, og lidt af en kjortel, mod 
syd enkelte spor af et vingefang. Dekorationen omkring vinduet er malet med 
hvidt, okker og sort; i øvrigt fandtes svage spor af sorte konturer, draperi med 
okker streg og okkerfarvet bund.

I skibets vestligste fag, på nordvæggen, ses et rødbrunt indvielseskors, som 
fremkom i forbindelse med kirkens hvidtning 1903.

†Kalkmalerier. På korets østvæg fandtes 1960 spor, som tydede på, at der 
har været malet to figurrækker. I skibets vestligste fag, på nordvæggen, fjer
nedes 1903 et indvielseskors, som var malet over det, der nu står fremme. 
1686 indkøbtes kønrøg til at gøre buerne i kirken sorte med7. 1742 blev gra
terne og buerne gjort røde17, hvilket formentlig er den barokmarmorering i gråt 
og rødbrunt, der fandtes 1960 under en næsten sort maling. Antagelig samti
dig hermed er det baldakinmaleri (fig. 17), som ved samme lejlighed fandtes 
omkring Rostgaards epitafium på tårnets nordvæg (jfr. p. 2501); farverne var 
grå og okker. Baldakinen overhvidtedes efter forudgående præparering.

I N V E N T A R
Oversigt. Af middelalderligt inventar ejer kirken en romansk font af skånsk sandsten. 

Fra 1500’rnes slutning findes malet alterbordsforside, altertavle og prædikestol samt al
terkalk med bæger fra 1831. Fodens endnu ikke identificerede stempel såvel som for
arbejdningen viser, at den er udført af samme mester som bl. a. den fornemme, såkaldte 
Rosenblomme i Nationalmuseet. I 1640’rne anskaffedes nye mandsstole, skrifte- og deg
nestol samt et pulpitur; ingen af delene er bevaret. Det er derimod alterstagerne fra 
1650, sygesættet fra 1668 og to vinkander, samt et lille sølvdåbsfad fra 1728. I begyn
delsen af 1700-årene opsattes epitafiet over Farumgårds ejer, Iens Rostgaard og hustru, 
der købte en begravelse i tårnrummet. Fra 1691 og i hvert fald til slutningen af 1700’rne 
var stole og pulpitur grønne. 1860 måtte stolene fornyes, da flere var angrebet af svamp. 
Kirkens nuværende farveholdning stammer fra restaureringen 1959.

Alterbordet består af en nyere fyrretræskasse.
Alterbordspanel (fig. 8), formentlig samtidigt med eller lidt ældre end alter

tavlen fra 1599, af træ, med en malet dekoration, som efterligner stof med 
granatæblemønster omformet i renæssancestil. Panelet, der dækker både for
siden og de to kortsider, består af to 40—4,5 cm brede og et smallere vandret
liggende brædt, alle temmelig råt tilhøvlede, i en ramme som udførtes ved 
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panelets restaurering 1951. Ved denne lejlighed konstateredes, at de to kort
sider er af savede i enderne. Bordets højde er 109 cm; forsidens vandrette bræd
der er 157 cm lange og kortsidernes nu 52 cm. De holdes sammen af nyere, 
lodrette rammestykker, hvorunder fandtes spor af tilsvarende ældre.

Panelets forside står med den restaurerede, oprindelige staffering på kridt
grund, mens kortsidernes bemaling ved fremdragelsen var så medtaget, at re
sterne måtte retoucheres »således at blot ro og helhed tilstræbtes«. Ornamen
tikken efterligner et brokademønster, formentlig fra begyndelsen eller midten 
af 1500-tallet og er malet med blågråt på hvidlig bund kontureret med mørkere 
farve, hvorefter hele overfladen er laseret med grøn lasur49. Langs forsidens over- 
og underkant ses malede frynser. På et smalt brædt lige under bordpladen er 
der med forgyldte versaler, som svarer nøje til altertavlens og må være sam- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 158

Fig. 8. Farum. Detalje af alterbordsforsidens malede dekoration (p. 2488).
N. J. Termansen 1951
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tidige med denne, på rød bund malet: »Benedicam dominvm in omni tempore 
semper lavs eivs in ore meo, psalm: 34« (»jeg vil love herren til hver en t i d . . .  
psalm. 34«). Over den fremdragne, oprindelige staffering lå en okkergul farve.

†Alterklæder. 1663 anskaffedes rødt klæde og frynser; 1686 skænkede Thyre 
Bornemann, dr. Kölichens frue, et nyt skarlagens alterklæde med nye silke
frynser om og en ny alterdug med kniplinger (sml. vindfløj). 1706 gav justits
råd Günther fra Helsingør 30 rdl. til hjælp til en ny messehagel (se p. 2495) 
og et nyt alterklæde af rødt plys med silke- og sølvfrynser samt våben og års
tal til sin ihukommelse7. Inventariet 1764 opregner et nyt alterklæde af groft, 
rødt fløjl eller plys, og endnu et af samme slags, som »slet intet duer«50; der
efter nævnes kun rdde, bl.a. et anskaffet 1827 med kongens ciffer med krone 
over og guldgaloner22.

Altertavlen (fig. 9), med malet årstal 1599, er en katekismustavle, der ved 
en istandsættelse 1951 søgtes ført tilbage til oprindelig skikkelse, efter at den 
i årenes løb flere gange havde ændret udseende (sml. bl.a. Ølsted p. 1539). 
Den hviler på et postament med fornyede fremspring, der smykkes af udskå
ret kasetteværk. På fremspringene står joniske søjler, hvis prydbælte ligeledes 
har kasetteværk; de flankerer det næsten kvadratiske midtfelt, som ved et 
nyt lodret og vandret rammestykke er delt i fire felter, der hver især indrammes 
af oprindelig æggestavliste. Til siderne er der nye vinger. Den udkragende ge
sims har tandsnit-æggestavdekoration på kronlisten og fremspring over søjlerne. 
Topstykkets søjler svarer til storstykkets; i feltet indenfor sidder et maleri fra
o. 1700, til siderne er der vinger med malet dekoration. Tavlen krones af en 
trekantgavl.

Den nuværende staffering med rødt, blåt og forgyldning udførtes 1951 af 
N. J. Termansen på grundlag af de oprindelige farvespor, som fandtes på top
stykket5. Storstykkets fire felter har i lange tider været dækket af maleri (jfr. 
nedenfor), hvorfor de oprindelige indskrifter, der var malet på kridtgrund, ved 
restaureringen fandtes i god stand. I de to øverste felter er nadverordene på 
latin, malet med versaler: »Dominvs noster Iesvs ...« og »Similiter et postqvam 
coenavit . . . «  og i de nederste, på dansk, med fornem fraktur: »Alterens Sa- 
cramente Vor Herre Jesus Christus ...« og »Lige saa tog hand . . . « ,  alle på 
sort bund.

Topstykkets maleri fra o. 1700 (jfr. storstykkets *maleri fra 1694), olie på 
lærred, forestiller opstandelsen. Billedet domineres af gråhvide skyer og et 
stærkt gult lys omkring den opstandne. I trekantgavlen ses Christian 4.s kro
nede initialer flankeret af 1599 og i gesimsfrisen hans valgsprog: »Regna firmat 
pietas« (»fromhed styrker rigerne«) alt malet med forgyldte versaler.

Den første, større ændring af tavlen, hvorved de malede indskriftfelter skjul
tes, skete formentlig 1694, da kirken anskaffede »et forgyldt skilderi om pas- 
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sionen«, som indsattes i altertavlen, hvorefter Paul Deventer reparerede og for
gyldte den (jfr. nedenfor)7. 1742 måtte Hans Nielsen, Ganløse, renovere og 
forgylde, og 1748 forgyldte han den nye kapitælliste17.

1876 blev der truffet aftale med A. Dorph om udførelse af et nyt altermaleri15; 
det forestiller Jesu vandring på søen og er malet med olie på lærred, 118x83 
cm53. Farverne er mørke med et gulligt lys bag Kristus, som bærer blå kappe 
over rød kjortel. På tårnrummets vestvæg, bag orglet. Storstykkets tidligere 
*maleri, 120 x 85 em, olie på lærred, forestiller begrædelsen. Jesu afsjælede 
legeme er anbragt diagonalt i billedet; bag ham står Maria med himmelvendte 
øjne. Baggrunden udfyldes af et mørkt klippeparti med et enligt forrevet træ. 
Farveholdningen virker lys, på trods af den mørke klippe. Det er malet efter 
et maleri af A. van Dyck fra o. 163052. Efter anskaffelsen af Dorphs maleri

158*

Fig. 9. Farum. Altertavle med malet årstal 1599 (p. 2490). L .  L .  1 9 6 2
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1876 opbevaredes det indtil 1895 på Frederiksborg slot. Nu i et rum bag kirke
kontoret.

Altersølv. Kalk (fig. 10) med fod, skaft og knop fra 1588, bæger fra 1831. 
Nuværende højde 20 cm. Den sekstungede fod har bred fodplade hvorover 
standkant med rudemønster vekslende med stave. Foden og skaftet smykkes 
af graverede renæssanceornamenter, hvori indgår et bånd med versalindskrift: 
»:See: det: er Gvds: lam som: bær verdens synder«. Båndet strækker sig over 
fem af fodens tunger, på den sjette er fastloddet et støbt krucifiks. Knoppen 
er midtdelt med seks støbte englehoveder fastgjort på midtringens bølgelinje 
og tre englehoveder mellem medaljoner i drevet arbejde på over- og underside. 
Bægeret hviler i en krans af akantusblade; på siden er graveret Frederik VI.s 
kronede monogram og 1831 (jfr. Snostrup, p. 2316). Under mundingsranden 
mestermærke PRE i rektangel for Poul Resen Eggersen (Bøje 858), Køben- 
havnsmærke (18)31, guardeinmærke for Christian Olsen Møller og måneds- 
mærke løven. Samtidig har man på en af fodens tunger graveret: »Farum Kir
ke« med versaler. Under foden findes versalindskriften: »Item ... denne kalck 
19 daller i sølff och koster gvldedt 4½ gamel daller och koster arbejdslønnen 
18 marck 1588« (fig. 10 a).

Omtrent midt på en af fodpladens tunger sidder et stempel med sammen
skrevet AE i skjold (fig. 10 b). Man kender seks andre renæssancearbejder stemp
let AE, deriblandt den fornemme lågpokal kaldet Rosenblommen (i NM.), som 
ifølge traditionen er en faddergave til Christian IV.s dåb 1577 fra rigsråd Hans 
Skovgaard og Anne Parsberg og en kalk tilhørende Kevlinge kirke (SvK. Skåne
I, 20 og fig. 17—19). På grund af den høje kvalitet hos de arbejder, der er 
udgået fra mester AE.s værksted, har man lige siden århundredskiftet søgt 
at finde ud af, hvad AE står for. Stemplet har været henført til Ægidius Loidt, 
men denne teori er forladt, og mesterens navn søges stadig54.

En forgyldt kalk og disk, som opføres i inventariet 1603, kan være denne. 
Det er også tænkeligt, at den først er kommet til kirken, da den gamle sølv
kalk og disk 1668 blev omgjort til sygesæt7. Thurah gengiver i Samlinger til 
en beskrivelse af Danmark indskriften under bunden og oplyser, at kalken 
bærer bogstaverne RHF og RHF, formentlig på det siden fornyede bæger. 
Sigurd Schoubye foreslår, at H’et har tilknytning til familien Hund, og F’et 
står for Farumgård; apoteker Hans de Hund fik 15. sept. 1562 forleningsbrev 
på Farumgård55. Teorien forekommer sandsynlig, og en af indskrifterne må for
modes at være fejltydet.

Disk, 1831, glat, forgyldt, 13,5 cm i tvm. Under randen graveret skriveskrift: 
»Farum Kirke« og under bunden fire stempler, mestermærke for Poul Resen 
Eggersen, Københavnsmærke 1831, guardeinmærke for Christian Olsen Møller 
og månedsmærke løven.
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Ske, 1878, med mestermærke for P. Hertz, Københavnsmærke 1878 og guar- 
deinmærke for Simon Groth.

Oblatæske, 1747, leveret af Christopher Joensen, København, der fik den 
gamle æske og en ubrugelig disk17. Den enkle, cirkelrunde æske, 10,5 cm i tvm., 
har på låget graveret Frederik V.s kronede spejlmonogram. Under bunden ind
prikket: »Farum Kircke 1747«; desuden fire stempler: ovalt mestermærke med 
Cl over 1741 (?) for ovennævnte guldsmed (Bøje 372), Københavnsmærke 
1747, guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke krebsen. 
1693 beskostedes en zirforgyldt †æske til brødet; den vejede 7 lod 3 kvint56.

Vinkande, 1716, af sølv, omlavet af en ældre, forgyldt flaske57. Den enkle 
kande af almindelig baroktype, svarende til f.eks. den i Vartov58, er 25 cm høj 
og står på en cirkulær fod. Den har pæreformet korpus med næb, profileret 
låg og kugleformet gæk; lige under gækken smykkes hanken af en maske. På 
korpus er graveret alliancevåben henvisende til Poul Vinding og hans hustru 
Margrethe Sophie Bøgvad; hans med stående hummer (eller reje) og som hjelm
tegn forkroppen af samme fisk, hendes med træ flankeret af løver på bag
benene og et træ som hjelmtegn. Mellem hjelmtegnene er graveret P W og 

2493

Fig. 10. Farum. Alterkalk. Fod og knop fra 1588, bæger fra 1831. a. Fodens underside med indskrift, 
b. Fodtunge med mesterstempel, sammenskrevet AE (p. 2492).

N. E. 1958
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L. L.1962

M S B .  Under bunden graveret årstallet 1716. Filologen Poul Vinding købte 
1693 Farumgård og fik samme år jus patronatus til kaldet; gården afhændede 
han igen 1704, 1712 døde han, og 1721 hustruen. Ifølge inventariet 1695 ejede 
kirken da »en skøn arbejdet sølv flaske og æske« foræret af justitsråd Vinding56. 
Formentlig er den zirforgyldte flaske til altret, som kirken bekostede 1693 til
lige med en æske7 (jfr. †oblatæske) anskaffet på justitsrådens foranledning og 
derfor blevet forsynet med hans og hustruens våben, svarende til de mange 
altertavler og prædikestole, der bærer lensmandsvåben59. Det må derefter 
pietetsfuldt være overført på den nye kande, som anskaffedes 1716.

† Vinkande og skål, af kgl. porcelæn, sort med forgyldte kanter og kors, før
ste gang omtalt 184122, eksisterede endnu 1962.

Sygesæt (fig. 11). Kalk og disk fra 1668, omgjort af den brækkede og ubruge
lige kalk og disk7. Den 12,5 cm høje kalk har flad, sekstunget fod og sekssidet 
skaft, rund, fladtrykt knop med buetunger på over- og undersiden og i de 
derved fremkomne ruder graveret: »Iesvs«. Samtidigt bæger. På fodpladen to 
ens, rektangulære stempler med sammenskrevet AN for Anders Nielsen, Kø
benhavn (Bøje 168). Den glatte disk har graveret cirkelkors på randen, flan
keret af to stempler som kalkens. Tvm. 9,4 cm.

Vinflaske (fig. 11), 1700, af sølv. Den pæreformede flaske har paralleller i 
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Fig. 11. Farum. Sygesæt. Kalk og disk udført 
1688 af Anders Nielsen, København, vinflaske 
fra 1700 (p. 2494).

Fig. 12. Farum. Alterstage, købt 1650 (p. 2495).

Helsingør S. Olai, skænket 1650, og S. Marie (p. 142 og 377) samt i Vigersted 
med graveret 1642 (DK. Sorø p. 491), og må sikkert være formet efter den æl
dre, lille †vinflaske med to skruer til vin og brød, anskaffet 16447. Den for
gyldte flaske, som passer i kalkens bæger, har under bunden fire stempler: 
rundt mestermærke med Cl over 1700 for Christen Jensen (Bøje p. 53), Kø- 
benhavnsmærke 1700, guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke 
tvillingerne. I ældre, sort etui formet efter sættet og med indstemplede orna
menter ved lukningen.

Alterstager (fig. 12), købt 1650, hver med indprikket bølgeranke på fodskå
lens nederste, flade led, som hviler på tre kugler. Rigt profileret skaft og flad 
lyseskål med nyere lysepig. 46,5 cm høje. 1783 var den ene stage brækket60, 
og inventariet 1794 omtaler den som ubrugelig21. 1879 reparerede Holger Kjøl- 
stad, København, stagerne og påsatte nye, støbte stykker15. — 1834 anskaffe- 
des to »forlorne« †alterlys af træ og blik22.

†Messehagler. 1648 bekostedes en messehagel af rødt fløjl med kors af guld
snore, og 1706 gav justitsråd Günther, Helsingør, 30 rdl. til hjælp til alterklæde 
(jfr. dette) og messehagel af rødt plys med et »bordyret« krucifiks7. Siden næv
nes kun røde, bl. a. 1827, da der købtes fløjl og en Kristus-figur broderet i guld og 
sølv22, antagelig den, værgen 1861 beder om at få erstattet af et guldtrådskors37. 

L.L. 1962
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† Altergangstavle nævnes i kirkens inventarielister fra 179421 til 180422.
Alterskranke fra 1953, med genanvendte, snoede smedejernsbalustre.
Font (fig. 13), romansk, af brungrå, skånsk sandsten; sammen med Ballerup 

og Thorslunde (DK. Kbh. Amt p. 614, 522) hører den til den såkaldte Hyllie- 
gruppe blandt de skånske palmetfonte, og er en næsten direkte kopi af fonten 
i Glemminge (Ingelstads hrd., Skåne)61. Den er kun 79,5 cm høj og 61 cm i 
tvm.62. Den kvadratiske fod har platte og skråfas omkring rundstav, kummens 
sider er næsten lodrette, nederste fjerdedel affaset, således at den cylindriske 
kumme tilpasses den firkantede fod. Forneden og på øvre halvdel findes en 
udsmykning med palmetter; på overgangen mellem de nederste og det glatte 
bælte midt på kummen forløber en dobbelt tovstav. I bunden af kummen er 
der afløb, som udmunder i en firkantet åbning nederst på fodens ene side. 
Kummen har en revne, der er udbedret med cement, som tidligere tillige dæk
kede større dele af fonten. 1716 stod den i tårnrummet øst for Jens Rostgaards 
begravelse7; 1765 blev den taget ned og gjort lavere, malet og genopstillet63. 
1844 flyttedes den fra tårnet39, og 1865 til skibets nordøsthjørne64.

Dåbsfade. 1) Anskaffet 1621, af messing, ret nøje svarende til Lynge fra o. 
1575 (p. 1993) med drevet fremstilling af bebudelsen. Udenom er der ulæselig 
minuskelindskrift og på randen stemplede ornamenter, inderst en række små 
dyr. Tvm. 46 cm.

2) 1728, af sølv, skænket 1729 af »et Guds barn, som ikke har villet være 
sit navn bekendt«; med gaven fulgte en skrivelse til sognepræsten underskrevet 
CCDF17. Det helt glatte, dybe fad er kun 25 cm i tvm.; dets eneste dekoration 
består af graverede korslagte palmegrene hvorimellem adelskrone og: »Gud Til 
Ære«, det hele flankeret af årstallet 1729. På randens underside fire stempler, 
mestermærke AK med delvis udslidt årstal nedenunder i hjerteformet skjold, 
for A. Johs. Krøyer (Bøje 337), Københavnsmærke 1728, guardeinmærke for 
Conrad Ludolf og månedsmærke skytten. Under bunden graveret: »W 31 
lod 1 q«.

Dåbskande, anskaffet 182922, af tin, af slangehankstype, med Frederik VI.s 
kronede initialer graveret på korpus og »Farum Kirke 1829« på låget. 1736 
købtes en ny †dåbskande af tin hos kandestøber Ludzinschy, der tog den gamle 
i bytte17.

†Tekstiler. 1686 skænkede Thyre Borneman, dr. Kölichens hustru, et da
maskes håndklæde »med silkevirkning om dåben«7; 1764, da det var afløst af 
et håndklæde, salig fru Rostgaard havde skænket, brugtes det til at svøbe om 
dåben, hvormed antagelig menes sølvdåbsfadet50.

Prædikestol, o. 1600, i opbygningen beslægtet med de stole, der er udgået 
fra Bernt snedkers værksted i Slangerup (se Ølstykke p. 2342). Stolen er på 
fire fag, som adskilles af skiftevis mandlig og kvindelig herme foran glatte, 
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Fig. 13. Farum. Døbefont (p. 2496).

vinkelbøjede hjørner. De ret lave postamentfelters spejl smykkes af kasette
værk med diamantbosser, mens der på hvert af de adskillende, vinkelformede 
fremspring sidder to englehoveder. Storfelternes indramning med diamantbos
ser og tandsnit indenfor svarer til f.eks. Lynge (p. 1993) og opstillingen af de 
fornyede evangelistfigurer på en konsol foran flad niche svarer til udformningen 
i Ølsted (p. 1548). I sviklerne foroven sidder englehoveder. De adskillende her
mer har kasette-værk på skaftet og jonisk kapitæl. Figurerne er primitivt 
skåret med magre, dårligt formede arme (fig. 14). Gennemløbende gesimsfrise. 
Den oprindelige underbaldakin har bosserede ribber.

Såvel bærestolpen som opgangen med barokfyldinger er udført 1739 af sned- 
krene Nicolai Albretsen og Jens Christensen fra København17; opgangen er 
ændret i nyere tid. En del af det oprindelige opgangspanel med æggestav og 

L.L. 1962



2498 ØLSTYKKE HERRED

Fig. 14 a—b. Farum. Prædikestol, detaljer af hermer (p. 2498).

tandsnitliste foroven sidder nu op ad væggen. †Himmel leveredes 17067 og 
fjernedes 1951.

Stolen står med en nyere, delvis staffering med forgyldning på profiler og 
ornamenter, desuden rød og grøn lasur på sølv, samt sort; evangelisternes drag
ter er malet med blege farver. Deres navne står på et skilt nederst i hvert felt: 
»St Matthæus«, »St Marcus«, »St Lucas« og »St Johannes«. I gesimsfrisen nyere, 
forgyldt fraktur på blå bund: »Salige ere de, som høre Guds Ord . . . « ,  1758 
stod indskriften på latin: »Luc: 11. Beati qvi Audiunt . . .«65. Underbaldaki
nen har sorte maureskdekorationer og opgangspanelets fyldinger lysegrå mar
morering og blå rammestykker med røde profiler. Medens der under stolens 
nuværende staffering ikke er fundet ældre farvelag, var der på det oprindelige 
opgangspanel, som nu står afrenset, spor af adskillige farvelag66.

† Timeglas leveredes 16947.
Stolene er fra 1959. †Stole. Kirken har haft flere sæt nu forsvundne stole

stader; de ældstes udseende kendes ikke,. Den første oplysning om stolene er 
fra 1625, da Michel snedker fik betaling for arbejde ved to lukkede stole på 
mandssiden og to stoledøre på kvindesiden. 1640 udførtes 21 mandsstole af 
kirkens træ7, og i april 1657 leverede Espen snedker syv nye stole i kirken,

L.L. 1962
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et panel og bænke til våbenhuset, omsatte og forbedrede de gamle stole i tår
net, ligesom han også reparerede en del andre67. 1690 gjorde Johan snedker i 
Birkerød ti døre for kvindestolene, og året efter malede Anders Nielsen i Kø
benhavn alle stole grønne med sorte lister7. Samme farver benyttede Hans 
Nielsen, Ganløse, ved opmaling 174817. 1862 leverede tømrermester H. I. Hart- 
mann, Hillerød, nye stole68.

Langs væggene i kirken og våbenhuset var der opsat †paneler, som 1696 
blev malet af Poul Devent (sml. p. 2491)7. 1739 leverede Nicolai Albretsen og 
Jens Christensen fra København bl.a. nyt panelværk i kvindestolene og i den 
øverste stol ved skriftestolen; Hans Nielsen, Ganløse, malede vægpanelerne i 
skib og tårn17. 1803 var kvindestolenes panelværk brystfældigt; den tiltrængte 
reparation må formodes at være udført inden otte kvadratalen panel maledes 
brunrødt 1808. 1827 blev det gamle panel borttaget22. Det er muligvis en rest 
herfra, som opbevares i Nationalmuseet, idet det pågældende rammestykke, 
der er 149 cm langt og 20,5 cm højt, i to rektangulære felter bærer forgyldte 
reliefversaler på sort bund, som angiver navnet på en af kirkens præster: 
»Ianvs Hermannivs M: f: f: 1628« (Hans Hemmingsen var præst i Farum fra 
1608 til sin død 1628).

†Skrifte- og degnestole. 1643 anskaffedes en ny degnestol og en anden ny stol 
ved altret7. 1689 måtte tømmermand Jens Pedersen fra Værløse tage noget af 
både skrifte- og degnestol, som stod for nær ind over alterfoden, der var ble
vet fornyet; derefter malede Anders Nielsen, København, stolene grønne med 
sorte lister, og Hans Nielsen, Ganløse, anvendte de samme farver 1748, mens 
Lars Bendixen, Hillerød, 1761 malede skriftestolen brun og grøn med grønne 
og sorte lister. 1765 gjorde Jens Christensen en ny skriftestol17. En *gavl fra 
degnestolen opbevares siden 1962 i Nationalmuseet. Den er glat med æggestav- 
og tandsnitliste under det trekløverformede topstykke. Af farver ses hvidt og 
grønt, på skråpulten dueblåt.

Et fladt, anstrøget †fyrreskrin til alterklædernes forvaring er opført i inven
tariet 1764 med den tilføjelse, at det er unyttigt for alle vasa sacra, hvortil 
lånes et skab50.

Pengeblok, 1887, egetræsmalet, ligger på våbenhusloftet15. †Pengetavle, fra 
begyndelsen af 1800’rne, af mahogny; den glatte skuffe dækkes af låg med 
pengetragt af messing, lavt rygskjold med svejfet afslutning foroven. Fandtes 
i kirken 1962. Flere †pengetavler og bliksparebøsser omtales i inventarierne, 
heriblandt to nye, som Hans Nielsen. Ganløse, 1748 malede røde17.

†Pulpitur. 1641 indkøbtes materialer til et pulpitur; det ses først at være 
blevet malet 1691 af Anders Nielsen, København, der forsynede det med apo
stelbilleder7. Ifølge ældre indberetning fandtes der 1893 i privateje i Farum 
12 brystbilleder af Jesus og apostlene, malet på træ. i udskåren ramme, samt 
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Fig. 15. Farum. Indre, set mod vest.

to støtter med årstallet 164370. På et maleri fra 1875, som fandtes ved kirken, 
sås et pulpitur tværs over skibet, lige vest for døren til våbenhuset.

Orgel, bygget 1969 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 17 stemmer, 
to manualer og pedal; fritstående spillebord. Façade tegnet af arkitekt Rolf 
Graae. †Orgler. 1) Anskaffet 1843. Flyttet til Skævinge kirke 1891 (jfr. p. 1473). 
1926 havde det følgende fire stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Oktav 2', Terz 
l3/5'83. 2) Bygget 1891 af A. H. Busch & Sønner, København, senere om
bygget flere gange.

Salmenummertavler, moderne.
Lille kirkestævnetavle, sortmalet med hvid skriveskrift: »Lyses til Kirke

stævne«71. På våbenhusloftet. † Tavle til kirkestævne eller salmenumre kendes 
fra tegning 1929 af Aage Jørgensen. Den var glat med halvrund, øvre afslut
ning hvori udsavede tunger.

Lampetter fra 1960.
Kirkeskib, bark, »Ole Pedersens Minde, Farum 1875«, bygget af Ole Peder

sen og skænket af hans broder 189972. I skibets andet fag.
Klokker73. 1) 16297. Om slagkanten og på halsen er der profillinjer; man 

kunne forvente en indskrift mellem profillinjerne om halsen, men der er ingen; 
over den øverste ses en bladfrise. Klokkehankene har masker. Tvm. 77 cm74. 

L. L. 1962



FARUM KIRKE 2501

2) 1884. »Støbt af H. C. Gamst i Kjøbenhavn 1801« og »Onistøbt i Anker 
Heegaards Etablissement paa Frederiksværk 1884« ifølge versalindskrift om 
halsen75. Tvm. 107 cm. Ophængning i slyngbomme 1971.

†Klokker. 1517. Ifølge Thurahs Samlinger til en beskrivelse af Danmark 
havde klokken følgende indskrift: »Salve virgo pia, salve cum prole Maria, 
clarior aurora, pro nobis jugiter ora!. Johannes Falkenovi me fecit 1517« (»hil 
dig fromme mø, hil dig Maria med søn klarere end morgenrøden, bed stadig 
for os. Johannes Fastenowe støbte mig 1517«)76. Endvidere oplyses det, at 
klokken, der var den største, revnede, da der blev ringet over Christian V.77; 
derefter blev den omstøbt 1709. 1799 var den store klokke atter revnet, hvor
for klokkestøber Gamst indsendte overslag til dens omstøbning78 og tømrer
mester Walther til nedtagning af den gamle og ophejsning af den nye21. 1883 
var den igen revnet og omstøbtes15, jfr. klokke nr. 2.

En anden klokke, hvis alder ikke kendes, blev 1626 taget ned og hentet af 
to af klokkestøberens svende, repareret og atter ført til kirken, hvorefter 
klokketømmeret blev udbedret7.

Klokkestol, o. 1870, af fyr, af krydsbåndstype til to klokker30. 1709 fik Pe
der Jensen tømmermand betaling for en ny †klokkestol7.

G R A V M I N D E R

Epitafium (fig. 17). O. 1715 over lens Rostgaard, tidligere kgl. maj.s amts
forvalter over Cronborg amt, siden rådmand i Kiöbenhaun, krigs og landkom- 
missarius over Sielland, Lolland, Falster og Möen, boede 12 år på Farum- 
gaard, »den han i bygning og i mark, særdeles med mange hundrede favne sten
diger, såvel og med frugt- og andre træer forbedrede«, død sammesteds 18. 
nov. 1715, 66 år gl. Hans hustru Else Iversdotter, gift med ham 29 år, døde 
<20. juli 1741, 92 år gl.). De har foræret Farums kirke 200 rdl., »som 29. okt. 
1716 virkelig er betalt, for dette lejersted« (jfr. begravelse). Sort marmortavle, 
80 X 130,5 cm, i profileret sandstensramme. Som konsol englehoved med ud
bredte vinger, og over tavlen blomster- og frugtguirlander omkring Rostgaard- 
våben, en okse med et oksehoved på hjelmen79. Indskrift med svagt fordy
bede, forgyldte versaler, rammen terrakotta og våbnet med heraldiske farver, 
hvid okse på rød baggrund, rødt og hvidt hjelmløv, hvid hjelm med gult visir.

†Malet gardin uden om epitafiet, fremdraget 196080, kan være udført efter 
Else Iversdatters død 1741, da grater og buer det følgende år maledes (jfr. 
kalkmalerier). Udformningen af det tidstypiske draperi svarer til Hans Niel
sens †gardiner omkring altertavlerne i talrige nordsjællandske kirker, f.eks. 
i Lynge og Sigerslevvester (p. 1988, 2223).

Muret begravelse? 11. dec. 1716 fik Jens Rostgaards enke, Else Iversdatter, 



2502 ØLSTYKKE HERRED

skøde på en begravelse i tårnet, øst for fonten, vest for kirkens egen tværmur 
fra syd til nord, således at hun måtte lade opføre en mur, hvorpå de tvær
stænger kunne hvile, som skulle bære ligstenene og de andre sten, der skulle 
dække graven. Hun måtte indrette stedet til jordbegravelse eller muret grav, 
og det fremgår ikke, hvad hun foretrak. Det blev endvidere tilladt at opsætte 
et epitafium (jfr. ovf.) og lægge en eller flere ligsten (jfr. nr. 2 og (†)sten)7.

Mindetavler. 1) O. 1850, over faldne i krigen 1848—50. Hvid marmortavle 
med fordybede, sortmalede versaler, i sort sandstensramme; foroven segment
gavl hvori laurbærkrans over korslagte faner. På skibets nordvæg.

2) O. 1864, over Peder Jørgensen, død i Torgau. Rektangulær, hvid marmor
tavle med fordybede, forgyldte versaler, i kalkstensramme. På skibets nordvæg.

Gravsten. 1) O. 1652. Hr. Morten Nielssøn fordum sognepræst i Farum i 11 
år, efterlod sig med hustruen Anna Pedersdaatter tre sønner og fire døtre . .. 
4. okt. 1614(?) . . . ,  og Madts Madtsson ligeledes sognepræst i Farum i otte år, 
efterlod sig med samme hustru en datter, døde 20. juli 1652. Stenen bekostet 
af enken. Grå kalksten, 202 x 133 cm, med fordybede versaler i tværskrift. 
Under triumfbuen, delvis skjult af knæfaldet.

2) O. 1715. Krigs- og landkommissarius i Siælland, Lolland og Falster og 
rådmand i Kiøbenhaun lens Rostgaard, som boede på Farumgaard og døde 
sammesteds 18. nov. 1715 i sin alders 66. år og hustru Else Iversdotter, gift 
29 år uden livsarvingers velsignelse ‹døde 20. juli 1741, 92 år gl.›. Rødlig 
kalksten, 214x138 cm, med rammelinje langs kanten og fordybede versaler i 
tværskrift. I tårnet, delvis under tårnbuen.

3) O. 1759 (fig. 16). Mag. Ole Bagger, sognepræst til Farum og Værløse i 62 
år, provst i Ølstykke hrd. i 30 år og hustru Anna Sophia Byssing gift i 61 år, 
velsignet med fire sønner og fem døtre, hvoraf fire sønner og to døtre er be
gravne i kirken før forældrene. Han døde 17. okt. 1759, hun 3. marts 1752. 
»De tre efterlevende døtre er i hæderlig stand, den ældste enke«. Af norsk 
marmor, 197 X 121 cm, med fordybet, sortmalet antikva, navnene med kur
siverede store bogstaver. I hjørnerne cirkelfelter med naivt udhuggede rocail- 
ler. Nu på korets nordvæg.

4) O. 1804. Forrige gårdmand Knud Olsen af Farum f. 6. nov. 1750 i Kirke 
Værlose(!), gift 22. april 1777 med den efterlevende enke Giertrud Larsdatter, 
† 5. sept. 1804, 53 år og 10 mdr. gl. Rødlig sandsten, 183 x 120 cm, med for
dybede versaler. I skibet, lige foran triumfbuen.

(†) Gravsten. O. 1600—25. Den oprindelige indskrift er fjernet ved stenens 
genanvendelse, jfr. nedenfor. Bevaret er en arkade, som bæres af kannelerede 
pilastre, tillige med de nedre hjørners evangelisttegn for Lukas og Markus. 
Indskrifttavlen ender forneden i tre ret store buetunger. Den yngre indskrift 
er med fordybede versaler: »lens Rostgaards og Else Iversdotters Eiendoms 
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L.L. 1902 Egmont Lind 1960

Fig. 16—17. Farum. 16. Gravsten over Ole Bagger, † 1759, og hustru Anna Sophia Byssing, † 1752 
(p. 2502). 17. Epitafium over Jens Rostgaard, † 1715, og hustru Else Iversdatter, † 1741 (p. 2501).

begravelse som ei maa aabnes 1717« foroven på stenen. Fandtes 1969 i for
bindelse med omlægning af tårnrummets gulv ca. 20 cm under nuværende 
gulvniveau.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1828. Hendrick Kampmann, født 6. maj 1751, 
† 4. april 1828, i 49 år sognepræst for Farum og Kirkeværlöse. Kampestens- 
stele med fordybede versaler. I kirkegårdens nordvesthjørne.

2) O. 1855. Andreas Andresen (!), født i Farum 25. nov. 1772, død samme
steds 23. marts 1850 og hustru Karen Andreasen født Calberg, f. 28. febr. 
1773, † 27. juli 1855. Stele af rødlig kalksten med fordybede versaler. Begra
velsen hegnes af nygotisk støbejernsgitter med støbt plade hvorpå læses: 
»Christen Andreasens Familiebegravelse købt paa 100 Aar fra 1856 til 1956«. 
Nord for tårnet.

3) O. 1857. Consistorialråd Rasmus Aagaard, født i Rønninge i Fyen 19. 
juni 1777, † 24. april 1857 i Farum. Sognepræst for Farum og Kirkeværløse 
menigheder i 29 år og tidligere for Kullerup og Refsvindinge i Fyen i 24 år. 
Fordybede versaler på marmorplade indfældet i sandsten med vedbendranker 
og kors foroven (jfr. † nr. 8). Op ad kirkegårdens vestmur.
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4) O. 1857. Afbygger Hans Olsens Familie-Gravsted. Som nr. 3.
5) O. 1857. C. P. Berthelsen og hnstru Johanne. Som nr. 3.
†Kirkegårdsmonumenter81. 1) O. 1822. Hofjægermesterinde Regine Dorothea 

Svanenskjold, født Qvistgaard, født 19. sept. 1766, † 17. maj 1827. Sandsten. 
2) O. 1829. Hofjægermester Peter de Svanenskjold, ejer af Farumgaard, født 

13. jan. 1765, † 17. febr. 1822. Sandsten.
3) O. 1832. Jacob Severin Pingel, forhenværende stiftsprovst i Fyens stift, 

født 3. april 1747, † 21. marts 1832.
4) O. 1836. Janusine Christiane Pingel, født Arboe, født på Hornholm 7. 

jan. 1789, † 16. ang. 1836 i København. Fjerde årsdagen efter døde datteren 
Johanne Marie Sophie v. Kohl.

5) O. 1846. Johannes Frederik Lind, ejer af Bregnerød kro, født 13. dec. 
1782, † 14. aug. 1846.

6) 1848. Commandørinde Dorothea Garde, født Mecklenburg, født 7. dec. 
1793, † 3. juli 184782.

7) O. 1849. Peder Leth, født 21. febr. 1774, † 15. okt. 1849. I 46 år kirke
sanger og skolelærer i Farum. Sandsten i jorden.

8) 1855. Consistorialrådinde Apelone Sophie Aagaard, født Pingel, født 22. 
marts 1786, † 31. marts 1855 (jfr. nr. 3).

9) O. 1858. Lægen Carl Theodor Casse, født 23. aug. 1813, † 23. sept. 1858.
10) O. 1862. Magdalene Marie Christine Jørgensen, født Johnsen, født 6. 

okt. 1828, † 25. nov. 1862.
†Smedejernskors. O. 1800—50, med oval tavle, der støttes af volutter (sml. 

Karlebo p. 900 med fig. 20). Kendes fra tegning af Aage Jørgensen 1922.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. 244.17. Kommunicerede kgl. res. med bilag.
— 244.69. Journal E. — Landbrugsministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejour- 
nal 1850—84 div. år. — Div. sager: kirkerne på Frborg. distrikt 1863—65. — Indenrigs
ministeriet. Bygnings- og havesager. Journal 1876. LA. Ølstykke herreds provsti. Korre- 
spondanceprot. for Ølstykke herreds provsti og Stenløse, Søsum og Veksø sognekald 
1795—1837. — Kirkeinspektionsarkiv. Farum rgskbog 1603—1718. — Farum-Værløse 
sognekaldsarkiv. Liber daticus 1802—53. — Kgl. bygningsinspektører, afl. 1951. Kirke
ministeriet. Kirker og præstegårde pk. 113, 114 og 115. — Se i øvrigt arkivalier for 
Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger af Sophus Müller og E. Schiødte 1875 (bygning og in
ventar), A. Hauberg 1903 (kalkmalerier), Chr. A. Jensen 1919 (bygning og inventar), 
Erik Horskjær 1942 (kalkmalerier), N. J. Termansen 1950—51 (forslag til og istandsæt
telse af alterbordspanel, altertavle og prædikestol), Åge Sørensen 1959—60 (undersøgelse 
og istandsættelse af panel ved prædikestol), Egmont Lind 1960 (kalkmalerier), Karl K. 
Nielsen og Holger Schmidt 1960 (gulvundersøgelse), Vibeke Michelsen 1962 (inventar) 
og Erik Skov 1969 (gravsten). — Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht, kalk
malerier, inventar og gravminder ved Marie-Louise Jørgensen, orgel ved Ole Olesen.
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Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger i NM: Grundplan, 2 vinduer, font og stage, af E. Schiødte 1875. — Vå

benhusgavl, af S. A. Claudi-Hansen 1914. — Grundplan, af Charles Christensen 1921. — 
Kirkegårdsmonument og tavle, af Aage Jørgensen 1922 og 1929. — Opmåling af syd
side, grundplan og længdesnit, af Svend Lynbech 1932—33. — Opmåling af altertavlens 
topstykke, af N. J. Termansen 1951. — Alterbordspanel. — Aftryk af flisegulv og un
dersøgelse af gulvet, af Karl K. Nielsen 1960. — I RA: Kortsamlingen. Landbrugsmini
steriets afl. 1933. Stolegavl. I Kunstakademiet: 13 blade opmålinger, Hans Schiellerup 
1925, H. Løhndorf-Larsen og Carl Metz 1932, Bertel Udsen og Halldor Gunnløgsson 1940.

Notebøger i NM: V. Koch II, 31 og III, 101.

1 Roskildebispens jordebog p. 89. 2 Landebogen p. 14. 3 RA. Lensrgsk. Kbh. len 
1620—22. 4 RA. DaKanc. Indlæg til registre og tegnelser, samt henlagte sager 1645. 
5 RA. DaKanc. A II 3, nr. 28. Fortegnelser og div. dok. vedk. kirker . . . 1630—1702. 
Pergamentbind: Fortegnelse over jus patronatus (1674ff.). 6 Ifølge reskript af 7. febr. 
1697. DaKanc. Sjællandske tegnelser. Kgl. Bibi. Additamenta 153, fol. L. L. de Thurah, 
Saml. til Beskrivelse af Danmark. I. 7 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Rgskbog 1603— 
1718. 8 Jfr. H. Matthiessen, Tiggertegn, i Fra Arkiv og Museum II, 1 p. 111—16. 
9 NM. Inv. nr. D 162/1960. Jfr. M. Bencard og E. Roesdahl, Dansk middelalderlertøj 
1050—1550. Århus 1972, nr. 77 samt p. 10ff.; Ársskrift udg. af Historisk forening for 
Værløse kommune 1971, p. 35. 10 I den kgl. Mont og Medaillesamling, Fundprot. 
2658. 11 Jfr. »Miljøbevaring«, udg. af Kunstakademiets arkitektskole, restaureringsaf- 
delingen, 1974. 12 C. Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland I, 1811 p. 148—54, 
mediterer over Farumegnens yndigheder. 13 RA. Rtk. Bygningsadm. journal; J. P. 
Mynsters Visitatsbøger 1835—1853, udg. ved Bjørn Kornerup I, 1937 p. 178. 14 RA. 
Rtk. Bygningsadm. kopibog. 15 LA. Kgl. bygningsinspk. Meldahl. Domænekirkerne. 
16 Indre porthammer i gennemgangen mærket 1724, på husets affasede nordøsthjørne en 
sten med årstallet 1817. 17 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1721—80. Sjællandske ryt
terdistrikters kirkergsk. 18 Lars Erichsen (jfr. p. 2485 og 1533) byggede rytterdistrikts
skolen i Farum 1725, »Miljøbevaring« p. 154 (note 11). 19 Note 17 og Kgl. Bibi. Ny- 
KglSaml. 370 f. fol. A. Petersen, Saml. til Danmarks Topografi. 20 RA. Rtk. Sjæll. kt. 
1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. 21 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Kbh. amt 
1794—99. 22 RA. Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Frborg. amt 1800—48. 23 LA. Sjællands 
stiftsprovstearkiv. 1831—62. Synsprot. for præstegårde og kirker. 24 LA. Kgl. bygnings
inspk. afl. 1951. 25 Jfr. V. la Cour, i Naturparken mellem Farum og Slangerup, 1965 
p. 61. 26 Nederst har hjørnerne banede granitblokke. 27 Partier af den ca. 110 cm 
brede fundering for skibets vestgavl konstateret 1960, indb. Nielsen og Schmidt. 28 Indb. 
Nielsen og Schmidt. 29 Mønstermurværk, beslægtet med det i våbenhusets sideblæn
dinger, præger en række høj- og senromanske vestgavle på Sjælland, f. eks. Nykøbing, 
Haslev (DK. Sorø p. 567), Teestrup (DK. Sorø p. 602), Kindertofte (DK. Sorø p. 677), 
Nørre Dalby (DK. Kbh. Amt p. 1226) og Skørpinge (DK. Sorø p. 810); sidstnævnte 
sted benyttet i en tregruppeniche. På Roskilde domkirkes søndre korsarmsgavl er møn
stermurværk forbundet med trepasblænding; lignende form optræder også andre steder 
i kirken (DK. Kbh. Amt pp. 1354 ff., 1362, 1445) og antages at have påvirket vestgav
len i Benløse (DK. Sorø p. 414). Blandt andre eksempler på den tredelte bue kan næv
nes den rige sydportal i Åhus og blændinger på vestgavlen af franciskanerkirken i Ystad 
(M. Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943 pp. 118, 
141) samt blændinger ude og inde i Våbensted kirke (DK. Maribo pp. 925—26). Alle hen
føres til midten og sidste del af 1200-tallet. Hertil kan føjes de to, antagelig lidt yngre 
tilfælde ved kirkerne i Næstved (DK. Præstø pp. 77, 135). Farumvåbenhusets blænding 
over døren udnytter tregruppe-motivet, som præger byggeriet i 1200-tallets anden halv
del; de delende halvstensstave er halvsøjler ligesom f. eks. allerede på østgavlen af klo- 

r›anmarks Kirker, Frederiksborg amt 159
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sterkirken i Løgum (DK. Tønder p. 1068); jfr. korets østfaçade på Nysogn kirke, vest 
for Ringkøbing, hvor tregruppevinduet sidder under en femdelt bue, der udfylder gavl
trekanten. På baggrund af dette stilistiske sammenligningsmateriale tegner en datering 
af våbenhuset i Farum til tiden omkring år 1300, snarere før end efter, sig som den mest 
rimelige, jfr. dog en senere datering hos M. Mackeprang, Vore Landsbykirker, 1944 p. 
123. Således placeret i tid bliver murværkets såkaldte polske eller vendiske forbandt et 
af de ældste eksempler her i landet på dette skifte, jfr. DK. Maribo p. 1493, DK. Kbh. 
Amt p. 2205 og Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 18, p. 156. 30 LA. 
Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79. 31 Samhørende hermed iagttages på skibets façade 
spor efter et tag med lavere hældning. 32 Note 17. Særlig Lars Erichsen havde en 
omfattende virksomhed, jfr. note 18 og C. Christensen, Hørsholms Historie, 1879 p. 335; 
K. Voss, Bygningsadministrationen i Danmark under enevælden, 1966; S. Ellkier-Peder- 
sen, Rytterskoletavlerne, Århus 1971 p. 15ff. 33 LA. Ølstykke hrd.s provsti. Korre- 
spondanceprot. 1795—1837; Mynsters visitatsbøger I, 178f. (note 13). 34 Note 22 og 
RA. Rtk. Beregninger og overslag over bygningsarbejder 1821—27. 35 H. Stemann: 
F. Meldahl og hans Venner III, 1929 p. 202f. 36 Note 30 og RA. Landbrugsministeriet, 
domænekontoret. Div. sager: Kirkerne på Frborg. distrikt 1863—65. 37 RA. Land
brugsministeriet, domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1864—65, 1873—84. 
38 Indb. Horskjær. 39 RA. Rtk. Bygningsadm. journalsager 1782—1848. 40 Note 28; 
Årsskrift, udg. af Historisk Forening for Værløse kommune 1960 p. 30—32. Nogle brud
stykker dels i Paltholm skole, Farum, dels i Værløses historiske samling. 41 Fremdraget 
af fylden af Henrik Jacobsen 1974; inv. nr. D 351/1974 (NM). 42 Lignende store fli
ser (31 x22 cm), der henføres til perioden 1200—1250, er senest fundet i Uggeløse kirke 
(p. 2010, med rekonstruktionstegning af Birgit Als Hansen, p. 2020, fig. 13; jfr. NM. 
Arbejdsmark 1972 p. 75f.). 43 Note 28; enkelte eksemplarer på de i note 40 nævnte 
steder; jfr. Årsskrift, udg. af Historisk Forening for Værløse kommune 1971, p. 28—35. 
44 Tagværk i seks kobler (fag) med »henge sylle« i midten afløst af et i syv kobler. 45 Note 
17. Det kan ikke afgøres, om det er ved denne lejlighed, at korets taghældning gjordes 
stejlere, jfr. ældre tagspor på skibets østgavl. 46 For hele kirken foreligger efterretnin
ger om adskillige reparationer og udskiftninger. 47 Kgl. Bibi. Additamenta 153 fol., 
L. L. de Thurah: Saml. til Beskrivelse af Danmark I. Der nævnes i rgsk. adskillige re
parationer af vindfløjen. 48 En tilsvarende blev 1953 fremdraget i Snoldelev på ski
bets nordvæg under vesthvælvet. 49 Spredte eksempler på alterbordsforsider med en 
bemaling, som efterligner stof, kendes f. eks. i Everdrup (Præstø p. 845) og Ejby (Kbh. 
Amt p. 1214), hvis altertavle er fra 1596. 50 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kgl. kirkers 
inv. 1764. 51 Da farverne var for ødelagte til at afdækkes, måtte de genfremstilles, 
og i tilslutning til den fundne staffering komponeredes tavlens øvrige farver. 52 Der fin
des to udgaver af maleriet, et lille i Louvre og et stort i Münchens Pinakotek (afbildet 
i Klassiker der Kunst XIII, 1909, p. 97—98). Samme forlæg er ligeledes brugt i et bil- 
lede signeret C. B. i Haus kirke i Norge (gengivet af Arne Nygård-Nielsen, i Årsberet
ning 1930 for Norske Fortidsminders Bevaring, 1932, p. 73). I Trap siges det tidligere 
altertavlemaleri at være en kopi efter en kopi efter Benoit le Coffre (jfr. note 15). 
Enten er denne oplysning forkert, da le Coffre, som blev født 1671, først var tilbage 
i Kbh. 1696 efter en udenlandsrejse, hvorfor man næppe kan nå at have malet en 
kopi efter en kopi efter et arbejde af ham, eller også drejer det sig ikke om det bil
lede, der anskaffedes 1694. Den første mulighed forekommer sandsynligst. 53 Sam
me motiv findes i Tågerup (DK. Maribo p. 668). 54 Sidst har Sigurd Schoubye i År- 
bok 1967, Kunstindustrimuseet i Oslo, p. 7—20, skrevet om renæssanceguldsmeden 
AE. Forfatteren anfører de seks øvrige arbejder, der er stemplet AE og gengiver de tre 
variationer af stemplet, ligesom han opregner litteraturen om emnet og tolkningerne af 
stemplet. Det drejer sig om følgende: Bernhard Olsen: De kjøbenhavnske Guldsmedes 
Stempler fra Tiden før Aaret 1800, 1892, nr. 7. Oluf Kolsrud: Velkenhornet, i Årbok 
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Fig. 18. Farum. Landsbyplan 1799.

1911. Kunstindustrimuseet i Oslo. Göran Axel-Nilsson: Hans Skovgaards och Anne Pars- 
bergs pokal från 1570-tallet, i Årstryck 1959. Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg, p. 
45—62. Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964, p. 59f. Tage E. Christiansen: Det københavnske 
guldsmedelaugs bøsse, i HistMeddKbh. 1965, p. 7—24. 55 KancBrevb. 56 Jfr. note 
7. Inventariet 1695 (LA. Bispearkivet. Provstebreve m.m. 1690—1808 Ølstykke hrd.) 
oplyser, at den var skænket af justitsråd Vinding tillige med en solvflaske. Oplysningen 
må bero på en misforståelse, således at de to ting er anskaffet på justitsrådens foranled
ning, idet han var kirkens patron. 57 Kanden vejer 83 lod 3 ½ kvint (ca. 5.200 gr.) 
og kostede ialt 53 rdl. 4 mk. 3 sk., hvorfra gik 23 rdl. 2 mk. for den gamle (jfr. note 7). 
58 Udført 1692 af Ditlev Brasenhauer (jfr. DK. Kbh. By IV, 43). 59 F.eks. Helsingør 

S. Marie, Lynge, Slangerup og prædikestolene i Strø og Lillerød (p. 354, 1990, 2049, 
1459 og 1972). 60 RA. Rev. rgsk. Ryttergodsdistrikter. Kbh. 1781—91. 61 Jfr. 
Mackeprang: Døbefonte p. 359. Se også Lars Tynell: Skånes medeltida Dopfuntar, 
Stockholm 1913—21 og M. Mackeprang: Skånske Fonte Vestensunds, i Från Stenålder 
till Rokoko, Lund 1937. 62 Fonten i Glemminge er 80 cm høj og 64 cm i tvm. 63 Jfr. 
note 17. Fonten i sig selv virker så helstobt, at det næppe kan være den, der er gjort 
lavere (jfr. også note 62). Muligvis kan oplysningen tolkes derhen, at fonten har stået 
på et podium, jfr. Blistrup (p. 1270), hvor der dog er tale om et fontepodium fra ro
mansk tid anbragt i skibets vestende. Se i øvrigt Olaf Olsen: Rumindretningen i ro
manske landsbykirker, i KirkehistSaml. 7. rk. 6. bd. p. 235—57. 64 RA. Landbrugs
ministeriet. Domænekontoret. Div. sager. Kirkerne på Frborg. distrikt 1863—65. 65 LA. 
Bispearkiv. Hist. eft. til brug for HofmFund. 1758—59. 66 Underst lå et blågrønt far
velag, derover rester af en dæmpet, lidt mørkere rød farve, så en blålig svag marmorering, 
som kunne tænkes at være Hans Nielsens fra 1742 (jfr. note 17), to lag egetræsmaling, 
en brun farve med sorte lister og øverst hvidt. 67 Arbejdet varede syv uger og to dage, 
og kirken betalte vognleje for at »ophente« Espen snedker med hans værktøj og en svend, 
samt kost til to mænd, foruden materialer (jfr. note 7). 68 Jfr. note 37. Tegningerne 
dertil findes i RA. Kortsaml. Landbrugsmin.s afl. 1933. 247. Farum kirke 1863. 69 LA. 
Farum-Værløse sognekaldsarkiv. Liber daticus. 70 Malerierne synedes af Nationalmu
seet, som fandt »sagerne uden værdi«. 71 Antagelig ældre end 1871, da kirkestævner 
afskaffedes. 72 Note 24. Jfr. Henning Henningsen: Kirkeskibe i Frederiksborg amt, 
i ÅrbFrborg. 1952, p. 97. 73 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 67. 74 Det må være 
denne klokke C. J. Boye beretter om i sit digt: Kirkeklokken i Farum, fra 1826, jfr. 
Anders Uhrskov i Kultur og Folkeminder III, Hillerød 1951, p. 34—39. 75 Indskrif159
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ten er den samme som på klokken i Hvedstrup (DK. Kbh. Amt p. 720) og flere andre, 
jfr. Uldall p. 261ff. 76 Kgl. Bibl. Additamenta 153 fol. L. L. de Thurah: Saml. til 
Beskrivelse . . . .  Falkenove er utvivlsomt fejllæsning eller fejlskrift for Fastenowe. 
77 Den gamle klokke vejede 4 skippd. 12 lispd. 4 pd., den nye 4 skippd. 7 lispd. 3 pd. 
(note 7). 78 RA. Rtk. Bygningskontoret. Kommunicerede kgl. res. med bilag 1800. 
Den gamle klokke vejede omkring 5 skippd. (sml. note 77), som efter omstøbning ville 
blive til 1440 pd., tillæg af nyt metal 160 pd. Inskriptionen ville koste 2 sk. pr. bogstav. 
79 Jens Rostgaard var brodersøn til amtsforvalter Hans R. og siden sit 12. år opdraget 
hos ham, jfr. Dansk Biografisk Lexikon, ed. C. F. Bricka, og P. A. Pedersen: Farum- 
gaard, i ÅrbFrborg. 1909, p. 116—26. 80 Jfr. fot. i NM. 81 Kgl. Bibi. NyKglSaml. 
2246, 4° Fr. Algreen-Ussing: Gravskrifter ... 1856—64. 82 Jfr. note 22. 83 Brev af
6. sept. 1926 fra sognepræsten N. O. Westh til orgelbygger Frobenius (i Skævinge kirkes 
arkiv).



K.de F.L. 1975

Fig. 1. Gerlev. Ydre, set fra syd med gavl af materialhus (p. 2510) og portal (p. 2510) i forgrunden.

G E R L E V  K I R K E

H O R N S  H E R R E D

Bortset fra at en sognepræst nævnes 14531, synes intet oplyst om kirkens forhold i 
middelalderen. 1567 var der 52 tiendeydere i sognet2. 1673 erhvervede overjæger- 

mester Vincents Joachim von Hahn patronats- og kaldsret til Gerlev og annekset Dråby, 
men allerede 1679 gik begge kirker tilbage til kronen3. 20. september 1911 overgik kir
ken til selveje.

Kirken rejser sig på en hævning i terrænet, vest for Egesmose, i den søndre 
del af landsbyen, hvis bebyggelse endnu fastholder træk af fortebyens karak
teristiske form4 (fig. 21). Den rektangulære kirkegård er udvidet mod øst, før
ste gang ved midten af 1800-tallet5, anden gang 19526. På alle sider udgøres 
hegningen af hvidtede og teglhængte mure, hvis ældre afsnit, omgivende are
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alet nærmest kirken, skiller sig ud ved større bredde og ved forneden at være 
lavet af rå og kløvet kamp, foroven af tegl. På vestsiden er murstensmaterialet 
overvejende små sten. Nordsiden, der rummer partier med munkesten i kryds
forbandt og endnu i begyndelsen af 1960’erne var afdækket med hul- og dæk
sten, indeholder antagelig en middelalderlig kerne. Hegnet om den ældre ud
videlse er udført af røde sten, om den yngre af gule. Ringmuren nævnes før
ste gang 16167, da den repareredes med 100 læs kamp; teglafdækning anføres 
siden 16248. Blandt de mange omtaler af udbedringer bemærkes istandsættel
ser af vestmuren, der på grund af terrænforholdene stod i stadig fare for ud
skridning. Hvidtning nævnes første gang 18279.

Nu som tidligere har kirkegården to indgange: I syd en muret, teglhængt 
portal med køreport og låge; begge åbninger, der er fladbuede og falset på 
sydsiden, har nye trætremmefløje, hvis ældre beslag og låsetøj formentlig er 
identisk med det, der nævnes ved syn 174410. I nord sidder en køreport med 
to murede piller, etableret i 1870’erne6 ved omdannelse af ældre fodgænger
låge, der synes at have været udstyret med en muret portal. De nuværende 
piller og trætremmefløje er udført 1960. Kirkens beliggenhed i landsbyen og 
våbenhusets placering foran kvindedøren udpeger nordre indgang som hoved
adgangen, tidligst nævnt 16358 i anledning af ny egeramme til †rist. Imidler
tid er vel terrænforholdene og relationen til landevejen (mod Lyngerup og Skib
by11) årsag til, at søndre indgang, hvis †rist fornyedes 16378, udbyggedes med 
indkørselsporten, hvor mange, små sten lader antage at en (om)bygning har 
fundet sted i forbindelse med det ovennævnte syn.

I kirkegårdens sydvestre hjørne ligger mellem portalen og vestmuren en 
grundmuret, hvidkalket, afvalmet og teglhængt bygning, der udnytter kirke- 
gårdsmuren på sine to sider og — vistnok ombygget 19226 — bruges til lig
kapel og lokum. Indtil 1870’erne6 fungerede hele bygningen som materialhus 
og nævnes i denne egenskab tidligst ved syn 177312; muligvis er huset iden
tisk med den vistnok grundmurede †kirkelade, der rejstes efter 1615 (da en 
ældre sløjfedes)7, og som (i dårlig stand) omtales sidste gang 174410. Det er 
usikkert, om bygningen er den samme som -\kalkhus, hvori 173313 stod to 
ligbårer. †Benhus fornyedes 183314 af murer C. Petersen fra Jægerspris.

Ifølge lov af 19. februar 1861 §17 brolagdes året efter6 omkring kirken et 
fortov i halvanden alens bredde med rendesten; nu asfalteret.

Kirkegårdens †asketræer anføres 18896; vestre række fældedes 1953.
Sten (ca. 105x170 cm) med skålformede fordybninger er indmuret lige over 

terræn i tårnets sydvestre hjørne15.
†Klokkehus. I det bjælkelag, der bærer klokkestolen, viser taphullerne i fire 

svære, knap seks meter lange ankerbjælker af eg (jfr. fig. 2), at disse oprin
delig var stolper i et tømret klokkehus eller trætårn (jfr. p. 1012 og 2136).
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Fig. 2. Gerlev. To af de genanvendte bjælker i tårnet, 1:50 (p. 2510). 
Målt og tegnet af Henrik Jacobsen 1975.

Kirkens skib er et langhus, som er resultatet af en gennemgribende ændring 
1617 af den romanske bygning, af hvis kor og skib de eksisterende mure rum
mer rester. Til den oprindelige kirke, der må henfores til sidste halvdel af 
1100-tallet, synes fra begyndelsen at have hørt vesttårnets underdel. Engang 
i 1400-tallet opførtes dels tårnets andet og tredie stokværk, dels indbyggedes 
der hvælv i kirken og dels tilføjedes sakristiet på korets nordside. Om ved år 
1500 rejstes våbenhuset foran skibets kvindedør. I begyndelsen af 1600-tallet 
fulgte den ovennævnte ombygning, der ved århundredets midte afsluttedes 
med store fornyelsesarbejder i tårnet. Som yngste tilføjelse står korsarmen på 
skibets nordside, opført 1753. Orienteringen er ret efter verdenshjørnerne.

Den romanske bygning, omfattende kor, skib og tårnets nedre stokværk, er 
opført af rå og kløvet kamp16, iblandet en del frådsten; til den svagt fremsprin
gende, skråkantede sokkel, der ses på korets og skibets østgavle, og til hjørner 
ved vinduer og lignende steder er vist anvendt kridt (jfr. nabokirken i Dråby). 
Bag våbenhuset og på de indvendige overvægge registreres murværkets bredt 
udtværede fugemørtel, der må angive den oprindelige tilstand; senere er på
ført et relativt groft, 1—2 cm tykt pudslag. Af det romanske kor er nordmu
ren og nedre del af østgavlen bevaret, af skibet nordre langmur.

Den helt i vest placerede norddør, der er ændret og udvidet, sidder utvivl
somt på oprindelig plads, og nogle store frådstenskvadre, der udvendig skim
tes over åbningen, lader antage, at denne fra begyndelsen har været vandret 
afdækket. Af oprindelige vinduer registreres eet tilmuret i koret, mens eet i 
skibet er i brug; begge er på indersiden 78 cm brede. Det i skibet, hvor lys
ningen måler 78 x28 cm, er i vægplanet 147 cm højt.
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Tårnet har samme bredde som det oprindelige skib, og dets understokværk, 
der er bygget i samme teknik som skibet (jfr. dog nedenfor, indgangen) og i 
det sydvestre hjørne ser ud til at stå i forbandt med dettes vestgavl, må være 
samtidigt med eller kun lidt yngre end den øvrige bygning. Kampestensmur- 
værket er idag blot bevaret op til et niveau svarende til skibets murkrone, 
hvorfor tårnets oprindelige højde ikke kan fastslås. De mange kampesten, der 
optræder indvendigt i andet og tredie stokværk, lader formode, at byggeriet 
nåede længere end underetagen. På den anden side kan den omstændighed, at 
udstemningerne på fire ankerbjælker henfører disse til et tømret hus (p. 2510), 
tolkes som tegn på, at en træoverbygning eller en tagrytter i en (senere?) pe
riode har fungeret som kirkens klokketårn. Tårnrummets nuværende hvælv 
(p. 2513), der er yngre end murene, hviler på forlæg i væggene, hvilket kunne 
angive, at den først planlagte overhvælvning blev opgivet, og at rummet i 
lighed med skib og kor udstyredes med træloft. Tårnrummet står i forbindelse 
med skibet ved en relativt bred, rundbuet arkade (jfr. fig. 17), hvis ret gen
nemløbende sider er uden vederlagsmarkering. I tårnrummets sydmur sidder 
et til begge sider falset, og på indersiden svagt spidsbuet vindue med ret gen
nemgående lysninger; i sin nuværende skikkelse kan åbningen være senmid
delalderlig.

Opgangen til tårnet foregår på dets nordside ad en udvendig, 1964—65 
istandsat, støbt trappe, der leder op til en nyindrettet dør. En †trætrappe ved 
tårndøren nævnes første gang i anledning af reparation 16147, den fornyedes 
1652 (p. 2519); år 170017 angives trappen opmuret påny. Den tilmurede, 50 
cm brede og fladbuet afdækkede indgang, der skimtes på façaden vest for den 
nuværende, er formentlig oprindelig. Den har ledt ind til et kammer, hvorfra 
en kort, med fladbuede stik overdækket passage i murlivet fører videre og 
munder ud i overdøren, der sidder i den østre ende af mellemstokværkets nord
væg. Façadeåbningens sider og passagens vægge og loft er udført med munke
sten18, der, så vidt det kan vurderes, er henmurede i sammenhæng med det 
omgivende kampestensmurværk.

Ændringer og tilføjelser. På tårnets østmur aflæses tagspor i relation til det 
oprindelige skib. Omstændighederne godtgør, at taget, der kan være samhø
rende med den nedennævnte hvælvindbygning i skibet, er jævnaldrende med 
tårnets andet og tredie stokværk. Disse betydelige bygningsarbejder, hvortil 
yderligere kan have hørt opførelsen af sakristiet (p. 2513), må sandsynligvis 
placeres engang omkring midten af 1400-tallet.

Begge tårnetager er bygget af munkesten, iblandet tilsyneladende genan- 
vendt kamp, der navnlig gør sig gældende på murenes indersider. Her er mod 
alle verdenshjørner disponeret med helsten dybe sparenicher, hvoraf den nor
dre og den søndre afsluttes fladbuet (jfr. fig. 8). I hver niche — bortset fra 
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Fig. 3. Gerlev. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1937, korrigeret og tegnet af KdeFL 1975.

den østre, der rummer den sekundært ændrede gennemgang til skibets loft 
— spores en eller to, nu tilmurede, fladbuede nicher eller glamhuller.

Den falsede pille i skibets nordvestre hjørne har skråkantet sokkel og hul- 
kantet, omløbende kragbånd og adskiller sig fra kirkens øvrige vægpiller26. 
Den står idag som det vægtigste indicium for, at skibet, og vel også koret, 
havde †hvælv forud for ombygningen 1617 (p. 2515). Tårnrummets sengotiske, 
halvsten tykke krydshvælv med retkantede halvstensribber hører kronologisk 
formentlig sammen med de forsvundne hvælv i skibet.

Sakristiet på korets nordside (fig. 6) må være tilføjet i sidste halvdel af 
1400-tallet og er opført af munkesten i munkeforbandt på en syld af store 
marksten, der træder frem på husets tre, frie sider. Den enkle bygning, hvis 
østvindue og muligvis tillige de simpelt udkragede gesimser antagelig hidrører 
fra ændringer i forbindelse med kirkens udvidelse (p. 2519), er placeret således, 
at østfaçaden flugter med korets gavl. Et spidsbuet spor på nordmuren angi
ver et vindue, som er forsvundet til fordel for den moderne, fladbuede dør. 
Sakristiets pryd er gavlen med syv kamtakker og samme antal spidsbuede 
høj blændinger, hvoraf den midterste er tvedelt og forsynet med en skråstillet 
skjoldblænding. I den øverste kamtak er der muret en cirkelblænding, således 
at hele kompositionen demonstrerer sit slægtskab med den serie senmiddel
alderlige gavle, der er opregnet ovenfor p. 2289.

Indvendig overdækkes rummet med et samtidigt krydshvælv, hvis halv- 
stenskapper hviler af på retkantede halvstensribber samt forlæg i væggene, 
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Hans Stiesdal 1957

Fig. 4. Gerlev. Slippen mellem tilbygning 1753 (t.v.) og våbenhuset (t.h.).

undtagen mod syd, hvor der op i mod koret er muret en skjoldbue (jfr. p. 
2519). På hvælvets øverste del er der halvsten brede overribber. Sakristiet står 
i forbindelse med koret ved en i dettes nordmur brudt, fladbuet døråbning 
(jfr. fig. 8), der på sakristisiden er rektangulær og falset.

Våbenhuset foran skibets norddør (fig. 7) må efter gavldekorationen at 
dømme være rejst omkring år 1500 og bliver dermed kirkens yngste, middel
alderlige tilføjelse. Bygningen er opført af munkesten i munkeforbandt uden 
synlig syld. Indgangen er udvidet, hvorved gavlens midtblænding er reduceret 
i højde, og senest er fjernet dørens mørktmalede, nygotiske indramning, af
sluttet foroven med et kors19. Østmurens to oprindelige vinduesglugger, til 
begge sider placeret i fælles, fladbuet blænding, er tilmuret og som lyskilde 
afløst ligesom i Dråby af et rektangulært vindue. Over et savsnitbånd krones 
langsiderne af et par udkragede skifter. Våbenhusets gavl har tre kamtakker, 
hver med en spidsbuet blænding; oprindelig havde blændingerne fælles fod
linie, hvor endnu sålen på de to følges af et savskifte. Gavlen indrammes af 
et omløbende, halvsten dybt og bredt bånd, der placerer den enkle komposi- 
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Fig. 5. Gerlev. Ydre, set fra nordøst med sakristi (p. 2513) og tilbygning 1753 (p. 2520).

tion som måske det mest vellykkede eksempel i den ovenfor p. 2311 nævnte 
gruppe20. Loftet, der skulle males 186021, er idag gråt med røde bjælker.

Ombygning 1617. Når behov for øget plads afstedkom udvidelse af en kirke, 
gennemførtes denne som regel i bygningens længderetning, og normalt skal 
sådanne udvidelser henføres til den katolske tid. I Gerlev har omstændighe
derne imidlertid medført, at kirken øgedes i tværretningen, og denne ombyg
ning fandt først sted nogle generationer efter reformationen. Den egenartede 
måde, hvorpå forandringen gjordes, placerer kirken i en fåtallig gruppe, der 
bl.a. tæller Borup kirke22. Ombygningens datering fremgår af kirkens regn
skabsbog, der under 1617 noterer indkøb af 6500 mursten, samt betaling til 
murermester Hans Madsen for dels at opmure kirkens søndre mur, dels at af
bryde og igen forfærdige den østre ende på kirkens mur og dels at »skælne 
den nør Mur og Lange Rumit desligest for Kornhuset i Vaabenhuset«. Videre 
oplysning om sagen må hentes ud af den eksisterende bygning (jfr. fig. 8).

Ved ændringen omdannedes skib og kor til et langhns på tre hvælvfag, hvor 
sydmuren i forhold til det ældre skib var rykket to meter frem og i sine ender 
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forbundet med henholdsvis korets østgavl og tårnet. På en markstenssyld, der 
flere steder træder i dagen, er muren rejst i munkeforbandt under anvendelse 
af ældre materialer og udstyret med hvælvforlæg på indersiden23. I vestenden 
iagttages en tilmuret døråbning, der indvendig giver sig til kende som en flad- 

Fig. 6. Gerlev. Sakristiets gavl (p. 2513). Hans Stiesdal 1957
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Fig. 7. Gerlev. Våbenhusets gavl (p. 2514).

buet niche. I hvert fag er anbragt et til begge sider dobbeltfalset24, fladbuet 
vindue, der overdækkes med halvstensstik og prydskifte. Gesimsen af et par 
udkragede skifter over savsnit er udført af små sten (jfr. p. 2521). De blyind
fattede ruder fastholdes af vindjern på indersiden25.

H.J. 1973



Fig. 8. Gerlev. Isometri 1:200, tegnet af KdeFL. Skematisk demonstration af de bygningsmæssige 
forhold vedrorende kirkens ombygning 1617 til bredt langhus (p. 2515).

Det var utvivlsomt tilstedeværelsen af de ældre vægpiller og skjoldbuer på 
skibets nordside, som medførte, at bygmesteren ved hvælvslagningen opgav 
at udnytte sydmurens forlæg. I stedet opførtes falsede piller26 og helsten brede, 
spidsbuede skjoldbuer, som sammen med simple, spidsbuede gjordbuer danner 
vederlag for langhusets tre stærkt kuplede krydshvælv, der har halvstens over
ribber og trinkamme. De ovenfor nævnte, indkøbte mursten27 er sikkert for- 
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trinsvis brugt til halvstenskapperne, de retkantede ribber og andet i forbindelse 
med hvælvene, som i modsætning til muren er gjort af udelukkende nye sten.

Som led i ombygningen opførtes en mur, båret af murpiller forbundet med 
dobbelte halvstensstik, hen over sakristihvælvet i forlængelse af skibets nord
væg, hvorefter langhustaget førtes helt til østgavlen i sin fulde bredde. Den 
nye taggavl, der har støttepille midt på bagsiden, muredes af munkesten med 
fire simple blændinger til hver side for en central, i højden tredelt blændings- 
komposition (fig. 5). Det er formentlig samtidig med ombygningen, at sakri
stiets østvindue fik sin nuværende udformning, beslægtet med skibets sydvin
duer, ligesom man senest ved denne lejlighed har blændet det ældre kors spids
buede gavlvindue.

Efter afslutningen på disse bygningsarbejder kom mester Simon 16248 og 
kalkede kirken og »stafferede hende indeni« under anvendelse af kønrøg, horn
lim, brunrødt og mønje.

Som konsekvens af ombygningen fik tårnet en skæv placering i forhold til 
skibets akse, hvilket imidlertid sløres af våbenhuset. Udvidelsen betød dog 
også, at skibets tagryg (flyttedes og) hævedes ca. een meter, hvilket forringede 
tårnets virkning i helheden. Denne omstændighed kan være årsag28 til, at man 
ved midten af 1600-tallet gennemførte en ikke ubetydelig ombygning og til
syneladende tillige en forhøjelse af tårnet.

1648 indkøbtes jern til ankre, et par år senere udbetaltes murermester Niels 
Sørensen fra København et forskud, og 1651 afregnedes hans entreprise, ialt 
1540 rdl., altså et temmeligt omfattende arbejde. Der anskaffedes bl.a. 7500 
mursten, 30 læs kampesten, som var opbrudt på marken, samt tømmer, hvor
med Peder Jensen fra Neder Dråby sammenhuggede og opsatte spærværket. 
Endelig nævnes et par karle, som tilbragte tre dage med at rengøre i tårnet, 
»der det var nedbrudt«. 1652 opsattes til tårndøren (p. 2512) en ny trappe af 
egetømmer, og året efter fulgte urskivernes fornyelse8 (p. 2534).

Allerede 166529 måtte murermester Jens Pedersen fra Roskilde reparere dår
lige partier på tårnets søndre og vestre sider, fire stillinger højt, »hvor Kalken 
var frafalden, saa vidt som Kampesten var indsat«. Atter 16928 opstod pro
blemer, og murermester Mikkel Hansen fra Roskilde udhuggede og nyopførte 
murværk på de samme sider af tårnet, samt ordnede tagets hul- og dæksten. 
170017 og 173430 foretoges igen reparationer, sidstnævnte år ved Jørgen Lar
sen, der udover udbedring af de førnævnte, åbenbart skrøbelige partier, delvis 
ommurede tårnets kamme. Sidste, større istandsættelse i ældre tid anføres 
1765/6631 og lededes af den københavnske mester, brandmajor E. F. Platz.

Mellemstokværket oplyses fra syd, vest og nord ved en smal, rundbuet åb
ning (fig. 8), og klokkestokværket har mod de samme verdenshjørner et par 
rundbuede glamhuller, ligeledes med ret gennemløbende sider. Disse enkelt- 
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Hans Stiesdal 1957Fig. 9. Gerlev. Det indre af tilbygning 1753 (p. 2520).

heder, ligesom tårnets glatte, kamtakkede gavle går antagelig tilbage til 1651, 
men har været genstand for de nævnte reparationer.

På mursten i klokkerummets østvæg, indridset med versaler med delvis 
sammenskrevne bogstaver, står: »1699 ringdieg formn kong den 11 septemb« 
samt hjertelignende bomærke; på sten i samme skifte med skriveskriftsbog- 
staver: »Ringet ved Kong Frederik Syvende † 10/11 65 [!]«.

Tilbygningen på kirkens nordside (fig. 5) er opført 175331; placeringen mel
lem våbenhus og sakristi forklarer sidevinduernes anbringelse og synes også 
at motivere husets langstrakte form, hvortil det dog skal bemærkes, at nabo
kirken i Dråby, der ligeledes hørte under Jægerspris slot, udvidedes et halvt 
århundrede tidligere med en lignende bygning. Endvidere er Gerlevs »korsarm« 
beslægtet med de tilbygninger, som i første halvdel af 1700-tallet rejstes ved 
det nordsjællandske rytterdistrikts kirker (jfr. p. 2148), og det her etablerede 
formsprog var endnu virksomt 1797, da hofbygmester Magens gav tegning til 
sidefløj ved Slagslunde kirke (p. 2434f.).

Gerlevs »sideskib« er en såre enkel bygning, opført af små sten over en syn- 
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lig markstenssyld. Murene afsluttes uncler det afvalmede, siden opførelsen tegl
hængte tag med en gesims af tre, få centimeter udkragede skifter, hvoraf det 
midterste er rundet. Oprindeligt sad der i hver af bygningens tre sider et stort, 
fladrundbuet vindue med indvendig smiget lysning; gavlens er nu afløst af en 
bred, fladbuet dør, hvorover der sidder en kvadratisk niche.

Indvendig står tilbygningen i forbindelse med skibet ved en spidsbuet ar
kade, som er brudt i midtfagets nordmur. Rummet deles i to etager ved træ- 
bjælkelag, der forstærkedes med dragere og jernsøjler 1869, hvorefter loftet 
forskalledes og pudsedes32. Forneden er i nordøsthjørnet afskilret et brænd
selsrum, og engang i indeværende århundrede er godt to trediedele af »kors- 
armen« ved en bræddevæg skilt fra den øvrige kirke. Foroven er der udskårne 
træbalustre i rækværket i arkaden mod skibet.

Ligesom tårnet har været genstand for adskillige, bl.a. af små sten velbe
vidnede reparationer (p. 2519), har kirkens østre ende, særligt ved søndre 
hjørne, været underkastet gentagne udbedringer; sådanne anføres 170217, 
174410 og 1862. Ved sidstnævnte lejlighed udtalte arkitekten, justitsråd P.E. I. 
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 160

Fig. 10. Gerlev. Indre, set mod øst. N.E. 1973
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Kornerup33, at der ikke var nogen overhængende fare forbundet med de revne
dannelser, der dog fortsat anføres årtier senere6.

Det kaster et vist lys over bygningens ældre historie, at man ved en istand
sættelse 1964—65 fandt det nødvendigt at styrke tårnets og østgavlens mur
værk med betydelige fundamentsforstærkninger samt indlægge et system af 
trækbånd over hvælvingerne34.

Gulvet i midtgangen er belagt med kantstillede, flammede sten35, i våben
huset, vist siden 19136, med røde, kvadratiske (23x23 cm) teglfliser; i tilbyg
ningen, hvis stengulv skulle omlægges 186021, ligger munkesten på fladen. 
Øvrige gulvarealer, hvor »thilde« i stolene nævnes i forbindelse med nyindret
ningen 1631, har nu træ; i sakristiet siden 18676, da en gravsten flyttedes til 
indgangen.

Varmeindretning var på tale 1892 og følgende år, men gennemførtes vist 
først 1902, da ovntilbud fra N. A. Christensen approberedes6. Ifølge kirkemi
nisteriets cirkulære af 2. august 1954 opsattes to år senere elektriske varme
legemer.

Tagværkerne, af fyr, der istandsattes 182736 og 1964—6534, indeholder en
kelte ældre dele og genanvendte stykker.

Kirken står i dag hvidtet ude og inde; den indvendige, kulørte dekoration 
opfriskedes 168230, udvendig hvidtning nævnes første gang 17348. Siden 175131 
har kirken stået tækket med tegl, senest omlagt 196037; blytage anføres i 
1600-tallet, og omkring 1730, da Friderich Asmussen fra Frederiksborg ud
bedrede blyet30, havde kun tårnet (jfr. p. 2519) og våbenhuset tegltag. 18696 
opsattes tagrender.

(†)Kalkmalerier. Sengotiske? På hvælv, ribber og vægge i tårnrummet fand
tes ved prøveafdækning 1963 spor af kalkmalerier, som atter overhvidtedes. 
Tidligere har man over korbuen kunnet læse INR. 1682 blev kirken, som 
nævnt ovenfor, hvidtet indvendig og anstrøget med grå, rød og sort farve8.

I N V E N T A R

Oversigt. Bortset fra dele af alterkalken og en klokke fra 1400’rne ejer kirken intet 
middelalderligt inventar. Prædikestolen bærer malet årstal 1601, og den usædvanlige 
malmfont anskaffedes 1604, mens fadet fra o. 1575 først blev købt til kirken 1630. Året 
efter opstilledes Hans Barchmanns altertavle som led i kirkens nymøblering, efter at 
udvidelsen mod syd var blevet gennemført og det indre malet 1624. Alterstagerne er fra 
1643, og ved denne tid fornyedes også stolestaderne, som igen udskiftedes godt 100 år 
senere i sammenhæng med nordre tilbygnings opførelse 1753. Ved visitatsen 1840 fandt 
biskop Münster kirken smuk, lys, rummelig og i god stand, et indtryk som bekræftes, 
efter at stolenes egetræsfarve fra 1905 blev ændret til en varm rød farve 1965.
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Fig. 11. Gerlev. Altertavle 1631, af Hans Barchmann (p. 2525),

Alterbord, opstillet efter ombygningen 1617, af munkesten, med enkelte kam
pesten. Bordet, der er 127 cm højt og 220 langt, måler kun 72 cm i dybden; 
det står ca. 66 cm fra østvæggen og har formentlig oprindelig gået ud til denne. 
I dets bagside er i nyere tid, muligvis 1923, indhugget et skabshul, der er 85 
cm højt, 63 bredt og 34 dybt. Som låge er anvendt en stolestadedør (s. d.). 
Bordet dækkes af et glat fyrrtpanel, som kan være det, Anders Fyen opsatte 
1631 i forbindelse med altertavlens fornyelse8. På dets sydside ses spor efter 
alterskranken. På den østre kantliste foroven er med blyant skrevet: »Fløjel 
og Filt paasat i Oktober 1923 af Pagh og Margrethe Pagh, Lyngerup«.

160 *

N. H.1973
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Alterklæde, 1956, af rødt fløjl med påsyet latinsk kors af gråt stof. †Alter
klæder. 1) 1635 købtes 10 alen karmoisinrødt, blomstret fløjl, 7 alen grønt lær
red til foer og 12 alen fine guldpossementer til et alterklæde. 2) 1647 anskaf
fedes et af rødt engelsk klæde8. 3) Skænket af prins Carl, Irvis navn og års
tallet 1715 var syet med guld på forsiden, af rødt fløjl38. 1740 havde musene 
ædt et stort hul i klædet, og foret var aldeles forrådnet10. Nævnt sidste gang 
177031. 4) 1745, af rødt klæde. 5) 1751—52, skænket af dronning Louise kort 
før hendes død. Af violet silke med indvævede sølvblomster og forpå dron
ningens navn og krone af guld39. 1862 afgivet til Museet for nordiske Oldsager40. 

Fig. 12. Gerlev. Detalje af fig. 11 (p. 2526). N. E. 1973
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Fig. 13. Gerlev. Prædikestolsfelt (p. 2529).

Altertavle (fig. 11), 1631, leveret af Hans [Barchmann] i Kratmøllen, mellem 
Slangerup og Jørlunde, hvorfra tavlen hentedes i otte vogne. Maties maler 
stafferede den, mens Bernt smed sørgede for nogle kroge til at fæstne kronen, 
dvs. topstykket, med8. Tavlen svarer i opbygning til dem i Lille Lyngby og 
Slangerup (p. 1514 fig. 7 og 2049 fig. 16), samt Dråby og Krogstrup, der begge 
tilskrives samme mester. Det meget lave postament har under storstykkets 
søjlestillinger fremspring med rektangelfylding og en lille vinge. På hver side 
af storstykkets nadvermaleri er to joniske søjler, hvis fælles postament smyk
kes af englehoved mellem kolbeblomster. I muslingeskalniche mellem søjlerne

N. E. 1973
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står mod nord Petrus med bog i højre hånd og nøgle i venstre, mod syd Pau- 
lus med åben bog i højre og fornyet sværd i venstre hånd. Til siderne vinger 
med rige bruskbarokke skæringer omkring lille, musicerende putto og tyk
mavet herme, der holder en fugl i hånden. I forlængelse af storvingerne sid
der ud for søjlepostamenterne en lille vinge med englehoved41 (fig. 12). På 
storgesimsens fremspring udskårne våben og initialer henvisende til Frederik 
Urne (lensmand på Frederiksborg og Kronborg 1627—41) og hustru Karen 
Arenfeld (mod syd), jfr. indskrift i frisen. Gesimsfremspringene bærer brudte 
trekantgavle; i den nordre står Moses med lovens tavler, i den søndre Johan
nes døberen med korsstav i højre hånd og lam ved fødderne. Det næsten kva
dratiske topfelt flankeres af mandlig og kvindelig herme, som holder i skaf
tets oprullede kartoucheflig42. Til siderne rigt skårne vinger. Lignende skærin
ger på topstykke med Christian IV.s kronede monogram.

Storfeltets maleri, olie på træ, 154,5 x 123 cm, forestiller nadveren efter stik 
af Hendrich Goltzius 1598 med udeladelse af baggrundsmotiverne43. Lyset er 
koncentreret om bordets hvide dug, apostlene er iklædt forskelligt farvede 
dragter og kapper, baggrunden brun. Topstykkets ecce-homofremstilling er 
ligeledes udført på træ med meget mørke farver og viser Kristus siddende med 
sammenbundne hænder og tornekrone på hovedet. Bag hans venstre skulder 
ses en bøddel (næppe Pilatus), som holder kappen. Tilsvarende komposition 
findes i Krogstrup altertavles topstykke. Farveholdningen er meget mørk.

Af træværkets polykrome farver er blåt og guld fremherskende; ifølge ind
skrift bag på tavlen blev den »restaureret 1915 i April af R. Faaborg Frede
rikssund«. De opmalede indskrifter med gyldne versaler på sort bund stammer 
muligvis fra denne lejlighed, i postamentfrisen citat fra Luk. 22,19 og i ge
simsfrisen: »Anno 1631 erectum et exornatum est altarium sancti huius loci 
consensu viri generosi dni Friderici Wrne dni de Bregentved præsidis arcis 
Frederichsburgensis et Coronaburgensis &c« (»1631 blev denne altertavle op
stillet og udsmykket på dette hellige sted med samtykke af den ædle herre 
F.U. til Bregentved, lensmand på Frederiksborg og Kronborg«). 1645 blev 
tavlen renoveret af Johan Møller, København8.

†Helgenindefigur sengotisk, o. 1500. 1920, da figuren endnu eksisterede og 
blev fotograferet, manglede den hovedet og begge underarme, hvorfor en 
identifikation er umulig. Figuren, der er hulet i ryggen, bærer kappe, som løf
tes op med venstre hånd, hvorved dybe folder fremkommer. Ingen spor af 
farver. Helgeninden kan stamme fra en sidealtertavle eller den oprindelige 
†altertavle, der 1631 blev opsat nederst i kirken8.

Alterkalk (fig. 15) bestående af dele fra forskellig tid. Den pyramidedannede 
fod fra o. 1575 er sekstunget med fodplade og standkant smykket af støbt fir- 
bladornament; på en af tungerne er fastloddet et krucifiks. Sekssidet skaft 
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Fig. 14—15. Gerlev. 14. Oblatæske 1761 af Brandt Jonsen (p. 2527). 15. Alterkalkens fod og knop
(p. 2526).

og knop af gotisk type, som mellem over- og undersidens spidse tunger har 
korsblomster i gennembrudt arbejde. Bæger fra 1869, da kalken blev rettet 
og repareret6, som dets tre stempler viser: mestermærke VC i rektangel for 
Frederik Christian Vilhelm Christensen (Bøje 1140), Københavnsmærke [18]69 
og guardeinmærke for Simon Groth. 21,5 cm høj. Disk, antagelig samtidig med 
kalkens fod, glat med graveret cirkelkors på randen. Tvm. 15,5 cm.

Oblatæske (fig. 14), 1761, oval, på fire fødder, med drevne rocailledekoratio- 
ner på sider og låg. Midt på låget graveret kursiv: »Bekosted til Gierlöv Kirke 
1762«44. Under bunden fire stempler: mestermærke BIS over 1761 i skjold 
for Brandt Jonsen (Bøje p. 85), Københavnsmærke 1762, guardeinmærke for 
Christopher Fabritius og månedsmærke løven; desuden vægtangivelsen: »v: 
171: 2 1/4q«.

Vinkander. 1) 1936, »Gave til Gerlev Kirke fra fhv. Gaardejer Anders Chri
stensen, Landerslev. Julen 1937«. 2) Af kgl. porcelæn, sort, med guldkors, 
nævnt første gang i inventariet 18626. Ude af brug.

Sygesæt. Kalk og disk fra 1703. Kalken har cirkulær, keglestubformet fod 
med fodplade45; inden for kantens godronnering graveret skriveskrift i to kon
centriske cirkler: »Dette Er foræred af Sr Söfren Pedersen Wiising Closterfor- 
walter Paa Jægerspriis Till Guds Naufns ære og Gierlöf Menighed Siugis Ti- 
eniste 1703«. Indknebne skaftled og midtdelt, tunget knop. På bægeret fire 
stempler, hjertef ormet mestermærke med CL over 03 for Claus Lauritzen Lave 
(Bøje 226), Københavnsmærke 1703, guardeinmærke for Conrad Ludolf og 
ulæseligt månedsmærke. 14,5 crn høj. Den forgyldte disk har langs kanten

N. E. 1973
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godronnering svarende til kalkens og er forsynet med de samme fire stempler, 
samt indskriften: »Er foræred af Sr Söfren Pedersen Wising Closterforwalter 
Paa Jægerspriis 1703«. 9,3 cm i tvm. †Sygekalk og disk, forgyldt, nævnes sam
men med en tilhørende †tinflaske i synsforretningen 16898.

Alterstager, anskaffet 16438. Den høje, rigt profilerede fod hviler på tre kug
ler, den ene fornyet 183246. Skaftet består af vaseformet led, kugleled og ba- 
luster adskilt af mindre profilringe. Flad lyseskål med profileret lysetorn. 51 
cm høje. — Syvarmet stage fra 1901. — Inventariet 1862 nævner to †alterlys 
af blik, som to år senere indstilledes til kassation6.

Lyseslukker i form af et kohorn på en bambusstang.
†Røgelsekar er nævnt i inventarierne 16207 og 16218.
†Vandkedler. 16207 og følgende år omtales en messing »spandkedel«. 1634 

fik Jens kedelfører i Helsingør den gamle kedel tillige med 3 mark som be
taling for en lille messingkedel til at bære vand til fonten i8.

†Messehagler. Inventariet 1620 nævner to, en af gyldenstykke på rødt fløjl 
og en af gammel, blomstret damask7. 1740 omtales en af rødt fløjl med kors 
af brede guldgaloner og tilsvarende langs kanten10, formentlig identisk med 
tilsvarende anført 1770 sammen med den, dronning Louise skænkede 1751 
(jfr. alterklæder)31. 1862 afgivet til Museet for nordiske Oldsager40.

Alterskranke, 1869, oval, af støbejern, udført efter at synet foregående år 
havde påtalt, at knæfaldet ikke havde den lovbefalede bredde. Otte runde 
jernstænger med dobbeltvolutter foroven bærer den sortmalede håndliste. 
1862 havde knæfaldet udskåret bræddegelænder (sml. annekskirken Dråby)6.

En løs †bogstol er nævnt i inventarierne 174010 og 174130.
Font (fig. 16), fra 1604, af malm, støbt af Hans Wolf Endtfelder. Den cir

kulære fod har mange, flade profiler, skaftet er cylinderformet med midtdelt 
knop af spidsovalt tværsnit; kummen har profileret rand ledsaget af støbt 
bladbort, og herunder fire løvehoveder i relief anbragt med regelmæssige mel
lemrum. På den ene side tolinjet indskrift med reliefversaler: »Hans Wolf 
Endtfelder gos mich«. Langs kummens øvre rand: »Anno Dn MDCIIII blef 
denne Fvnd støbt Kirkeverger Her Hans Tagesen oc Niels lensen Paciencia 
fertilis arbor« ( » . . .  tålmod er et frugtbart træ«). Efter hver værges navn ses 
hans bomærke, henholdsvis H med T på den vandrette streg og et kvadrat, 
hvis øvre side krydses af latinsk kors. 94 cm høj. I skibets nordside, ud for 
tilbygningen (jfr. fig. 18).

Dåbsfad, o. 1575, købt til kirken 16308. I bunden drevet fremstilling af be
budelsen omgivet af ulæselig minuskelindskrift, på randen indstemplede liljer 
og palmetter (sml. Uggeløse p. 2014). Tvm. 49,5 cm.

Dåbskande, 1828, af tin, af den i amtet almindeligt forekommende slange- 
hanktype, der på korpus har graveret Frederik VI.s kronede monogram over 



GERLEV KIRKE 2529

Fig. 16. Gerlev. Dobefont, stobt 1604 af Hans Wolf Endtfelder (p. 2528).

årstallet og »Gierløv Kirke«. 173313 havde kirken en †tinvandkande med prins 
Carls navn og årstallet 1715 (sml. alterklæde, messehagel og klokke).

†Fontelåg. I de ældste inventarier og endnu 177031 omtales en »kobberfont«, 
utvivlsomt den nuværende, med »kobberlåg«8.

Af *krucifiks, fra 1200—50, er kun højre ben og tilsvarende del af under
kroppen bevaret. Nuværende højde ca. 70 cm. Kroppen dækkes af knælangt 
lændeklæde, som foroven er forsynet med vulst, der har taphul til †sløjfe. 
Krucifiksets nærmeste parallel må søges i Ferslev, Horns hrd. Af hulningen i 
ryggen på den bevarede del af figuren fremgår, at den har været skåret i to 
stykker træ. Rester af staffering på kridtgrund. I Nationalmuseet (inv. nr. 
D 109/1958). 1691 fik smeden betaling for at fastgøre krucifikset over koret8; 
i synet 1827 hedder det, at korbuebjælken må borttages9.

Prædikestol med malet årstal 1601, af en i amtet usædvanlig type47. Den 
består af fire fag (fig. 13), der hviler på stærkt profileret fodliste og har tilsva
rende kronliste. Fagene adskilles af fritstående, kannelerede søjler med pryd
bælte smykket af akantusblade og øverst kompositkapitæl; bag ved søjlerne 

N. E. 1973



2530 HORNS HERRED

er der slyngbånd. Storfelternes arkader har diamantbosser i bueslaget og den 
omløbende ramme, i sviklerne akantustreblade. Rundbuefelterne rummer sym
metrisk bladværk skåret i lavt relief; i feltet ved vinduet dækkes plantens 
nedre del af skjold, hvorpå årstallet er malet; det nærmest opgangen har relief
skåret Jesumonogram. I postamentets fyldinger sidder englehoved. Frem
springene under søjlerne er firsidede og afsluttes under den udkragende fod
liste af drejet, flad hængekugle. Den glatte frises indskrift med reliefversaler 
brydes af fremspringende englehoveder, øverst kronliste som stolens fodliste. 
Indskriften lyder: »Amen dico vobis qvi sermonem mevm avdit habet vitam 

(»sandelig, sandelig siger jeg eder . . . «  Johs. 5, 24).
Underbaldakinen er glat, i to afsæt og hviler på ottekantet søjle, som Jens 

Esbiørnsen Lind opsatte 1737, da den gamle var ganske forrådnet30.
Himlen er uregelmæssig sekssidet. Dens glatte frise brydes af hjørnefrem

spring med drejede hængekugler og konsoller med småspir mellem udsavede 
topstykker, der afsluttes af trekantgavl. Undersiden deles af profillister i syv 
glatte felter.

Fig. 17. Gerlev. Indre, set mod vest. N. E.1973
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Hans Stiesdal 1957Fig. 18. Gerlev. Indre, set mod tilbygning 1753.

Opgang fra 1744, da trappen til prædikestolen var faldet ned10, med tre 
glatte fyldinger, som på tre sider indrammes af profilliste. Ved overgangen til 
prædikestolen er anbragt en nyere halvsøjle, som efterligner stolens.

Stolens staffering, hovedsagelig ultramarin, guld på plantedele og engle
vinger, samt hvidt, stammer fra 19156, mens opgangen 1965 maledes som 
stolestaderne med marmorering i fyldingerne.

†Timeglas, firfaget, nævnt første gang 174010, var kasseret 177531.
Stolestader (fig. 19) fra 1760, da Jens Hansen fik betaling for 37 nye stole, 

som Laurs Kondrup malede med perleoliefarve og gule lister48. Stolene har 
glatte gavle med trekvartcirkulær øvre afslutning hvori rosetlignende udskæ
ringer. Profilkapitæler og -baser tyder på, at gavlene oprindelig har haft pi- 
lasterudsmykning til trods for, at ældre gangjern, tilsyneladende fra 1700’rne, 
dækker gavlen på det sted, hvor pilasteren skulle være. Dørene er glatte med 
rektangulær fylding.

I tilbygningen står lignende meget forenklede stole uden døre, med smalt 
sæde og kun et lavt brædt som rygstød (fig. 9). Gavlene har samme profil som
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i skibet, men mangler enhver dekoration. 186149 fandt synet, at de stod i mis
forhold til stolene i hovedskibet, hvilket man tilsyneladende først fik rettet i 
vort århundrede, da en del af tilbygningen afskilredes. Stolene fra tårnrum
met flyttedes herefter til den del af tilbygningen, som står i åben forbindelse 
med kirkerummet.

Alle stole er rødmalede, kirkeskibets med marmorerede dørfyldinger og 
skiftevis blå og grå roset i gavltopstykkerne. 1905 var stolestaderne egema- 
lede, og først 1943 fik bænkene i tilbygningens af skilrede del samme farve som 
i selve kirken6 (jfr. fig. 9—10 og 17—18).

†Stolestader. 1631 fik Daniel snedker betaling for at lægge »thilde« i 16 stole 
og forlænge seks. Som følge af kirkens udvidelse mod syd leverede Lauritz 
Olluffsøn, København, 1644 44 stole med lukkede døre, rygstykker og panel
værk ved væggen. En del måtte dog fornyes og en del forbedres igen 16818. 
Det er muligvis disse gamle stole og paneler, der solgtes ved auktion 176331, 
og 32 gamle døre dertil, som blev kasseret 1775, efter at de i en årrække havde 
ligget på våbenhusloftet50.

Bænke, muligvis dem, der 1869 anskalîedes til pulpituret6. De har i så fald 
fået deres nuværende plads i tårnrummet, da pulpituret blev nedlagt.

†Løse stole. 1638 anskalîedes en stol, som brugtes af præsten, når lig blev 
begravet på kirkegården51. 173530 fik drejer Anders Andersen betaling for en 
lænestol til sakristiet; den anvendtes, når præsten skriftede, og indstilledes til 
kassation 186221.

†Skrifte- og degnestol fra 1644, udført af Lauritz Olluffsøn, København8, 
muligvis dem, der 1862 beskrives som en lukket herskabsstol og kirkesanger
stol til hver sin side i koret6.

Pengeblok, formentlig anskaffet mellem 1741, da inventariet opfører en spo
leret fattigblok28, og 1770, da der opregnes en blok med lås for31. Den firkan
tede blok er på øvre halvdel beslået med fire vandrette jernbånd, hvoraf det 
ene lukker for forsidens lille luge. I det jerndækkede låg findes pengeslids. 
84,5 cm over gulvet. Mørkebrun. I skibet, vest for indgangsdøren. †Kirkeblok 
med to låse for anskaffedes 16478.

Pengetavler. To nyere, af eg, glatte, med drejet håndtag. †Pengetavler. In
ventarierne mellem 1740 og 1770 nævner fire gamle pengetavler52.

Dørfløje. 1) Sidste halvdel af 1400-tallet, bestående af lodretstillede planker, 
der mod koret beklædes med brede, profilerede, vandretlagte brædder, fast
holdt med storhovedede jernsøm i fire lodrette baner. Samtidig dørring på cir
kulær plade med to koncentriske rækker knopper langs kanten. Rødmalet, 
svarende til stolestaderne. Mellem kor og sakristi.

2) 1700’rnes anden halvdel, flammeret på ydersiden (sml. fig. 6). Rødmalet. 
Til sakristiet.



GERLEV KIRKE 2533

Fig. 19. Gerlev. Stolestader 1760, af Jens Hansen (p. 2531).

3) Antagelig fra 1800, da Peder Jonasen gav overslag til en ny våbenhusdør 
med dobbelte revler, og Jens Hansen til dørens hængsler og en ny lås53 (sml. 
fig. 7). Den rødmalede dør har fornemt, nyklassisistisk dørgreb. Til våbenhuset.

4) 1800’rne med to fløje, der hver har fire fyldinger (sml. p. 2521 og fig. 9). 
Ældre bukkehornsbeslag og lås. Til nordsidens tilbygning.

(†)Pulpitur er første gang nævnt 1626; 1644 fik Lauritz Olluffsøn betaling 
for en vindeltrappe8 dertil, og 1699 indkøbtes brædder til reparation forment
lig af det samme pulpitur17, der 1829 blev nedtaget14. Samtidigt foretoges der 
en hovedreparation ved det store, stadig eksisterende omend ikke fungerende, 
som 1862 omtales i tilbygningen med opgang af en simpel trappe (fig. 9). Det 
fik 1869 nyt skråt gulv og nye bænke54; mod skibet blev et rækværk med 
udsavede balustre bevaret, da dets funktion en gang i vort århundrede op
hørte (jfr. p. 2521 og fig. 18).

Orgel (sml. fig. 17), bygget 1970 af Carsten Lund, Birkerød. Ti stemmer, to 
manualer og pedal. Façade tegnet af orgelbyggeren. I skibets vestende. †Or- 
gel, bygget 1928 af I. Starup & Søn, København. Syv stemmer, et manual, 
anhangspedal. Pneumatisk taschevindlade. Afløste †harmonium.

N. E. 1973
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Salmenummertavler, anskaffet 191255, ophængt i skibet (jfr. fig. 18).
Lysekroner, nye.
Hatteknager, o. 1800, af træ, i fire rækker, på våbenhusets vestvæg (fig. 20).
Tårnur, signeret og dateret med skriveskrift på værkets øvre vandrette 

ramme: Poul Petersen Frederichs Burg Anno 1746. Døgnværk og timeslag
værk anbragt i »hinandens forlængelse« i smedejernsramme, samlet med kiler 
(højde med ben 93 cm, længde 96 cm, bredde 59 cm). I rammen forekommer 
jernværksstempler: HP i ovalt felt. De to lodrette ydre midterstivere og hjør
nestiverne fortsætter under værket som 30 cm lange, udadbøjede ben. Slag
værkets udvendige taphulsstiver ender foroven i en 16 cm høj kartouche. Alle 
de korte vandrette stivere er profilerede ved enderne. Der er stokkedrev over
alt, optræksudvekslinger og trævalser. Vinkelformede spærhager lægger an på 
valsehjulenes egre. Eet mellemhjul i hvert af værkerne. Den oprindelige hage
gang ændret til stiftgang med samtidigt pendulophæng. Ca. 3 m langt jern
pendul med bådformet linse. Slagværkets valsehjul har 12 hammerløftestifter 
med blindfælg. Åben, dobbelt hjerteskive. Tosidig konventionel slagværksud- 
løsning. To udløsningsstifter på valsehjulets fælg. Tilløbs- og ifaldsarmene er 
profilerede. Gammelt vindfang med fornyet spærværk. Tomme taphuller og 
andre spor tyder på visse væsentlige ændringer i værkets opbygning; således 
er slagværkets aksler tilsyneladende flyttet 3 cm ned (og gangværkets tilsva
rende op?). Lang hammervelle af træ lige over værket. Gammel smedet ur
hammer. Uret blev sidst istandsat 1962 af F. Bertram-Larsen, der fornyede 
dreven og enkelte andre dele og monterede messingstilleskiven. Værket er an
bragt på 56 cm høj træstol i muligvis samtidigt opstyltet urkammer med gam
melt låsetøj for døren. Kammeret står nordvestligst i øvre mellemstokværk i 
højde med urskiven. Denne sidder i øverste del af et vindue midt på tårnets 
nordside og har malet datering 1836, men er måske jævngammel med værket. 
Viserne er forgyldte ligesom romertallene, der står på sort talkrans, mens 
midterpartiet er blåt og hjørnerne brune. †Sejerværk anskaffedes i begyndelsen 
af 1600-tallet; der anføres et par reparationer, før urskiverne fornyedes 1653 
som afslutning på tårnets forhøjelser56 (p. 2519).

Klokker. 1) 1400’rne, med meningsløs minuskelindskrift mellem dobbelte 
rammelinjer om halsen og to rundstave lige over slagringen. På legemet to 
støbermærker, meget lig alfa og omega, af Uldall (p. 83) opfattet som en krog 
eller et anker og en saks. På grundlag af denne tydning henfører han, med 
forbehold, klokken til Hinricus Nicolai, der har brugt et lignende mærke på 
klokken i Sonnerup (DK. Kbh. Amt p. 902f.). Hver af hankene smykkes af 
tre tovsnoninger. Tvm. 91 cm.

2) 1714, ifølge indskrift med reliefversaler på slagringen støbt af Henrik 
Tessin57. På legemet ses over korslagte palmegrene et kronet spejlmonogram 
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for prins Carl (sml. †alterklæde og †dåbskande); længere nede er et firelinjet 
vers:

»Förste printz i Dannemark 
Hvis nahn(!) Carl lÿde 
til een tvnge for Gvds ark 
lod min malm gÿde 

1714«.

På modstående sides slagring læses: »Me fecit Hinrich Tessin«. Om halsen 
to bladborter og på hankene vrængemasker. 110 cm i tvm. — Ophængning 
ved August Nielsen Roslev 1949.

†Klokker. 1528 alleveredes en klokke, og igen 1602, sidstnævnte vejede 2 
skippd.58. Klokkestøber Jørgen Hansen, Kalundborg, fik i årene 1656—62 
betaling for omstøbning af den store klokke8.

Klokkestol, 1635, udført af tømrer Rasmus Pedersen8. Til to klokker, med 
dobbelte skråstivere, forsynet med tømmermærker.

Fig. 20. Gerlev. Knager i våbenhuset (p. 2534). Hans Stiesdak 1957
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G R A V M I N D E R

Gravsten. 1744, hr. Nicolai Jørgen Stolpe, † 24. april 174459, med sine tre 
børn P: A: S:, N: K: S: og A: I: S:. Ottekantet, brun kalksten, 106x103 cm, 
med fordybede versaler af forskellig størrelse tværs over stenen. Nu i skibet 
foran kortrinet.

1758 fik Lars Bödker betaling for at reparere hr. Stolpes grav i sakristiet, 
som var forfalden39.

Kirkegårdsmonument. O. 1844, gårdmand lens Andersen, Tersløv, † 1844, 
59 år gammel. Støbejernskors nord for kirken.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. Rtk. 2422.590. Div. sager vedr. Jægerspris 1662—1797. — 244.15. Bygnings
kontoret 1782—1826. Kommunicerede kgl. res. med bilag. — Rev. rgsk. Kirkergsk. 
1697—1703 Jægerspris gods’ kirkergsk. — Amtsrgsk. Jægerspris amt. Jordebogsrgsk. 
1758—59. Slotsinvrgsk. (herunder Gerlev kirkes ornamenter og inv.). —Landbrugsmini
steriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1850—66 div. år. — LA. Amtstuer. 
Kronborg amt. Jægerspris godsarkiv. Rgskvæsen. Gerlev kirkes rgskprot. 1621—1708.
— Gerlev og Dråby kirkers rgskprot. 1760—1809. — Jægerspris gods. Nr. 127, beskri- 
velsesforretn. over Jægerspris slot og gods 1740. Nr. 128, do. 1744. Nr. 129, koncept til 
beskrivelsesforretn. 1773. — Amter. Jægerspris amtsrgsk. 1729—41. — Gerlev-Dråby 
sognekaldsarkiv. Kirkebog 1728—1816. — Ved embedet. Protokol for Gerlev kirke 1862ff.
— Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger af I. B. Løffler og H. Petersen 1873—74, M. Macke-
prang 1920(7), Elna Moller 1961 med suppleringer 1973 (bygning) og Victor Hermansen 
1920 med suppleringer 1961 ved Erik Moltke (inventar). — Bygningsbeskrivelse ved 
Kjeld de Fine Licht, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen, orgel ved Ole 
Olesen og tårnur ved Hans Stiesdal.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.

1 Repert. 2. rk. nr. 228, jfr. nr. 12819. 2 Landebogen p. 160f. 3 Kronens skøder
II, 410; C. F. Wegener: Historiske Efterretninger om Abrahamstrup ... I, 1855, p.
260ff. 4 F. Hastrup: Danske landsbytyper, Århus 1964, p. 161 ff. 5 RA. Landbrugs-
min. Domænekt. Bygningsdomænejournal 1850—57, 1860—63, 1866. 6 Ved embedet.
Synsprot. 7 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 1614—20. 8 LA. Amtsstuearkiver.
Gerlev kirkes rgsk.prot. 1621—1708. 9 RA. Rtk. Bygn.adm. Beregninger og overslag
over bygn.arb. 1821—27. 10 LA. Beskr.forretn. 1740 og 1744. 11 Jfr. Videnskaber
nes selskabs kort, C. Wessel 1768, og kort 1748 over Jægerspris gods i H. M. dronnin
gens håndbibl. (hvor kirken blot er gengivet som signatur). 12 LA. Koncept til besk.-
forretn. 1773. 13 RA. Rtk. Div. dok. Domænegodset i Sjælland stift. Frborg. amt.
Jægerspris 1662—1776. 14 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager 1782—1848. 15 NM
1, sognebeskrivelse nr. 114. 16 Ved en undersøgelse forud for restaureringen 1964—65
(note 34) konstateredes den ca. 160 cm dybe markstensfundering på tårnets sydside at
være lagt af løst stablede sten, større øverst, mindre i midten og forneden sprøde, glim-
merholdige granitsten. 17 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1697—1703. 18 Enkelte sten i åb
ningens indre halvstensstik synes riflede, andre er hårdtbrændte med en glasurlignende
overflade. 19 Ses på ældre fotografier, f. eks. M. Mackeprang 1920 (NM). Den rustikke
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indfatning er vel yngre end år 1800, da Peder Jonasen gav overslag på ny dør til våben
huset, RA. Rtk. Bygningskontoret 1782—1826. Kommunicerede kgl. res. 1800. 20 De 
tre store blændinger synes at have haft en parallel på søndre våbenhus ved Tårnby 
kirke (DK. Kbh. Amt p. 285), jfr. også sakristiet ved Ejsing kirke, øst for Skive, og Hol- 
tug (DK. Præsto p. 387). 21 LA. Lynge-Frborg. og Horns-Ølstykke hrd. provsti. Prot. 
over synsforretn. over præstegårde og kirker 1854—62. 22 DK. Kbh. Amt, p. 1179; 
andre eksempler: Fru Alstad i Skåne, Drosselbjerg i Vestsjælland og Herlufmagle (DK. 
Præsto p. 619), jfr. Kirke Syv (DK. Kbh. Amt p. 1141). Ligesom Borup for 1880 er 
disse kirker toskibede i modsætning til Gerlev, som i denne henseende minder om Frø- 
rup på Fyn og Tillinge i Uppland (SvK., Uppland XI p. 231); jfr. M. Mackeprang, 
Vore landsbykirker, København 1944, p, 117—18. 23 Her ses ryggede fuger. 24 Indven
dig er ekstra fals i buen. 25 Udvendige forstærkninger er tilføjet ved restaureringen 1964 
—65. 26 Vægpillerne er uden sokkel, og kragbåndet er affaset på undersiden. I rummets 
sydøstre hjørne hviler hvælvet på en stor granitsten. 27 Hvælvstenene måler 28 x 9,5—10 
x 13,5—14 cm. 28 Samtidig giver dog bygningens hele historie (jfr. p. 2522) anledning 
til en formodning om, at også brøstfældighed kan have spillet en rolle som foranledning 
til tårnbyggeriet. 29 Bl.a. opgravedes 15 læs kampesten i marken (note 8), og 1500 
tagsten købtes af Hans von Møllengraf på Eskildsø, RA. Frederiksborg amts kirkergsk. 
Ølstykke m.fl. hrd. 30 LA. Jægerspris amt. Amtsrgsk. 1729—41. 31 LA. Gerlev og 
Dråby kirkers rgsk.prot. 1760—1809. 32 Nole 6 og LA. Sjællands bispearkiv. Kirkesyn 
1862—79. 33 Noterne 5 og 21. 34 Arbejdet lededes af Ebbe Christensen, Inger og 
Johannes Exner og Edouard Troelsgaard. Korrespondance i NM, jr. nr. 624/63 og 134/64, 
samt meddelelser fra arkitekten. 35 Da det nuværende orgel opstilledes i skibets syd
vestre hjørne, lagdes her kantstillede, røde sten. 36 Note 9 og RA. Bygningsadm. 
journal. 37 NM. 2. afdelings arkiv jr. nr. 694/60. 38 Jfr. note 13. Frederik IV. havde 
1703 givet sin broder, Carl, Jægerspris på livstid. 39 RA. Rtk. Rev. rgsk. Jægerspris 
amts jordegodsrgsk. 40 Jfr. note 5. Peter Kornerup henstillede, at de to kasserede 
alterklæder og messehagler, hvoraf det ene sæt var på Materialgården, det andet ved 
kirken, blev afgivet. 41 Sml. Lynge altertavles storvinge p. 1990 fig. 12. 42 Sml. de 
to hermer ved prædikestolsopgangen i Nørre Herlev (p. 1951 fig. 15). 43 Jfr. Sigrid 
Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800. Oslo 1973, p. 71 fig. 185. 44 Jfr. 
note 31. Hoffm.: Siellands Sogners etc. Beskrivelse 1755—73 oplyser, at æsken er for
æret af Victor Christian von Plessen, der 1738—49 var amtmand i Hørsholm og en år
række bestyrede Jægerspris. 45 Omtrent svarende til kalken i Bromme (DK. Sorø p. 
383) af samme mester, der har leveret den lidt afvigende sygekalk i Melby (p. 1622). 
46 Note 14, hvor den benævnes fod. 47 Nærmest beslægtet er de oprindelige dele af 
stolen i Helsingør S. Olai fra 1567, ligesom de i amtet velbevarede degnestole fra o. 
1575 står den nær. I ovrigt svarer den til nogle prædikestole i Holbæk amt, f. eks. 
Fårevejle (Ods hrd.) med reliefskåret 1596, Føllenslev (Skippinge hrd.) og Jyderup (Merløse 
hrd.) fra henholdsvis 1595 og 1597, endvidere prædikestolen i Bavelse, skænket 1596, der 
menes at være gjort i Nyborg, som giverne havde relationer til (DK. Præsto p. 672). 
48 Note 31. 1862 var der 27 stole i kirken og 16 tilsvarende i tårnrummet (note 6). 49 RA. 
Kultusmin. Journalsager 1848—1916.1862 var der 22 stole i tilbygningen (note 6). På fot. fra 
1920 ses stole i tårnrummet. 50 Note 31, inv. 1770. 51 Note 8. Præst på den tid var Tage 
Hansen, der ifølge Wiberg: Præstehist. var kapellan o. 1593, præst fra 1614 og 
døde 1640. 52 Den ene muligvis udført af Jens Esbiornsen Lind 1735 jfr. nabokir
ken Dråby. 53 RA. Rtk. Bygningskontoret. Kommunicerede kgl. res. 1782—1826. 
54 1862 var der 12 simple bænke (note 6). 55 Nole 6. 1805 anskaffedes et ukendt antal, 
næppe nogen af de eksisterende (note 31). 56 1603 »blev i Gerlev Kirketaarn opsat et 
Sejerværk, som i Helsingør var bestilt« og kostede 42 rdl. 4 mk. (note 31). 1626 og 1629 
repareredes uret af Jacob Slange, Helsingør, 1637 af Hans Wincheler, Roskilde, og 1653 
af Hans Jensen, København (note 8). I et inventar fra 1741 nævnes »et gammelt spo- 

Damnarks Kirker, Frederiksborg amt 161
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leret urværk« (note 30). Det nuværende blev istandsat 1853 og 1857. 1862 trængte det 
atter til reparation, og A. Funch gav overslag på 130 rdl. (note 5). Formodentlig er det 
ham, som herefter reparerer det, ændrer hagegangen til stiftgang med nyt pendul og 
monterer ny visertransmission med minutviser. 1653 nævnes to(!) nye solskiver (urski
ver) (note 8). En gammel snorerulle af træ i NM. inv. nr. D 388/1962. 57 Sml. Tibirke 
fra 1710 og Slangerup 1747 (p. 1333, 2085). 58 RA. Fortegnelse over indkrævede klok
ker 1528—29 og DaSaml. I, 100. 59 Ifølge Wiberg: Præstehist. var Nicolai Jørgen 
Nicolaisen Stolpe født 1702.

Fig. 21. Gerlev. Landsbyplan 1771.



Fig. 1. Dråby. Ydre, set fra sydvest med kirkestalden til højre i billedet.

D R Å B Y  K I R K E

H O R N S  H E R R E D

Sognet, der 1456 synes at have været selvstændigt1, har siden reformationstiden været 
anneks til Gerlev. 1567 var der 26 tiendeydere; degnen oppebar landgilden af en 

gård i Dråby til kirkens brød og vin2. Kirken overgik til selveje 19. sept. 1911.
Møntfund. Een Valdemar II. (Roskilde nr. 26) fandtes 1878 på kirkegården2a.

Kirken ligger helt mod syd i sognet, på flad mark nord for Over Dråby ved 
landevejen til Jægerspris. I de senere år er en villabebyggelse skudt op umid
delbart syd for den tidligere ensomt beliggende kirke, jfr. landsbyplanen.

Kirkegårdens ældre del hegnes af hvidtede teglstensmure hængt med vinge- 
tegl. Murene i sydvest er af munkesten i munkeskifte over fremspringende 
kampestenssyld og utvivlsomt middelalderlige. De øvrige mure hører sammen 
med senere udvidelser mod øst og nord. Ældst er østudvidelsen, der forment
lig gennemførtes i 1700’rne og muligvis samtidig med den nuværende kirke
stalds forgænger. 18473 foretoges en udvidelse mod nord, og 1976 er der nord 

lül*
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og nordøst for den gamle kirkegård inddraget et stort nyt areal, som hegnes 
af rødstensmure, afdækket med vingetegl.

Indgange. Den brede, vandret tegldækkede portal i sydmuren ud for våben
huset har fladrundbuet køreport og en ligeledes indvendig falset fodgænger
låge, hvis uregelmæssige afdækning nærmer sig spærstikkets form. I sin kerne 
er portalens store vestre del formentlig middelalderlig og to lodfuger, der ses 
på nordsiden mellem de to åbninger, kan stamme fra en fodgængerlåge, som 
ved en ombygning — antagelig i 1700’rne — er blevet afløst af den nuværende; 
fra samme tid stammer rimeligvis køreportens buestik og hele portalpartiets 
vandrette afdækning (jfr. Gerlev p. 2510, fig. 1). Nyere rødmalede tremme
fløje4. Tremmelågen mellem lave, murede piller i nordmuren ud for tilbyg
ningen er gjort bredere i forbindelse med den 1976 foretagne kirkegårdsudvi- 
delse, da man ydermere indsatte en låge i nordøsthj ørnet. Det er uvist, hvornår 
tremmelågen i øst ved kirkestaldens nordgavl er kommet til. En †låge i nord 
nævnes tidligst 1694®.

Reparationer af †kirkeriste i såvel nordre som søndre låge omtales i tids
rummet 16945 til 18046.

Opførelsen af en kirkestald må ses på baggrund af kirkens beliggenhed i 
sognet og dens isolation fra landsbyerne Over og Neder Dråby7. Sin nuværende 
form har stalden vel fået i 1800’rnes ældre del8. Den 12 spærfag lange (knap
20 m), grundmurede og stråtækte bygning har port i begge ender (jfr. lands
byplanen) og indvendig i begge langmure binderinge for hestene. Nu benyttes 
bygningen til ligkapel, materialrum og toiletter. Den ældre †stald, 17589 kal
det »Wogn Porte huus« og nævnt i forbindelse med reparation af vægtavl og 
tagrygning, omtales 177310 som beliggende på samme sted og bygget af ege
stolper på sten, med vægtavl klinet af ler og tang; andet tømmer var af el og 
fyr, taget tækket med langhalm, og der var som nu porte i begge ender.

†Fritstående klokkehus? Det klokketårn, som omtales i regnskaberne 1615— 
1811 har muligvis været et tømret klokkehus eller eventuelt en tagrytter. 
Navnlig en oplysning fra 1618 om fire, ca. 10 m lange træer til stivere om klok
ketårnet samt fire egetræer til at lægge under stiverne tyder i denne retning 
(jfr. i øvrigt tårn).

Et ligkapel af gule sten er efter 1960 indrettet på tværs af staldens nordende; 
det afløste et ældre på samme sted, men anbragt langs med vestmuren.

Den nuværende brolægning omkring kirken såvel som af arealet mellem vå
benhuset og portalen stammer fra 1973 og afløser et fortov, anlagt 1862—6312 
i henhold til kirkeloven af 19. febr. 1861.

† Trækirke1? Ved understøbning af kirkens fundamenter 1971 iagttog man en 
række grave, hvoraf een var ældre end den nu stående kirke. Denne grav lå 
ind under korets østgavl på en sådan måde, at den vestre halvdel var bort- 
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Fig. 2. Dråby. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1938, suppleret af El. M. 1973 og korrigeret af
Henrik Jacobsen 197(5.

taget af fundanientgrøften, hvorfor graven måtte henføres til en forgænger 
for den nuværende korbygning.

Kirken består af kor og skib fra 1100’rne, hvortil er føjet et sakristi ved ko
rets nordside og en vestforlængelse, begge fra 1400’rne. Fra efterreformatorisk 
tid stammer et tårn over vestforlængelsen, en tilbygning i nord er fra 1721, 
og det grundmurede våbenhus i syd afløste 1778 en forgænger i bindingsværk. 
Orienteringen har svag afvigelse mod syd.

Materialer og teknik. Den romanske kirke er opført af rå og tildels kløvede 
marksten over en 5—6 cm fremspringende sokkel med skråkant af frådsten. 
Sidstnævnte materiale er endvidere benyttet til hjørner, murenes øvre skifter, 
taggavle, detaljer som dør- og vinduesindfatninger samt antagelig til kor
buen13. Kampestensmaterialet er lagt i nogenlunde regelmæssige skifter, mens 
korgavlens frådsten er opmuret i bælter (jfr. fig. 6), hvor to à tre lave skifter 
veksler med et højt kvaderskifte. Hjørnerne, der er sat af ret store kvadre, 
står glathugne som vinduesindfatningerne. Hvor oprindelig murbehandling 
endnu lader sig iagttage, ses, at den bredt udglattede fugemørtel er dækket 
af et ca. 1 cm tykt pudslag, der udvendig har kvaderridsning. På syddørens 
rundbuede stik spores en rille (jfr. Sigerslevvester p. 2218, fig. 3), som mar
kerede et regelmæssigt ydre bueslag. Såvel udvendig som indvendig har mur- 
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Fig. 3. Dråby. Ydre, set fra sydøst.

værket stået hvidtet. På korets nordmur ses endvidere et pudslag, som er 
ældre end reparationerne i forbindelse med hvælvslagningen. Den romanske 
murhøjde andrager ca. 4 og 4,6 m, målt over soklen ved henholdsvis korets og 
skibets sydøsthjørne.

Vinduer og døre. Korets vinduer i øst og nord samt skibets vestre sydvindue 
er delvis bevaret. De står alle som indvendige blændinger. Korets nordvindue 
er tillige synligt fra loftet over sakristiet, og her ses den indmurede trækarm, 
der i lysningen er noget forgnavet og måler ca. 28 cm i bredden. Rammen er 
bladet og dy viet sammen af to lodrette og to vandrette brædder (underram
men er dog ikke synlig), og lysningens rundbue udskåret i det øverste brædt, 
hvori udstemning for en lodret, ca. tre cm bred sprosse, mens en vandret 
sprosse spores i den ene karmside. Blyindfattede vinduesglas har været søm
met fast på ydersiden, som savner glasfals. Lysningen sidder ca. 40 cm fra 
ydre murflugt, hvor bredden andrager 83 cm; de indre mål er 135x92 cm. I 
det indre (østvinduets ydre karmsider er omsat) har de øvrige romanske vin
duer tilsvarende højdemål, mens bredden kun andrager 87 cm. Den bevarede 
træramme i sydvinduet måler 62x32 cm i lysningen. Norddørens lodrette 
karme er bevaret under et sekundært vindue og markerer sig i det indre som 
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Fig. 4. Dråby. Indre, set mod øst.

en flaclrundbuet blænding. Syddøren er udvidet i lysningen, men har bevaret 
sin indvendige overdækning med rundbue omkring tympanonfelt, hvilende på 
en vandret plankeafdækning. Over våbenhusloftet ses, at døren udvendig har 
haft en tilsvarende bue med pudset tympanonfelt (af frådsten?).

Indre. Kun toppen af korbuen er bevaret, idet den tilsyneladende usædvan
lig smalle, oprindelige åbning er omdannet til en trekløverbue før 1400’rnes 
midte (jfr. kalkmalerier). †Loftsbjælkerne har hvilet på murkronen og var i ko
ret ca. 15 cm høje (jfr. tagværker). Korets og skibets østre taggavle er bevaret.

Ændringer og tilføjelser. Kor og skib dækkes af tre fag krydshvælv, af hvilke 
skibets, antagelig fra 1300’rne, bl.a. skiller sig ud ved at være helsten tykke 
forneden, halvsten foroven. I begge afsnit hviler hvælvene på falsede vægpil
ler med helstens fremspring for de spidse skjold- og gjordbuer, i skibet tillige 
med halvstens fremspring for ribberne. Pillernes helstens fremspring har en
sidige kragbånd, som i koret er skråkantede, i skibet smalle og hulede. Rib
berne er halvstens og springer i koret frem i fuld bredde i højde med kragbån- 
denes underside. I skibet markeres kappernes fødselslinjer af en 5—6 cm bred 
rundstav. Adskillige kappesvikler har rektangulære spygat, og på oversiden 
står lommeudmuringerne med stærkt fald mod disse afløbshuller. I skibets
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vestligste hvælvfag spores i vestkappens søndre svikkel en tilmuret lem, som 
har givet adgang til loftet. I forbindelse med hvælvslagningen forhøjedes mur
kronen med to skifter falsgesims, og ydermurens puds repareredes omhygge
ligt op mod gesimsens underste led.

Ved sakristiets opførelse tilmuredes korets nordvindue i lysningen, og en 
kalkmalet dekoration på den lukkede lysnings inderside, som rimeligvis må 
henføres til Isefjordsværkstedets omfattende udmaling af kirkerummet i 
1400’rnes anden halvdel, angiver da den indbyrdes tidsfølge mellem sakristi 
og kalkmaleriudsmykning. Tilbygningens materiale er munkesten i munke
skifte over en syld af store kampesten. Flankemurene har dobbelt falsgesims, 
og på taggavlen ses kamtakker, som modsvares af syv høj blændinger, de to 
yderste med spærstik, de øvrige vandret afdækket over tvillingfladbuer på 
hængestav med konsol. Midtblændingen skiller sig ud i kraft af en kronende 
cirkelblænding og mangler desuden fladbuerne. Døren og det ligeledes flad- 
buede østvindue er eftermiddelalderlige tilføjelser; sidstnævnte omtales tid
ligst 186214. Et spidsbuet stik over døren er snarest levn af et spejl omkring 
et oprindeligt vindue. Rummet, der har adgang fra koret gennem en samti
dig, fladbuet og ensidig falset dør, overdækkes af et jævngammelt krydshvælv 
med spids helstens skjoldbue mod koret og halvstens ribber. Langs nordvæg
gen og en del af østvæggen en muret bænk med plankeafdækning. 1671—7215 
ønskedes vingetegl på en mindre del af taget, som dog 173316 endnu var bly- 
tækket; 176317 bortsolgtes blyet.

Vestforlængelsen, der også er ældre end kalkmaleriudsmykningen, er opført 
af munkesten i munkeskifte over en syld af marksten og med bælter af gen
anvendte frådsten i nord. Hele syd- og vestsiden er skalmuret. Langmurenes 
oprindelige, spidsbuede vinduer er ændret, hvorved det søndre har mistet lys- 
ningsfalsen, mens alene yderfalsen er bevaret i det nordre, som tillige er ud
videt nedadtil (jfr. fig. 7); vestvinduet er nyere. Krydshvælvet er antagelig 
samtidigt, omend de falsede vægpiller, hvis eksistens må skyldes hensynet til 
den rumlige kontinuitet, ikke er i forbandt med murene. De spidse helstens 
skjold- og gjordbuer samt halvstens ribberne med diagonaltstillet topkvadrat 
udgår fra pillerne uden markering af vederlagsniveau. I hvert hjørne et spygat 
af to sammenlagte hulsten.

Tårnet over forlængelsens vestre del har formentlig i 1600’rnes anden fjerde
del afløst det p. 2540 omtalte klokkehus, omend det ikke kan udelukkes, at 
de 1615—18 nævnte reparationsmaterialer refererer til en tagrytter af træ. Det 
nuværende tårn må i hovedtræk være identisk med det tårn, som 1671—7215 
var dækket med munk- og nonnetag, men har i øvrigt undergået adskillige 
reparationer og fornyelser, hvorfor det er vanskeligt at afgøre, om en række 
enkeltheder alle stammer fra opførelsestiden. 173416 reparerede murersvend 
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Fig. 5. Dråby. Ydre, set fra nordøst.

Jørgen Larsen således syd- og vestsiden ved udskiftning af formuldede sten, 
1762—6317 gennemførtes en bekostelig istandsættelse ved murermester E. F. 
Platz og tømrermester Fitzner, og 176818 fornyede førstnævnte puds og hvidt
ning. Selve typen syntes repræsenteret i Frederik II.s †slotskirke på Frede
riksborg (p. 1681 ff., fig. 5, 6) og kendes endvidere fra Bylderup-tårnet, rejst 
1626 (DK. SJyll. p. 1609, fig. 1, 2) og Frøslev 1669 (DK. Præstø p. 449, fig.
1, 2). Materialet er store røde sten i krydsskifte, og tårnet hviler dels på vest
gavlen, dels på to store affasede piller, der på en brutal måde skærer op gen
nem hvælvets kapper. Over hvælvet hviler mellem- og klokkestokværkets 
mure på rundbuede halvandenstens stik, spændt mellem pillerne indbyrdes og 
mellem disse og vestgavlen. Mellemstokværket har en fladrundbuet åbning 
mod syd og klokkestokværket to tilsvarende mod hvert verdenshjørne.

Adgangen til tårnet skete oprindelig gennem et †tømret trappeskur på syd
siden. 1671—7215 opførtes her et nyt bræddeklædt og tegltækket skur; 179919 
omtales det som værende af bindingsværk og o. 182720 sløjfedes skuret, hvis 
opbygning synes at have svaret til Sigerslevvesters (p. 2220, fig. 4), hvorefter 
adgangen blev forlagt til våbenhuset. Herfra når man siden restaureringen 
1970—72 mellemstokværket via en af de cementforstærkninger, hvormed vest

Hans Stiesdal 1957
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forlængelsens hvælving er sikret; ved samme lejlighed fjernedes en gammel 
ramme af ankerbjælker, der sammenholdt tårnets buer, og i stedet stabiliseres 
murværket med en jernkonstruktion.

Den nordre tilbygning skal være rejst 172117 på bekostning af Frederik IV.s 
broder, prins Carl (1680—1729), som i disse år byggede om på Jægerspris. Det 
er en stor »korsarm« af en type, som skulle blive model for en 1753 opført til
bygning til nabokirken Gerlev (p. 2520) og i øvrigt toges op i en række af ryt
terdistriktets kirker21, omend her på et betydeligt højere arkitektonisk niveau. 
Materialet er små røde sten i krydsskifte, og murene, hvis højde svarer til 
skibets, afsluttes med en spinkel gesims, bestående af to retkantede skifter, 
skilt af lille kvartrundt led. Fladrundbuet dør i nord og i hver flankemur et 
højt vindue, hvis rundbuede stik antagelig er oprindeligt, omend to vinduer 
174422 omtales som »brøstfældige«. Det indre, som nu har gipset loft åbner sig 
mod kirkerummet ved en spidsbuet arkade, der følger skibets skjoldbue. Det 
teglhængte, afvalmede tag har svag opskalkning. Det flikkede murværk ud
vendig i den østre flankemur ved skibets hjørne skyldes tilmuringen af en 
†dør til det o. 1869 nedtagne herskabspulpitur.

Våbenhuset, der ikke er det første på stedet, opførtes 1778—7917 af murer
mand Mockelten. De spinkle mure er af munkesten i munkeskifte over en ved 
gavlen synlig kampestenssyld, og ifølge regnskaberne var det oprindelig strå- 
tækket med bræddegavl. 1821—27 opmuredes en ny taggavl20, hvis form (tre 
brede, fladbuede tvillingblændinger over savskifte) skulle være en gentagelse 
af en sammenstyrtet gavl; ved samme tid ændredes døren, der nu har fladbuet 
stik. Efter trappeskurets nedrivning o. 1827 forhøjedes flankemurene, og tag
fladernes nordlige dele vendtes for at give plads til den nye tårnopgang. Et 
lille firkantet vindue i øst er antagelig oprindeligt. — † Våbenhuse. 166615 re
pareredes et våbenhus, hvis tag 1671—72 blev omlagt med vingesten. I 1760- 
erne17 omtales våbenhuset derimod som værende af bindingsværk (murede væg
tavler) og med stråtag.

Blandt de eftermiddelalderlige reparationsarbejder, som ikke er nævnt under 
de enkelte afsnit skal følgende fremhæves: 1671—7215 indlægges †ankerbjæl- 
ker i koret; en ligeledes tværgående bjælke, som er bevaret østligst i skibet kan 
stamme fra samme tid. Nordsidens fladrundbuede vindue over døren af samme 
form er muligvis fra tiden omkring korsarmens opførelse. Bygningsarbejderne 
1821—2720 omfattede foruden våbenhuset opmuring af gesimser i forbindelse 
med nye tagværker samt reparation af ud- og indvendige mure, der hvid- 
tedes og farvedes. 186914 ønskedes kirkens ydermure afrenset og nyfuget, 
mens det 18483 cementpudsede tårn tænktes skalmuret med nye munkesten 
i de »små stens« sted. Arbejderne udførtes kort efter23, antagelig 187113, da 
tårnet restaureredes og to store, spidsbuede vinduer med udvendigt falsede 
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karme af røde teglsten og sprosser af støbejern indsattes på sydsiden af kor 
og skib. Restaureringen synes tillige at have omfattet opførelsen af skibets og 
tårnets kamtakkede gavle.

Tagværker. Aftryk på de bevarede taggavle (fig. 6), som ifølge almindelig 
praksis er opmuret efter tagværkets rejsning, viser, at spærene har haft en 
hældningsvinkel på 50° og i tredjedelspunkterne været forsynet med to skrå
stivere, hvilende på loftsbjælkerne; sekundære teglmurede striber i korgavlens 
yderside (jfr. fig. 5) godtgør endvidere, at gavlspæret har haft korte lodrette 
spærstivere og et hanebånd. Det er tænkeligt, at dette udvendige tømmer 
såvel som korets planketag, hvis aftryk ses dybt inde i triumfgavlen, har væ
ret blyklædt24. — De nuværende fyrretræstagværker stammer antagelig i ho
vedsagen fra 1821—27, da det meget forfaldne tagværk fornyedes20.

Kirken står nu i blank mur og med tage af vingetegl. Gulvene i sakristi, 
kor og stolestader er af brædder, mens der i midtgangen og korsarmen er røde 
firkantede fliser; i våbenhuset ottekantede gule og firkantede røde fliser. — 
188914 opsattes en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne over for prædikestolen. 
1924 afløstes denne af et lavtryksdainpanlæg, der atter 1943 erstattedes af 
elektrisk varme.

Fig. 6. Dråby. Korets østre taggavl med spor efter det romanske tagværks skråstivere (p. 2547).
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Fig. 7. Dråby. Menneske mellem vilddyr. Isefjordsværkstedets kalkmaleri i vestligste hvælvfag, 
på nordvæggen. Fotomontage med udmaling af vinduet (p. 2556).

K A L K M A L E R I E R

1888 afdækkede Jacob Kornerup den del af en tilsyneladende fuldstændig, 
sengotisk kalkmaleridekoration, som omfattede det romanske skibs to hvælv, 
og i 1891, da Kornerup indberettede restaureringen, var udsmykningen af kor
hvælvet tillige fremdraget. På grund af tilsodning fra en kakkelovn blev der 
1926 (efter installation af nyt varmeanlæg) foretaget en genrestaurering af 
malerierne på skibets østligste hvælv, hvorunder Eigil Rothe og Egmont Lind 
rekonstruerede inskriptionen på det skriftbånd, som holdes af en figur i øst
kappens søndre svikkel. Endvidere afdækkedes figurer på korbuens underside. 
I forbindelse med kirkens sidste hovedrestaurering 1970—72 udførte konser
vator Olaf Hellvik en genrestaurering af korets malerier, som var stærkt med
tagne på grund af revnedannelser i hvælvet, ligesom udmalingen af skibets to 
hvælvfag rensedes og opmalinger fra tidligere restaureringer søgtes mildnet. 
Endvidere gav stabiliseringsarbejder i vestforlængelsen mulighed for at af
dække kalkmalerier i skibets sidste hvælv, hvorved hvælvenes udsmykning 
fuldstændiggjordes og ydermere suppleredes med et materiale, som forekom
mer betydelig mere autentisk end de øvrige malerier. Ved samme lejlighed 
fremdroges dele af væggenes udmaling i skibet. Disse fragmenter overhvidtedes 
dog atter, bortset fra enkelte mere velbevarede fremstillinger dels over syd
døren, dels i vestforlængelsen, hvor allerede Kornerup havde fremdraget østre 
del af nordvæggens malerifragment.

O. 1460—80 udførte Isefjordsværkstedet25 en formentlig altomfattende ud
maling af kirkens vægge og hvælv, af hvilken malerierne på korets og det for
længede skibs hvælv er så godt som fuldstændig fremdraget, hvorimod væg
genes udsmykning kun repræsenteres af enkelte fragmenter. Billedernes be
grænsede farveskala domineres af brunrødt; herudover anvendes okkergule, 
grå og grønne farver — sidstnævnte fortrinsvis til dragter. Karakteristiske 
detaljer er de fornemme dragters krydsskraverede mønstre med prikker i ru
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derne eller stoffer med forenklede rosetter. Samtlige figurscener kendetegnes 
endvidere af de trekantede penselstrøg, som er værkstedets faste signatur for 
jordsmon (undertiden med stive granlignende stængler) foruden af de obliga
toriske stjernestrøede baggrunde. På buer, ribber og de dele af kapperne, som 
ikke udfyldes af figurscenerne, breder der sig en frodig vækst af rankeslyng. 
På vestforlængelsens hvælvkapper er malerierne gjort med skitsemæssig, djærvt 
forenklende penselføring, som tydeligt skiller dem ud fra de øvrige fags male
rier, hvis manér er tør og pedantisk som resultat af restauratorernes opmalin
ger. Alligevel er det muligt at vise, hvorledes forskellige malere oprindelig har 
deltaget i udmalingen. Således er det elegante og i formatet mere monumentale 
englehoved på skibets vestvæg tydeligvis malet af en anden maler end den, 
som stod for udsmykningen af hvælvkapperne i samme fag. I øvrigt er reper
toiret såvel stilistisk som ikonografisk antagelig afhængigt af bloktryksforlæg. 
En sammenligning med tilsvarende emner i andre af værkstedets udmalinger 
demonstrerer forlægsfællesskabet, men viser tillige, at man overalt tilpasser 
fremstillingen til den givne situations specielle krav26.

I korhvæluet er fremstillinger af skabelseshistorien til og med brodermordet. 
Denne cyklus indledes i østkappen med et billede af den frontalt tronende 
Kristus med korsglorie, flankeret af to engle, der svinger røgelsekar. Kristus 
holder en åben bog, og to minuskelskriftbånd flankerer det korsglorierede ho
ved. Mod nord læses: »Alpha et O« (»alfa og omega«) og mod syd: »Ego su(m) 
qui su(m)« (»jeg er den, jeg er«). Det alterbordslignende tronsæde står på jor
den, og i sviklerne herunder ses havets fisk (nord) og himlens fugle (syd). På 
den stjernestrøede himmelhvælving over Kristi hoved ses solen (nord) og må
nen (syd). Den tronende Kristus er fremstillet som skaberens inkarnation, lige
som teksterne klart påpeger identiteten mellem fader og søn27. Kristi tilstede
værelse i Gud begrunder således, at Gud i de efterfølgende billeder fra skabel
sen også er fremstillet som en Kristustype med korsglorie og verdensglobus.
— I sydkappens østre svikkel ses Adams skabelse og i den tilsvarende vestre 
skaber Gud Eva af den sovende Adams ribben. Kappens hovedscene viser 
indførelsen i paradisets have, hvor Gud indstifter ægteskabet og formaner 
Adam og Eva, der står nøgne og holder hænderne i bedestilling. — I vest
kappen følger syndefaldet. I søndre svikkel den meget sjældent forekommende 
scene, hvor Eva fristes af slangen (med kronet menneskehoved), og i den 
nordre svikkel ses Adam og Eva spisende af kundskabens træ, mens de skjuler 
deres skam med bladkviste; imellem dem snor slangen sig omkring træet, 
også den med forbuden frugt i munden. Kappens store centrale skikkelse er 
Gud, der vender sig forhørende mod synderne28. — Nordkappens centrale bil
lede viser uddrivelsen af paradiset. Englen holder et stort slagsværd, og Adam 
og Eva, der skjuler deres skam med bladduskene, ser sig tilbage. I vestre svik
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kel skildres jordelivet: Eva, klædt i kjortel og koneklæde, sidder spindende 
med stangrok og ten, mens den kofteklædte Adam bearbejder jorden med sin 
hakke. Østre svikels fremstilling af brodermordet er kun fragmentarisk beva
ret, men endnu ses dyrekæben, som Kain svinger over hovedet, mens Abel 
ligger på jorden med afværgende oprakte hænder.

På undersiden af den udvidede korbue ses mod syd en glorieret helgeninde 
med håret dækket af kappen. I sin venstre hånd holder hun en bog, mens højre 
hånds attribut ikke med sikkerhed lader sig bestemme29. Mod nord Paulus 
med sværd og en bog, der holdes med den af kappen tildækkede højre hånd.

Emnet for udsmykningen af skibets østligste hvælvfag er en række scener fra 
martyren Laurentius’ legende, hvori er indflettet pave Sixtus II.s og præfek
ten Hippolyts passioner, som de berettes i Jacobus de Voragines »Legenda 
Aurea«30. Hvælvets legendecyklus indledes i sydkappen (fig. 11) og udvikles 
friseagtigt fra øst mod vest: De kristnes forfølger, usurpatoren kejser Decius 
forhører pave Sixtus II. for at tvinge ham til at aflevere den skat, den myr
dede, kristne kejser Philippus har betroet kirkens overhoved. Kejseren er iført 
en kostbar jakke med lange, opslidsede ærmer og holder sværd og scepter, 
mens han forhører Sixtus, der føres frem af to knægte. Både kejserens og pa
vens kegleformede hovedbeklædning kranses af tre kroner, og afsluttes med 
en henholdsvis trepasformet og en korsprydet knop. Frisens centrale skik
kelse er Sixtus’ ærkedegn, Laurentius, der har glorie om det tonsurklippede 
hoved. I den ene hånd holder han en bog, i den anden et bånd med minuskel- 
indskrift, som citerer de ord, han råber efter den torturerede pave, der føres 
bort af en køllesvingende bøddel: »Qvo p(ro)grederis p(ate)r sine filio aut qvo 
sacerdos s(an)c(t)e sine ministro properans« (»fader, hvor går du hen uden din 
søn? Hellige præst, hvor iler du hen uden din hjælper?«). Herefter følger hals- 
huggelsen af Sixtus, der ikke har villet adlyde kejseren og dyrke afguderne. 
Sydligst i vestkappen (jfr. fig. 8) afbildes kejseren med sværd og hånden løf
tet til befaling om henrettelse af præfekten Hippolyt. Den af Laurentius krist
nede fangevogter er klædt i fornem dragt og slæbes siddende med hænderne 
løftet i bedestilling efter en hest, som berides af piskesvingende bøddel. Over 
martyrens glorie ses skriftbånd: »Sanct(us) yppolit(us)« (»den hellige Hippo
lyt«). I kappens nordre del ses Laurentius, der uddeler den ham af Sixtus be
troede kirkeskat som almisse til de fattige. Laurentius holder skatten i en pose 
og uddeler en mønt til en laset, halvnøgen mand, der i lighed med flertallet i 
gruppen af mænd og kvinder har krykke og tiggerpose. I baggrunden en kirke
bygning på klippetop. — Scenen, der er mindre dominerende end Hippolyts 
martyrium, skal ses i sammenhæng med nordkappens første billede. Dette vi
ser Laurentius, der fører de samme fattige og syge frem for kejseren og præ
senterer dem som værende den efterlyste kirkeskat. Kejseren, der står med 
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Fig. 8. Dråby. Indre, set mod vest.

sværd og scepter, svarer med at lade Laurentius torturere, og i kappens østre 
del ses martyren afklædt og bundet til en søjle, mens to bødler pisker hans 
blodplettede krop med svøber. — Østkappens hovedscene er Laurentius’ mar

N. E. 1973
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tyrium. Nordligst står kejseren, der har befalet, at Laurentius som straf for 
sin vægring ved at ofre til guderne skal steges på en jernrist. Her ligger mar
tyren afklædt, mens to af bødlerne holder ham fast med lange jernforke og 
to andre i forgrunden puster til flammerne med henholdsvis blæsebælg og 
vifte. I kappens top, lige over Laurentius på risten, ses den afdøde helgens 
sjæl med foldede hænder, siddende i et klæde, som føres til himmels af en en
gel. Mellem disse to billeder bugter sig et skriftbånd med citat fra Kristi ord 
på korset (Luk. 23,46): »In man(us) tuas d(omi)ne (com)mendo sp(iritu)m 
meu(m)« (»Herre, i dine hænder betror jeg min ånd«)31. I østkappens svikler 
ses to fornemt klædte, gammeltestamentlige profetskikkelser, der begge hol
der skriftbånd foran sig32. Kun søndre svikkels mandsperson, der har kronet 
hovedbeklædning, har indskriften i behold: »Diliges deu(m) tuu(m) et proxi- 
mum« (»du skal elske din Gud og næsten«)33.

På skibets midterste hvælv er Jesu barndomshistorie udmalet. Søndre kappe: 
bebudelsen. Ærkeenglen Gabriel træder frem for jomfru Maria, der har langt 
udslagent hår og holder hænderne i bedestilling. Ved hendes side ligger to 
bøger, den ene opslået, og mellem englen og jomfruen står vasen med liljer
— symbolet på den ubesmittede undfangelse. Gabriel holder et skriftbånd med 
indgangshilsnens ord (Luk. 1,28): »Ave gracia plena dominus tecum benedicta 
tu« (»vær hilset, du benådede, Herren er med dig«). På et tilsvarende skrift
bånd bag Maria læses hendes svar (Luk. 1,38): »Ecce ancilla domini fiat michi 
s(e)c(un)d(u)m v(erbu)m tuu(m)« (»se, jeg er Herrens tjenerinde, mig ske efter 
dit ord«). Bag Maria ses et hus, som er signatur for det interiør scenen udspil
les i. — Vestkappens hovedscene er Jesu fødsel. På et fornemt mønstret tæppe 
knæler Maria, hvis lange udslagne hår nu delvis dækkes af hovedlin. Hun til
beder Jesusbarnet, der med hånden løftet til velsignelse ligger indesluttet i en 
stråleglans og bærer rigt smykket korsglorie — ifølge en ikonografi, der er 
påvirket af den hellige Birgittas vision34. Tilskueren i billedets venstre side er 
Josef, der har overtaget fødselshjælperskens rolle og vises ifærd med at tørre 
svøbelsestøjet ved et bål. Lokaliteten angives i baggrunden af Bethlehems huse 
og stalden, hvor oksen og æslet ses ædende af krybben. Herefter følger i kap
pens nordre del scenen med hyrderne på marken: En hyrde spiller på sække
pibe35, og hans kone sidder spindende med stangrok og ten, mens to modstil
lede bukke leger på græsset bag dem. Oven over dem svæver en engel med 
skriftbånd (Luk. 2,14): »Gloria in excelsis deo« (»ære være Gud i det højeste«).
— Nordkappen viser de hellige tre konger på rejsen til Bethlehem. De har 
glorier om de kronede hoveder og rider alle iført lange kjortler af fornemt, 
pelsbræmmet klæde. Hver holder en gave i den frie hånd og over dem lyser 
Bethlehemsstjernen. — I østkappen følger de hellige tre kongers tilbedelse. 
Kongerne nærmer sig fra billedets venstre side og betræder det rudemønstrede
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tæppe. Forrest knæler den ældste af gruppen, Balthazar, med blottet hoved 
foran Jesusbarnet, der sidder kjortelklædt på sin kronede moders skød og med 
den ene hånd rækker ud efter skrinet med guldmønter, mens den anden er 
løftet i velsignende gestus. Den mellemste konge, Caspar, holder et stort horn 
med myrra og peger med den anden hånd mod stjernen over Bethlehem by 
i baggrunden. Han vender sig mod den yngste af kongerne, Melchior, der kom
mer gående med sit røgelsekar. I billedets højre hjørne en usædvanlig fremstil
ling36 af Josef, der kryber sammen over et rejseskrin, som skal tjene til opbe
varing for de rige gaver.

Et fragment af vægudsmykningen i mellemste fag er bevaret ovenover ind
gangsdøren i søndre skjoldbuefelt. Her ses over rankeslyng en lykkehjulsfrem
stilling37: En konge holder sig fast til venstre side af det store hjul og på et 
skriftbånd over hans hoved læses: »Regnabo« (»jeg vil regere«). En anden 
konge står på selve hjulets nav og holder sværd og scepter. På skriftbåndet ud 
for denne konges hovede læses: »Regno (»jeg regerer«). Kun benene af den 
tredje konge, som styrter ned langs hjulets højre side, samt fødderne af den 
sidste konge, som ligger på jorden under det, er bevaret.

På vestforlængelsens hvælvkapper illustreres Jesu lidelseshistorie og domme
dag. Rækken af billeder indledes på nordkappen, hvis første scener (delvis dæk
ket af tårnpillen) er bønnen i Gethsemane have og tilfangetagelsen. Vest for 
pillen ses Jesus knælende foran en stor kalk, som står på klippefremspring; 
bag Jesus en af de sovende apostle. På et skriftbånd, som nu delvis skjules 
af pillen, læses: »P(ate)r si possibile est . . . «  (»fader, er det muligt .. .«)38. I 
en stråleglans på himlen kommer Gud fader til syne, gengivet som en gam
mel, langskægget mand, der løfter hånden velsignende. Den bevarede del af 
tilfangetagelsen øst for pillen viser Jesus omgivet af hjælmklædte krigsknægte 
med hellebarder og køller, mens han omfavnes og kysses af Judas. Foran Je
sus synker ypperstepræstens tjener, Malchus, sammen med en lygte i hånden, 
mens Jesus heler hans øre ved håndspålæggelse. Bag frelseren er bevaret nedre 
del af den apostel, Peter, som netop har afhugget Malchus’ øre. I baggrunden 
Jerusalem. Efter disse scener følger i vestre svikkel Kristus for Pilatus og i den 
østre hudflettelsen. I forhørsscenen sidder Pilatus på en tronstol, iført fornem 
dragt og en fjerprydet hovedbeklædning. Han er ifærd med at vaske sine hæn
der i et fad på skødet — en detalje, som imidlertid kun er dårligt bevaret. 
Foran står Jesus med sammenbundne, korslagte hænder. Soldaterne bag Je
sus, af hvilke den ene holder den anklagede fast om skuldrene, er nu kun frag
mentarisk bevaret, hvilket tillige gælder indskriften på det bånd, som udgår 
fra Pilatus39. Hudflettelsen viser Jesus nøgen og bundet til martersøjlen, mens 
to bødler pisker hans blodplettede legeme med henholdsvis ris og svøber. — 
I østkappen følger tornekroningen og korsegangen i henholdsvis nordre og 
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søndre svikkel, mens selve hovedscenen er korsfæstelsen. I tornekroningen er 
Jesus fremstillet frontalt siddende på tronstolslignende bænk, mens to bødler 
presser kronen fast med lange stænger. Ansigt, hænder og fødder, som ikke 
dækkes af den lange kappe, er oversået med blodige sår. — Korsegangen 
(fig. 9) viser den samme blodbestænkede Jesus, trukket frem af en pansret 
bøddel, mens den kutteklædte Simon af Kyrene hjælper med til at bære T-kor
set. — I korsfæstelsen hænger Jesus naglet til et kors, hvis skriftbånd nu blot 
anes. Blodet strømmer ud fra naglehuller og sidevunde, armene hænger slapt 
ned og hovedet er faldet ned mod højre skulder. Ved Kristi højre side er Maria 
med foldede hænder, iklædt lang kappe over den mønstrede kjortel. På den 
anden side af korset, står evangelisten Johannes, klædt i tilsvarende fornem 
dragt. Han holder en bog i sin venstre hånd og fører den højre til kinden, 
tegnet på sorg. Kristi kors flankeres af mindre T-kors, hvorpå de to røvere er 
ophængt med blodet strømmende fra skuldre og knæ. — Sydkappens hoved
fremstilling er gravlæggelsen (delvis dækket af tårnpillen), mens sviklerne har 

Fig. 9. Dråby. Korsbæringen. Isefjordsværkstedets kalkmaleri i vestligste hvælvfag, østkappens
søndre svikkel (p. 2554).

N. E. 1973
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gengivelser af opstandelsen (øst) og nedfarten i dødsriget (vest). De synlige 
partier af gravlæggelsen viser sarkofagen, hvorover Kristi hoved og en del af 
den nøgne overkrop. For enderne af sarkofagen to fornemt klædte mandsper
soner, som holder det afsjælede legeme. Af disse er kun manden til venstre 
(ved Kristi hoved), med tveskæg og spids hue, muligvis Josef af Arimatæa, 
helt bevaret. I baggrunden Golgatha med Kristi tomme kors samt to flan
kerende kors, hvorpå de skæggede røvere endnu hænger, bundet til korsstam- 
men med reb om fødderne. I opstandelsen (fig. 10) træder Jesus op fra den 
lukkede sarkofag med sejrsfanen i sin venstre hånd og den højre løftet til vel
signelse. I nedfarten i dødsriget står den opstandne Kristus, kappeklædt og 
med sejrsfanen i sin venstre hånd, foran helvedesgabet, hvis port40 er faldet 
af hængslerne og trædes under fode. Frelseren trækker med højre hånd en 
nøgen, skægget Adam ud fra det ildsprudlende gab. — Vestkappen udfyldes 
af een stor dommedagsfremstilling. I billedets midte troner Guds søn, verdens- 
dommeren, siddende på regnbuen og med fødderne hvilende på jordkuglen. 
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Fig. 10. Dråby. Opstandelsen. Isefjordsværkstedets kalkmaleri i vestligste hvælvfag, sydkappens
østre svikkel (p. 2555).
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Han er iklædt en kappe og løfter som dømmende gestus begge hænder, hvor
ved sidevunde (nu udvisket) og naglegab kommer til syne. Fra hovedet udgår 
nådens lilje (mod syd, nu udvisket) og straffens sværd (mod nord) ledsaget af 
skriftbånd med de respektive formler (Matt. 25, 34 og 41): »Venite bene[dicti 
patris mei«] (»kom hid, min faders velsignede«) og »[Ite] maledicti in igne(m) 
et(er)nu(m)« (»gå bort fra mig I forbandede til den evige ild«). Ved Kristi trone 
knæler menneskehedens forbedere: Mod syd, Maria, den kronede himmeldron
ning, som med sin højre hånd fremviser det bryst sønnen har diet; mod nord, 
Johannes døberen, skægget og i kamelhårsdragt. I sviklerne og kappens top 
svæver fire basunblæsende engle, som opvækker og sammenkalder menneskene 
fra alle fire verdenshjørner i overensstemmelse med basunernes skriftbånd: 
»Surgite mortui venite ad iudiciu(m) dei« (»stå op I døde, kom til Guds dom«)41. 
De nøgne genopvækkede døde, som rejser sig og kravler op af deres grave er 
som en genspejling af samfundet: en skægløs yngling og en jomfru, en skægget 
mand og en kvinde med koneklæde samt en biskop og en konge. Over grup
pen af opstandne ses de frelste ved Kristi højre side foran det himmelske Je
rusalem. Her modtages de af S. Peter, der står med himmerigets nøgler ved 
siden af den stige, som leder op til porten. Gruppen af fem påklædte, glorifi
cerede personer omfatter bl.a. en konge, en degn (Laurentius?) og en jom
fru. Mod nord, på den anden side af Kristus, ses de fortabte. En frygtindgy
dende djævel transporterer på trillebør en nøgen kvinde mod det ildsprudende 
helvedesgab, der er fyldt med fordømte sjæle, heriblandt en konge.

Følgende fragmenter af vestforlængelsens vægudsmykning er bevaret: På 
vestvæggens nordre del er fremdraget hovedet af en engel med ornamenteret 
glorie og på nordvæggen er bevaret dele af en fremstilling (fig. 7), som viser 
et træbevokset landskab, hvor en løve (til venstre) og en leopard? (til højre) 
fra hver sin side går til angreb på en løbende mandsperson i knælang kofte. 
Den præcise tolkning af denne i værkstedet ellers ukendte scene42 vanskelig
gøres af dens fragmentariske tilstand.

Foruden figurscener og ornamentik rummer udsmykningen en række for
skellige symboler: Et firefliget, svastikalignende kors (»crux gammata«)43 på 
den tilmurede lysning i korets nordvindue, korsmærker på ribbernes topkryds 
i kor og vestforlængelse og tre indvielseskors på skibets to vestligste gjordbuer 
umiddelbart over kragbåndene samt et fjerde (jfr. fig. 7) halvt udvisket på 
vestforlængelsens nordvæg. — Et kors, hvis form adskiller sig fra de øvriges, 
og et bomærke — begge på korbuens søndre vange under helgenindefremstil
lingens nedre afstribning — behøver derimod ikke være samtidige med Ise- 
fjordsværkstedets udmaling.

Man kan beklage, at væggenes udsmykning er så fragmentarisk bevaret, 
men til gengæld giver hvælvenes malerier særdeles gode muligheder for at be- 



DRÅBY KIRKE 2557

Fig. 11. Dråby. Skematisk plan over bevarede figurfremstillinger i Isefjordsværkstedets kalkmaleri
udsmykning (p. 2549 ff.). Hvælvkappernes scener er opregnet med tal fra øst mod vest, dog således, 
at rækkefølgen respekterer den enkelte cyklus’ historiske forlob. Endvidere er hovedscener angivet 
med storre typer. De få fragmenter af væggenes figurudsmykning er markeret med versaler. — 
1. Skabelsen. 2. Adams skabelse. 3. Evas skabelse. 4. Ægteskabets indstiftelse. 5. Evas fristelse. 
6. Syndefaldet. 7. Gud forhører synderne. 8. Uddrivelsen af paradiset. 9. Adam og Eva arbejder. 
10. Brodermordet. 11. Pave Sixtus forhøres af kejseren. 12. Laurentius og paven, der fores til hen
rettelse. 13. Sixtus halshugges. 14. Hippolyts martyrium. 15. Laurentius uddeler almisser. 16. Lau
rentius forer de fattige (»kirkens skat«) frem for kejseren. 17. Laurentius piskes. 18. Laurentius’ 
martyrium og død. 19. Gammeltestamentlig profetskikkelse. 20. Bebudelsen. 21. Jesu fodsel. 22. Hyr
derne på marken. 23. De hellige tre kongers rejse til Bethlehem. 24. De hellige tre kongers tilbedelse. 
25. Bonnen i Gethsemane. 26. Tilfangetagelsen. 27. Kristus for Pilatus. 28. Hudfletteisen. 29. Torne
kroningen. 30. Korsegangen. 31. Korsfæstelsen. 32. Gravlæggelsen. 33. Opstandelsen. 34. Nedfarten i 
dødsriget. 35. Dommedag. — A. Helgeninde. B. Paulus. C. Lykkehjulet. D. Menneske mellem vild

dyr. E. Englehoved.

dømme og forstå værkstedets praksis og intentioner, når det gælder opbyg
ningen af et billedprogram (jfr. fig. 11). Hvad angår emnerne — skabelses-, 
frelses- eller helgenhistorie — er hvert af de fire hvælvfag helliget en sammen
hængende cyklus af billeder, hvis rækkefølge i de fleste tilfælde svarer til so
lens gang, og hvis udgangspunkt i de to midterste fag er sydkappen. Dette 
sidstnævnte princip fraviges imidlertid både i koret, hvis cyklus indledes i 
østkappen, og i vestforlængelsen, hvor serien af billeder afsluttes i vestkappen. 
Herved fremhæves udsmykningens to hovedpoler: verdens skabelse i øst og 
verdens endelige dom i vest, og denne grundlæggende disposition har utvivl
somt øvet indflydelse på visse sceners placering inden for den enkelte cyklus. 
Det er således karakteristisk, at værkstedet undlader at benytte de forskel
lige rammesystemer, som ellers i andre udmalinger ofte strukturerer kappernes 
opbygning og tjener til at understrege skellet mellem hoved- og biscener. Her 
er grænserne tværtimod flydende (jfr. fig. 8, 9 og 10), og den enkelte scenes 
betydning kommer i stedet til udtryk gennem størrelse og placering, hvorved 
den traditionelle kronologiske rækkefølge undertiden bevidst brydes. Et ek
sempel herpå finder man i koret, hvor forhørsscenen i vestkappen flankeres af
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syd- og nordkappens klart modstillede hovedscener: indførelsen og uddrivel
sen af paradiset. Herved tydeliggøres allerede i episoderne fra menneskets 
ældste historie modsætningen mellem godt og ondt i et mønster, der samtidig 
varsler vesthvælvets dommedag, hvor de frelste ved Kristi højre side, dvs. 
mod syd, indføres i det himmelske paradis, mens de fordømte mod nord styrtes 
i helvedesgabets evige flammer44. Som et andet eksempel på værkstedets be
vidste og raffinerede opbygning af billedprogrammet kan nævnes placeringen 
af Laurentius’ martyrium i skibets østligste hvælvkappe, hvorved der tydelig
vis er tilstræbt et samspil med lægmandsaltrets korsfæstede Kristus (p. 2562), 
hvis sidste ord martyren på risten netop har gjort til sine egne.

Kirkerummets udmaling må forstås som en billedprædiken om menneskets 
situation. I de få bevarede fragmenter af skibets vægudsmykning illustreres 
den jordiske storheds ubestandighed (lykkehjulet) og de evindelige farer, der 
truer det syndige menneske som vilde, blodtørstige dyr (fig. 7). Retter man 
blikket opad møder det på hvælvkappernes himmelhvælv billeder, der er som 
et spejl af den guddommelige plan for menneskets frelse — en jordelivets ver
denshistorie, hvis grundbetingelser synes forudbestemt allerede i skabelsen, hvor 
skaberen er den samme Gud som dommedagens Kristus. Billedernes klare be
lærende modstilling af godt og ondt — f.eks. Laurentius’ gudfrygtighed og 
næstekærlighed over for kejserens hovmod og begærlighed — skal inspirere me
nigheden til gode gerninger, som er vejen til sjælens frelse — og had til synden.

I N V E N T A R
Oversigt. Det eneste forreformatoriske stykke inventar, kirken ejer, er et korbue- 

krucifiks fra 1400’rne på korstræ fra 1250—1300. I ovrigt præges den af anneksforholdet 
til Gerlev. Begge kirker forsynedes således o. 1630 med altertavle fra slotssnedker Hans 
Barchmanns værksted, hvorfra Dråby antagelig også fik sin prædikestol. Opførelsen 
1721 af den af prins Carl bekostede tilbygning synes ikke umiddelbart at have givet 
anledning til nyanskaffelser, hvorimod ejere og bestyrere af Jægerspris slot, som ligger 
i sognet, i løbet af 1700-tallet har begavet kirkerne med tekstiler og sølvtøj. Stolestader, 
en forsvunden alterskranke af træ og et fontelåg af metal, alt identisk i begge sogne, 
hidrorer fra samme århundrede. O. 1830 fornyedes alterkalk, døbefont, dåbsfad og -kande 
i Dråby. 1869 fik kirkerne deres nuværende alterskranke. Ved hovedrestaureringen 1973 f. 
renoveredes kirkens indre, og prædikestolshimlen blev taget ned og midlertidigt henlagt.

Alterbord, fra 1776, da alterfoden blev brækket ned og påny opmuret, hvor
efter snedker Christian Qvist leverede brystværket, som maler Flodin malede17. 
Bordet er på de tre sider dækket af panel (nu skjult af fastsømmet alterklæde) 
bestående af vandrette brædder, og på østsiden pudset og hvidtet. Her findes 
et skab, som kan være samtidigt med bordet, hvis højde er 113 cm, bredden 
156 og dybden 80 cm; det står 76 cm fra korets østvæg. Et syn 1694 oplyser, 
at alterfoden da var beklædt med smukt, grønt †træpanelværk5.
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Alterklæde, nyt, af blåt fløjl. †Alterklæder. Inventariet 1740 opfører et af 
rødt fløjl hvorpå prins Carls navn med krone af guldgaloner45; 1770 nævnes 
det igen sammen med et af violet silke med indvævede sølvblomster forpå og 
dronning Louises navn samt krone af guld, skænket 175146. Sidstnævnte af
leveredes 1863 til Museet for nordiske Oldsager sammen med en messehagel 
(jfr. Gerlev p. 2528)47. Et rødt klæde skænket af arveprins Frederik 1744 
nævnes ikke i inventarierne48.

Altertavlen, fra o. 1630, svarer i opbygning til Gerlevs (p. 2525) og må som 
denne være leveret af Hans Barchmanns værksted. På grund af ringere plads
forhold i Dråby er vinger og trekantgavlene over sidepartiernes fremspring 
udeladt; ligeledes er topstykket blevet trykket og har en i bruskornamentik- 
ken inkorporeret liggende oval, hvorover Christian IV.s kronede monogram. 
En tilsvarende ordning findes på tavlen i Lynge, der af stilistiske grunde til
skrives samme værksted (p. 1990). Over sidefelternes dobbeltsøjler findes 
skårne våben tilhørende Frederik Urne, lensmand på Kronborg 1627—41, og 
hustruen, Karen Arenfeld. Storfeltets sekundære maleri er antagelig fra 1700’rne.

Tavlens nuværende staffering fra slutningen af 1800’rne har rødbrun mar
morering på rammeværket og dele af profillisterne, mens de hvide søjler viser 
en svag rødtonet marmorering. Til skulpturer og englehoveder er brugt karna- 
tionsfarver, og på profilled og ornamentdetaljer cinnoberrødt, blegrødt og hvidt. 
Nogle steder er anvendt ultramarin; i øvrigt er der gjort rig brug af slagmetal- 
forgyldning. I postamentfeltet er med gyldne versaler på sort bund malet citat 
fra Luk. 22,19. Herunder er der fundet rester af ældre indskrifter, hvortil har 
været benyttet både versaler og frakturer, tilsyneladende forsølvet på brun 
bund og vistnok på latin. På postamentfremspringet i nord læstes »Jacob«49 
og i syd »cons« og »tor«. Mellem tavlens ældste staffering, der er udført på kridt
grund, og den nuværende ligger et lag, som nærmest har karakter af en vidt
gående reparation.

Storstykkets maleri, 126x96 cm, er malet med olie på lærred og forestiller 
nadveren50. Rummet, hvortil scenen er henlagt, får dybde ved tre fritstående 
piller i den ene side; som modvægt er der i den anden side ophængt et draperi. 
Ved et firkantet bord i billedets midte sidder Kristus med højre hånd løftet 
velsignende; på den side, som vender mod beskueren sidder kun tre apostle 
med siden til. I forgrunden står en vinkøler.

En *vinge (fig. 15) fra o. 1600, kan stamme fra en †alterlavle eller en †præ- 
dikestols rygskjold. Nuværende højde i den side, hvor vingen har været fast
gjort, er 79 cm. Den smykkes af kartouche, i hvis kronede ovalfelt findes en 
fremstilling af den norske løve. Under kartouchen et lille frugtbundt, over 
den tre rovfuglehoveder. En havfrueherme danner den ydre afslutning51. Nu 
renset for farver. 1897 erhvervet til Nationalmuseet (inv. nr. D 3571).
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Alterkalk (fig. 12), 1831, 23,5 cm høj, svarende til Snostrups (p. 2316) af 
samme mester, og Oppe Sundbys af Peder Jacob Malmborg (p. 2296). Kalken 
har cirkulær fod med akantusbladbort over den glatte standkant, cylinderfor- 
met skaft og rillet knop med slyngbånd på midten; bægerets nedre del smyk
kes af ciselerede akantusblade. På standkanten graveret skriveskrift: »Draa- 
bye Kirke 1830«. Under bunden fire stempler: mestermærke PRE i rektangel 
for Poul Resen Eggersen (Bøje 858), Københavnsmærke (18)31, guardein- 
mærke for Christian Olsen Møller og månedsmærke vægten. Samtidig disk,
15,5 cm i tvm., glat, med de samme stempler som kalken.

Oblatæske, 1762, svarende til Gerlevs (p. 2527). På låget graveret skrive
skrift: »bekosted til Draaby Kirke 1762«. Under bunden fire stempler: mester
mærke BIS over 1761 i uregelmæssigt skjold for Brandt Jonsen (Bøje 539), 
Københavnsmærke 176?, guardeinmærke for Christopher Fabricius52 og må
nedsmærke løven; desuden indprikket: »v 16 1 3 q«.

†Alterkalk med påskriften: »Overjægermester Vincentz Hahn og fru Ide 
Hedevig Rumohr til Abrahamstrup 1675« og begges våben. 178417 blev den 
stjålet og genfundet sammen med dåbsfadet (jfr. †kiste) og 183114 omgjort 
til den nuværende. En †porcelænsvinkande er nævnt 186214.

Alterstager, o. 1650, 35 cm høje. Over en stor vulst smalner foden ind før 
skiveled, som danner overgang til det blødt profilerede skaft, der på midten 
har mindre skive. Flad, enkelt profileret lyseskål med slank lysepig af jern. 
1770 var den ene stage noget beskadiget17. Syvarmet stage skænket o. 1913.

† Røgelsekar, nævnt i inventariet 162011.
†Messehagler. 1620 nævnes to, den ene af silke, den anden af gyldenstykke11. 

1740 fandtes en af rødt fløjl med kors bagpå af brede guldgaloner og tilsva
rende langs kanten45. Den omtales igen 1770 sammen med en af violet silke 
med indvævede sølvblomster, skænket 1751 af dronning Louise17 og 1863 af
leveret til Oldsagsmuseet, jfr. †alterklæde. 1857 anskaffedes en ny47.

†Messeklokke. Inventariet 162011 omtaler foruden de to klokker i tårnet, en 
i kirken, formentlig en messeklokke.

Alterskranke, 186953, af støbejern, med syv standere, som under håndlisten 
er forsynet med dobbelte volutter, svarende til Gerlevs (p. 2528). Den afløste 
en †skranke af træ, omtalt 186214. 1777 fik smeden Jens Hansen, Jægerspris, 
betaling for arbejde ved den nye alterfod, hvis rækværk Flodin malede17.

Døbefont, 1831, af lysgrå sandsten, udført af billedhugger (Peter) Jochum- 
sen54, svarende til Ramløse (p. 1352 med fig. 14) og Skuldelev (p. 2585). Efter 
1943 renset for en marmorering, som efterlignede norsk marmor. I skibets 
nordøsthjørne; da kakkelovnen stod der, var fonten placeret i korbuen. †Font 
»af kalk og sten« blev 177655 brækket ned og igen opmuret, hvorefter maler 
Flodin malede den17.
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Fig. 12—13. Dråby. 12. Alterkalk udført 1831 af Poul Resen Eggersen (p. 2560). 13. Dåbsfad
leveret 1747 af Detleff Pape (p. 2561).

Dåbsfade. 1) 1747 (fig. 13), skænket 175956, af sølv, 26 cm i tvm. og 5 cm 
dybt, med drevet fremstilling af Jesu dåb i bunden. Fadets svejfede kant er 
riflet med profileret fortykkelse. Under bunden fire stempler: mestermærke 
med sammenskrevet DP flankeret af 1747 for Detleff Pape (Bøje 443), Køben
havnsmærke 175?, guardeinmærke for Christopher Fabricius52 og måneds- 
mærke fisken. Omtalt første gang 1770 i inventariet, som oplyser, at det er 
skænket af en ubenævnt giver. Stjålet og genfundet 1784, jfr. †alterkalk17.

2) 1831, af tin, 53 cm i tvm., svarende til Tibirke (p. 1329, fig. 16). Det enkle 
fad har riflet kant og på randen ialt tre stempler, som viser, at det er engelsk 
tin udført af A. C. Dahlgreen, København54. I bunden Frederik VI.s kronede 
monogram.

Dåbskander. 1) 1828, af tin, af den i amtet almindelig forekommende slange- 
hanktype (jfr. Tibirke p. 1329, fig. 15). På korpus graveret Frederik VI.s kro
nede monogram, årstallet og »Draabye Kirke«57.

2) O. 1880, af tin, svarende til Hellebæk (p. 753) og Selsø, med lav, cirku
lær fod, dobbeltkonisk korpus med låg og lodret hank. På korpus graveret 
»Draaby Kirke 1942« og stempel for Arendahl Kandestøber over og under 
sammenskrevet AH (Arendahl Høy) mellem bølgelinier. 1898 fandtes en fir
kantet †tinflaske med skruelåg i et stort messingkar.

†Fontelåg af metal, nævnt fra 174116 til 177017 tillige med et †messingfad 
dertil (sml. †tinflaske).
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Fig. 14. Dråby. Korbuekruciffks"(p. 2562).

Korbuekrucifiks (fig. 14), figur fra 1400’rnes anden halvdel på korstræ fra o. 
1250—1300. Den ca. 145 cm høje Kristusfigur hænger i næsten vandrette arme, 
og hovedet holdes omtrent lige over kroppen. Øjnene er halvåbne, munden 
lukket; hageskæggets spids flankeres af det lange overskæg. Snoet tornekrone 
med torne af træ. En hårlok falder ned på højre skulder, en anden bag den 
venstre. Armene er tappet ind i skulderen; albueleddenes specielle udformning 
genfindes i Vejby og Slangerup (p. 1302, 2062). Kroppen har markerede rib
ben og brystvunde. Det smalle lændeklædes folder er vandrette med en længere 
snip ved Kristi venstre side og en kortere fortil mellem benene. Fødderne er 

M. L. J. 1962
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korslagte med højre fod øverst. Fra korstræets hvælvede midtparti skyder 
symmetriske blade ud og lægger sig på de flade kanter; mellem bladene er der 
ovale ædelstensgruber. Korsenderne mangler. Bag Kristi hoved cirkelskive 
med gruber som korstræets. Lignende kors kendes fra Hvedstrup (DK. Kbh. 
Amt p. 717).

Stafferingen er nyere; sort hår, skæg og øjenbryn, gråbrun tornekrone, gyl
dent lændeklæde og bleg karnation. Korstræet er gråbrunt med cinnoberrøde 
kanter og gylden glorieskive. Spor af kridtgrund. Indtil sidste restaurering 
over indgangsdøren, nu på tilbygningens nordvæg.

Fig. 15. Dråby. *Vinge, muligvis fra †altertavle eller †prædikestol, nu i Nationalmuseet (p. 2559).
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Prædikestol, ligesom altertavlen fra o.163058 og formentlig uclgået fra samme 
værksted. I opbygning hører den til en mindre gruppe, som er nærmere omtalt 
under Strø (p. 1498) og for himlens vedkommende især Nørre Herlev (p. 1951 f.). 
Stolen er på fire fag, som adskilles af apostelhermer. Den første, nærmest op
gangen, mangler attribut. Den anden er formentlig Paulus med sværd (knæk
ket klinge) og herefter Peter med nøgle. Den fjerde er uden attribut, og til 
sidst kommer Johannes med kalk. Skafterne smykkes af masker hvorunder 
draperier; dog har nr. 2 og 3 i stedet våbner for Frederik Urne og Karen Aren- 
feld (jfr. altertavlen). I storfelternes arkader står evangelister: Matthæus, for
nyet 186012, Markus (fig. 16), Lukas og Johannes, svarende til evangelisterne 
på stolen i Strø. Postamenterne smykkes af barokkartoucher, som adskilles af 
bøjler med symmetrisk fladsnit omkring midtroset. Underbaldakinens fire fag 
adskilles af ribber, hvis hjørnebøjler har masker ligesom gesimsens og de øv
rige i gruppen (fig. 17). Forneden ender ribberne i ottekantet knop, som hviler 
i en søjle, anbragt 187314.

Den polygonale himmel, som for tiden ligger i kirkeladen, har bevaret fire 
topstykker med englehoved i rigt udskåret bruskværk, det midterste dog med 
Christian IV.s kronede monogram. På hjørnerne står tre putti-to med lidel- 
sesredskaber: kors og søjle-en med dydeattribut: anker (håbet). Under ge
simsen ses fladere hængestykker, ligeledes med englehoved.

Opgangen er fra nyere tid, formentlig samtidig med stolens flytning fra østre 
fags sydøsthjørne til dens nuværende plads i sydvesthjørnet. Dette kan an
tages at være sket i forbindelse med vinduets udvidelse 1871. En trappe 
fører op til en slags løbebro, begge dele med spinkle, firkantede tremmer59.

Stolen står med en staffering svarende til og sikkert samtidig med altertav
lens, dog med mere hvidt og blegrødt på profilled og detaljer. Den ledsages af 
slagmetalforgyldning, cinnoberrødt og varme karnationsfarver. På rammevær
ket ultramarin, der også er benyttet som bund for frisens gyldne versalind
skrift: »Herre! leed mig i din sandhed og lær mig dine veie. Psalme 25.«. På 
underbaldakinens småfriser er fundet spor af versalindskrifter med henvisning 
til Matth. 5.60. 1698 fik Anders Arvedzen betaling for nyt gulv i stolen og ræk
værk »med klædning« til trappen61.

Et tredobbelt †timeglas, som omtales første gang i inventariet 174116, blev 
kasseret 177517.

Stolestader, omtrent svarende til Gerlevs fra 1760, men uden døre (p. 2531). 
Gavlenes topstykker er lidt mere komplicerede end i hovedkirken, idet et om
vendt hjerteformet ornament er indføjet (sml. fig. 4). Endnu 1862 fandtes 35 
stoledøre14; de er senere fjernet og sæderne fornyet, mens de gamle ryglæn er 
bevaret. Af fotografier fra 1920 fremgår det, at indgangspanelerne dengang var 
forsynet med lave træbalustre over panelerne. I tilbygningen står stole fra 
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Fig. 16. Dråby. Prædikestolsfelt med evangelisten Markus (p. 2564).

dette århundrede, ligesom i Gerlev en enklere efterligning af skibets. Alle stole 
er blå med gammelrosa lister; gavlenes profillister dog grå svarende til top
stykkernes dekoration. Ryglænenes fyldinger er lyseblå.

†Stole. Et syn 1694 konstaterede, at der endnu var så mange stole i kirken, 
»som der fra alders tid havde været«, og at nogle af de skovhuse, jægermester 
Hahn til Jægerspris havde opført, manglede stader i kirken. Desuden var dø
rene ikke hængt på 11 stole62. 1741 faldt en af kvindestolene ned under guds
tjenesten, hvorefter snedker Jens Esbjørnsen [Lind] og smed Jens Ifversen 
reparerede den16. I tilbygningen var der 1740 ti mands- og ti kvindestole45. 

N. E. 1973
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†Skrifte- og degnestole. Degnestolen ønskedes 1868 flyttet fra koret, og skolelæ
reren anvist plads i den øverste mandsstol, hvori den fornødne forandring måtte 
foretages63. Affasningen af nordøsthjørnets hvælvpille angiver formentlig sto
lens placering. 1779 anskaffedes en lænestol til brug som skriftestol i sakristiet; 
Lars Hansen og maler Flodin fik betaling for den17.

En †herskabsstol blev malet 178417, og er antagelig identisk med den konge
lige stol, der 1834 skulle have et gammelt panel udskiftet54. 1862 havde den 
sine vinduer, panel og bræddegulv14, men 1869 ønskedes »det øverste galleri« 
på den lukkede stol fjernet, så at den kunne blive lig de andre stole53. En 
kakkelovn anbragtes 1888 på dens plads lige over for prædikestolen14. At sto
len har stået ved tilbygningens nordvæg, bekræftes yderligere af en endnu 
synlig affasning af skibets nordøstre pille og af flikkeri i tilbygningens nordmur, 
som må skyldes tilmuring af en †dør til herskabsstolen.

†Kiste, hvori kirkens sølvtøj opbevaredes, blev brudt op 178417. †Skab til 
kirkens ornamenter, forsynet med to låse, fandtes 1694 i sakristiet5.

Pengeblok, 16—1700’rne, kvadratisk, med aflasede hjørner forneden; på øvre 
halvdel to vandrette jernbånd, som lukker for forsidens låge. Jerndækket låg 
med pengeslids hvorover jernbøjle. Blåmalet som stolestaderne med gammel
rosa jernbånd. I skibets midtgang. Inventarierne mellem 174045 og 177017 
nævner en jernbundet blok med taskelås f o r ;  1750 var der tilkommet en ta
skelås9.

†Pengetavler. 1735 fik snedker Jens Esbjørnsen Lind betaling for to penge
tavler af eg med rødt indlagt træ16.

Dørfløje. 1) Senmiddelalderlig, bestående af fire lodrette planker, som hol
des sammen af to vandrette revler på den side, der vender mod sakristiet; 
mod koret sidder to store gangjern. Blå mod koret, grå mod sakristiet. 2) 
1800’rne, fløjdør med ialt otte firkantede fyldinger. Blå mod skibet, grå mod 
våbenhuset. En †dør til våbenhuset, som anskaffedes 183254, kan være denne 
eller indgangsdøren, der senere er udskiftet.

†Pulpiturer. 1697 indkøbtes brædder til pulpituret, og året efter fik Anders 
Arwedzen betaling for at gøre det færdigt61. Dets placering fremgår ikke af 
arkivalierne, men kan have været under tårnet, hvor der 1862 fandtes et med 
udskåret forside14. Det afløstes i så fald 1870 af det nuværende orgelpulpitur 
med støbejernsgitter (jfr. orgel). 1799 indsendte Peder Jonassen og Jacob Niel
sen et overslag på tømmerarbejde (et gulv og to »Rekker«, som manglede på 
pulpituret), der kan vedrøre ovennævnte eller et af de pulpiturer, som 1740 
omtales i den 1721 opførte tilbygning64. Kirkebeskrivelsen 1862 nævner her 
et pulpitur med 11 bænke, hvoraf den ene var aflukket. Det blev antagelig 
fjernet 1913 samtidig med stolenes fornyelse og gulvets omlægning dèr efter 
synets henstilling foregående år14.
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Fig. 17. Dråby. Prædikestol. Masker på gesimsens hjørnebøjler (p. 2564).

Orgel, o. 1850, bygget af Frederik H. Ramus, København, og opstillet i Dråby 
kirke 1870 af K n u d  Olsen, København. Orglet var en gave til kirken fra grev
inde Danner og blev indviet på Frederik VII.s fødselsdag 6. okt. 187065. Et 
manual med fem stemmer: Gedakt 8’, Viola di gamba 8’, Principal 4’, Floite 
4’, Octav 2’. Mekanisk sløjfevindlade. Alt pibemateriale er originalt. Façaden 
stammer fra 1870 og er magen til orgelfaçaden i Lidemark kirke, Præstø amt 
(Knud Olsen 1870); prospektpiberne er stumme. I tårnrummet, på pulpitur, 
som til siderne har nygotisk støbejernsgitter66.

Salmenummer tavler, nyere, med tandsnitliste foroven. Tre er indrettet til 
skydenumre og bærer påskrift med hvide versaler: »Daab« og »Nadver«, to er 
forsynet med søm til at hænge tal på og påskriften: »Daab« og »Prædiken«. 
De er alle blå.

Tre nye lysekroner i skibet. I nordre tilbygning hænger fire, blå PH-lamper. 
På ældre fotografier (i NM.) ses lampetter fra 1800’rnes anden halvdel.

Kirkeskib, ophængt 1944, fuldskib »Laura«, bygget af bådsmand A. Hansen, 
Nyboder, skænket af slagtermester Lund, Jægerspris67. I nordre tilbygning.

Klokker68. 1) Støbt 1565 af Gert van Mervelt. Glat legeme med to og tre 
profillinjer henholdsvis på og over slagringen. Om halsen indskrift med relief

N. E. 1973
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versaler: »De segen des heren maket rick ane moe anno 1565 goedt mi Gert 
van Mervelt« (»Herrens velsignelse gør rig uden møje. 1565 støbte G. van M. 
mig«). Over indskriften findes en bred akantusbort. Tvm. 94 cm.

2) Støbt 1600 af Borchard Quellichmeier. Om halsen versalindskrift mellem 
rammelinjer: »Borchard Gelgether me fecit anno domini 1600. Verbvm domini 
manet in æternvm« (»B. »gul-støber« støbte mig år 1600. Herrens ord bliver 
evindeligt«) flankeret af buefrise med liljespidser. På og over slagringen hen
holdsvis tre og fem rammelinjer. Tvm. 88 cm.

Begge klokker er ophængt i vuggebomme.
Klokkestol, rimeligvis fra 1700’rnes begyndelse, af eg, med indskåret årstal 

1747. Til to klokker. Stolen har dobbelte skråstivere, og i en af de vandrette 
overliggere er skåret initialerne »HPT 1860«, »IHR« og » I P : P P :  1860«.

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1) O. 1637 (?). 1873 læstes, at »hr. Jacobsen 1637 har ladet dette 
monument bekoste«; stenen er nu næsten helt udslidt. Rødlig kalksten, 180 x 98 
cm, med fordybede versaler, og langs randen religiøs indskrift, i hjørnerne af
brudt af medaljoner med evangelisttegn. Stenen, der har tre tværgående rev
ner, ligger som nr. 3 i skibets midtgang.

2) O. 1648. »Erlig og gudfrygtig pige« Sidtsel Christensdaater født i Kiøben- 
hafven 18. febr. 1645, død på Abrahambstrup 30. nov. 164869. Rød- og grøn
lig spættet kalksten med ortoceratitter, o. 195x115 cm. Gravskrift med for
dybede versaler på stenens øvre halvdel, derunder arkadefelt med opstandel- 
sesrelief; på den nedre del religiøs indskrift, der fortsætter mellem rammelinjer 
langs randen, i hjørnerne afbrudt af cirkelfelter med evangelistsymboler. Øst- 
ligst i skibet, således at stenens nederste kant dækkes af kortrinet.

3) O. 1749. Michel Povelsøn Gjellerup, fuldmægtig hos slotsforvalteren på 
Jægerspriis, født i Aarhus 9. febr. 1723, død på Jægerspris 5. maj 1749. Rød- 
og sortspættet granitsten, 1 2 9 x 7 2  cm med fordybede versaler og nederst på 
stenen timeglas og primitivt bladornament. Nr. 5 fra øst i skibets midtgang.

4) O. 1759. Madame Charlotha Sophia Eller, f. 3. juli 1721, gift 14. okt. 1740 
med slotsforvalter Eschildsen, moder til 12 børn, hvoraf de 8 er døde, † 16. 
okt. 1759, 39 år. Yngre gravskrift over forvalter ved Jægerspris Lauritz Es
childsen f. 11. febr. 1692, † 9. dec. 1773, 82 år gl.70. Rødlig kalksten, 184x123 
cm, med fordybede versaler, navnene med kursiv. Tværskriften fylder hele 
stenen. Nr. 2 i skibets midtgang.

5) O. 1767. Seyer Eschildsen, født i Adslev i Jylland 1698, død på Jægers
priis 13. juni 1767. Blågrå kalksten, 170x103 cm, med fordybede versaler, 
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navnet med kursiv. Tværskriften på stenens øvre halvdel, den nedre glat. Nr. 
4 fra øst i skibets midtgang.

6) 0. 1769. Georg Friderich Weinschenk, tidligere skovridder på Jægerspriis, 
† 28. nov. 1758, 60 år gl. efterladende sin hustru Anna Nürrenberg, død på 
Jægerspriis 11. aug. 1769 i sit 57. år, efterladende sig to sønner og tre døtre71. 
Rødlig kalksten, 158x97 cm, med fordybet kursiv tværs over stenen. Midt 
på hver langside blomster- og akantusornament uden for dobbeltramme med 
konkave hjørner. Især i hjørnerne ses spor af ældre indskrift, ligeledes med 
kursiv. I tilbygningens midtgang.

Gravskjolde. 1—2) O. 1850, af fortinnet blik, ovale, med sort skriveskrift: 
»Capitain P[eter] Chr. Simmelkjer og Hustru Marie Sophie født Kjelldahl«72. 
I våbenhuset.

3—4) O. 1875, af fortinnet blik, ovale, med krone foroven og oprullede bånd 
til siderne. På skjoldet er malet grevinde Danners våben og i den brede skjold
rand hendes valgsprog. I våbenhuset.

Begravelser. 13. juli 1651 blev Poffuel, kusk på HerlufTsholmb, begravet i 
Dråby73, og 1733 blev ridefoged Hendrich Anton begravet i kirken. Gulvet 
over en grav, der var sunket, blev 1740 opfyldt af murermester Jørgen Lar
sen16, og 1776 blev gulvet ved altret over en åben begravelse repareret17.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 163
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 

mændene i henhold til kgl. missive af 28. dec. 1590, III Sjælland. — Rtk. 2422.590. Div. 
sager vedr. Jægerspris 1662—1797. — 244.15. Bygningskontoret 1782—1826. Kommu
nicerede kgl. res. med bilag. — Rev. rgsk. Kirkergsk. Jægerspris gods’ kirkergsk. — 
Amtsrgsk. Jægerspris amt. Jordebogsrgsk. 1758-59. Slotsinventarrgsk. med bilag (her
under Dråby kirkes ornamenter og inventar). — Landbrugsministeriet. Domænekonto
ret. Bygningsdomænejournal. 1854—57, 1860—61, 1868, 1870. — LA. Amtstuer. Kron
borg amt. Jægerspris godsarkiv. Rgskvæsen. Gerlev og Dråby kirkers rgskprot. 1760— 
1809. — Jægerspris gods. Nr. 127, beskrivelsesforretn. over Jægerspris slot og gods 1740. 
Nr. 128, do. 1744. Nr. 129, koncept til beskrivelsesforretn. over do. 1773. — Amter. 
Jægerspris amtsrgsk. 1729—41. — Gerlev-Dråby sognekaldsarlciv. Kirkebog 1728—1816. 
— Ved embedet. Prot. for Dråby kirke 1862 ff. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg 
amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af H. Petersen 1873, J. Kornerup 1888 og 1891 (kalk
malerier), M. Mackeprang 1920 (bygning), V. Hermansen 1920 (inventar), suppleret 
1962 af E. Moltke og J. Steen Jensen, E. Lind 1928 og 1962 (kalkmalerier), J. Hertz 
1968 (besigtigelse af korets bygningsskader), R. Smalley 1968 (kalkmalerier), E. Troels- 
gård (revnedannelser i koret m.m.), O. Hellvik 1970 og 1972 (kalkmalerier), B. Als 
Hansen 1971 (udgravning omkring kirken), Elna Møller 1973 (bygning), Marie-Louise 
Jørgensen og Stig Hornshøj-Møller 1973 (kalkmalerier og gravminder) samt Mogens 
Larsen (altertavle, korbuekruciflks og prædikestol). — Bygningsbeskrivelse og kalkma
lerier ved Hugo Johannsen, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen og orgel 
ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Laveret tegning af kirkens eksterior fra nordøst, udført af J. B. 

Løffler 1873. — Et blad med fire akvareller efter Isefjordsværkstedets kalkmalerier i 
skibet, udført af Ferd. Loumann (1890). — Fire akvareller af kalkmaleriudsmykningen 
i skibets østligste hvælv, udført af J. Kornerup 1891. — To blade med opmåling af 
kor (1963) og tårnparti (1971), udført i forbindelse med kirkens restaurering ved I. og J. 
Exner.

Notebøger. NM. Kornerup, VI, 16.
Litteratur. H. L. Sørensen: Dråby kirke, i ArbFrborg. 1955, p. 9—34.

1 Repert. 2. rk. nr. 652, hvor en sognepræst nævnes. 2 Landebogen p. 161. 2a NM.
Møntsamlingens fundprot. nr. 579, jfr. P. Hauberg: Danmarks myntvæsen i tidsrummet
1146—1241, 1906, p. 24. 3 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Kopibog 1841—50.
4 Beskrivelsen 1862 omtaler en glat bræddeport, jfr. Ved embedet. Prot. 1862 ff. 5 LA.
Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Horns herred 1691—1805. 6 LA. Gerlev-
Dråby sognekaldsarkiv. Kirkebog 1728—1816. 7 Jfr. det enestående eksempel fra 
Egen på Als (DK. SJyll. p. 2516). — Det nævnes 1773 udtrykkeligt, at stalden er opført 
for at præsten, degnen og andre af menigheden kan have deres vogne stående her under 
kirketjenesten »formedelst denne kirke ligger ude på marken og fra byen«, jfr. LA. Amt
stuer. Jægerspris gods. Nr. 129, koncept til beskrivelsesforretn. over J. gods og slot 1773.
8 Den nuværende stald beskrives tidligst 1862, jfr. Ved embedet. Prot. 1862ff. 9 RA.
Rtk. Rev. rgsk. Amtsrgsk. Jægerspris amt. Jordebogsrgsk. 1758—59. Slotsinventarrgsk.
med bilag (herunder Dråby kirkes ornamenter og inventar). 10 LA. Amtstuer. Jægers
pris gods. Nr. 129, koncept til beskrivelsesforretn. over J. gods og slot 1773. 11 RA.
DaKanc. Seks års kirkergsk. 12 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiks-
borg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti: 1854—62. Synsprot. 13 Ifølge Henry Peter-
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sens indberetning til Nationalmuseet 1873. 14 Ved embedet. Prot. 1862 ff. 15 RA. 
Rtk. Rev. rgsk. Ølstykke, Abrahamstrup, Horns m.fl. hrdr.s kirkergsk. 1661—72. 
16 LA. Amter. Jægerspris amtsrgsk. 1729—41. 17 LA. Amtstuer. Kronborg amt. Jæ
gerspris godsarkiv. Rgskvæsen. Gerlev og Dråby kirkers rgskprot. 1760—1809. 18 RA. 
Rtk. 2422.590. Div. sager vedr. Jægerspris 1662—1797. 19 RA. Rtk. Bygningskonto
ret. 1782—1826. Kommunicerede kgl. res. med bilag. 20 RA. Rtk. Bygningsadmini- 
strationen. 1821—27. Beregninger og overslag over bygningsarbejder. 21 Jfr. Asmin
derød p. 766f., Esbønderup p. 1018, Torup p. 1644f. og Uvelse p. 2148f. 22 LA. Amt
stuer. Jægerspris gods. Nr. 128, beskrivelsesforretn. over Jægerspris slot og gods 1744. 
23 Jfr. tegning i NM. af kirken fra nordøst, udført af J. B. Loffler, okt. 1873. 24 Spo
ret efter planketaget er en ca. 3—5 cm bred rille, der sine steder kan følges indtil ca. 
50 cm ind i taggavlens murliv. Aftryk i mørtelen viser, at plankernes bredde gennemsnit
ligt lå på 15 cm. — En ved undersøgelsen 1920 af nævnte rille udtaget stump egefjæl 
(NM. D. nr. 9981) er levn fra tagets plankebeklædning. Plankestumpens nuværende tyk
kelse er 2,5 cm, og dens største bredde ca. 23 cm. Den ene side er endnu tydeligt afskå
ret af hensyn til sammenstødet med naboplanken, jfr. Elna Mollers redegørelse for tag
konstruktioner i KultHistLeks., XVIII, 66 ff., fig. 1. Den i murlivet siddende ende var 
tilspidset og endvidere forsynet med en firkantet gennemskæring. Plankebeklædningen 
kan oprindelig have stået alene for senere at danne underlag for spån eller snarere bly. 
Sidstnævnte materiale har i alle tilfælde dækket taget på et senere tidspunkt: Endnu 
1744 var korets og sakristiets tage blytækkede, jfr. note 22 og p. 2544. 25 Jfr. Fr. 
Beckett: Danmarks Kunst, II, 1926, p. 326, 345—49 (»Vallensbæk-Maleren«). Værkste
dets udmalinger kendes bl.a. fra fig. kirker i Københavns amt: Herlev, Vallensbæk, 
Maaløv, Kirke-Hyllinge og Reerslev (DK. Kbh. Amt p. 382f., 504ff., 626, 912 og 1002ff.; 
endvidere p. 2229f.). I Frederiksborg amt kan nævnes: (†) Karlebo, Nørre Herlev, Lynge, 
(†)Uvelse, (†)Sigerslevvester og (†)Snostrup (p. 890, 1942 ff., 1986ff., 2150, 2222f. og 
2313). I Holbæk amt: †Tveje Merløse og Sønder Asmindrup (Merløse hrd.): Tuse, 
Mørkov og Skamstrup (Tuse hrd.); Bregninge (Skippinge hrd.) og † Nørre Asmindrup 
(Ods hrd.). Jfr. Magnus-Petersen: Kalkmalerier passim. 26 En sammenligning af 
korsegangen i Dråby (fig. 9) og f. eks. i Vallensbæk viser utvetydigt forlægsfællesskab for 
hovedpersonernes vedkommende og demonstrerer desuden, hvorledes man i Dråby af 
pladshensyn har udeladt visse af forlæggets enkeltheder, såsom Veronika, flere biperso
ner og Jerusalem by. Kan man således fore indirekte bevis for bloktrykforlæggenes be
tydning for talrige af værkstedets billeder, må det dog samtidig understreges, at det 
endnu ikke er lykkedes at påvise, hvilke forlæg man har benyttet. 27 »Alfa og Omega« 
er således del af et med variationer gentaget skriftsted fra Johannes Åbenbaring (Åb. 
1,8; 21,6 og 22,13), hvis udsagn godtgør Guds enhed: »Jeg er Alfa og Omega, den første 
og den sidste, begyndelsen og enden« (Åb. 22,13). »Jeg er den jeg er« lyder endvidere 
Guds selvhævdelse overfor Moses (2. Mos. 3,14), og Kristus benytter de samme ord, da 
han vidner overfor de vantro joder: »Thi hvis I ikke tror, at jeg er den jeg er, skal I dø 
i Jeres synder« (Joh. 8,24). »Begyndelsen« illustreres af elementer fra verdens skabelse 
(jfr. den mere omfattende fremstilling i Lynge p. 1986, fig. 9), og de røgelsekarsvingende 
tronvogtere kan opfattes som et forvarsel om »enden« (Åb. 8,3—4), der i øvrigt repræsen
teres af dommedagsbilledet i kirkens vestende. Den teologiske tankegang, som kommer 
til udtryk i østkappens skaberfremstilling, er behandlet af K. Banning: Alfa og Omega, 
i Den iconographiske Post 1973, nr. 2, p. 3 ff. 28 Jfr. fremstillingen i Lynge, hvor ind
skrifter forklarer begivenhedsforløbet (p. 1986). 29 Sporene over den forsvundne højre 
hånd mindede ifølge restauratorerne om en blomsterstængel. 30 Østhvælvets Lauren- 
tius-cyklus er en af de bredeste fremstillinger af martyrens historie inden for det hjem
lige materiale, dog rummede værkstedets †Laurentius-cyklus i Tveje Merløse på skibets 
østligste hvælv (nedtaget 1895) endnu flere scener af martyrens historie, indbefattet 
Hippolyts martyrium. Det er på denne baggrund en nærliggende tanke, at begge kirker
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har været indviet til S. Laurentius. — Vedrørende Jacobus de Voragines tekst, jfr. den 
tekstkristiske udg. ved Th. Graesse (3. udg. Breslau 1890). En tysk oversættelse af den 
latinske tekst ved R. Benz er kommet i flere oplag, bl.a. 1969 i Köln. Endvidere T. Gad: 
Legenden i dansk middelalder, 1961, p. 29f. 31 Ifølge Legenda Aurea er Laurentius’ 
sidste ord: »Gratias tibi ago, domine, quia januas tuas ingredi merui« (»Herre, jeg tak
ker dig, fordi jeg må gå ind gennem din dør«), jfr. Th. Graesse (som ovenfor) p. 492. 
Det er da også dette citat værkstedet har benyttet (omend i noget afvigende form) ved 
gengivelserne af Laurentius’ martyrium i Tuse og Bregninge. 32 Jfr. profetskikkelser 
med skriftbånd i Nørre Herlev (p. 1945) samt Mørkøv og Bregninge. 33 Jfr. kalke af 
indskriften i NM. 2. afd.s arkiv samt tilhørende korrespondance mellem E. Rothe og 
P. D. Steidl. Sidstnævnte bestemmer teksten som værende en sammenfatning af en 
række forskellige bibelcitater, omhandlende lovens første bud: Luk. 10,27; Mark. 12,30 
og Matt. 22,37. 34 Jfr. G. Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, I, Gütersloh 
1966, p. 88ff. 35 Jfr. D. Falcon Moller: Hvad spillede hyrderne på marken?, i Den 
iconographiske Post, 1972, nr. 4—5, p. 27. 36 Værkstedet har benyttet den samme 
ikonografi i Reerslev og Tuse. 37 I værkstedets udmaling af Tuse kirke er lykkehjulet 
anbragt på samme sted som en sidste formaning til menigheden, inden den forlader 
kirken, jfr. endvidere Skuldelev (p. 2581, fig. 4). 38 Citatet fra Matt. 26,39 lyder i sin 
helhed: »Pater si possibile est, translat a me calix iste« (»fader, er det muligt, så lad 
denne kalk gå mig forbi«). Jfr. i øvrigt værkstedets gengivelse af samme scene i Nørre 
Herlev (p. 1944). 39 Indskriftfragmentet er vanskeligt at tyde og synes ikke at kunne 
bringes i overensstemmelse med Pilatus’ ord under håndtvætningen (Matt. 27,24): »In- 
nocens ego sum a sanguine iusti huius, vos videritis« (»jeg er uskyldig i dennes blod, 
det bliver Jeres sag«). 40 Inkonsekvent sammenblanding af helvedesborg med port og 
helvedesgab. 41 Den fire gange gentagne indskrift er delvis udvisket; bedst er den be
varet på de nedre sviklers skriftbånd. 42 I det gamle testamente tales ofte om vild
dyrenes overfald som en straf for at overtræde Herrens lov. Således i 13. kapitel af 
Hoseas’ bog, hvori der berettes om Efraims folk, der gennem sin syndige levevis har 
pådraget sig Herrens tilintetgørende vrede: »Så blev jeg for dem som en løve, en lurende 
panter ved vejen«. Endvidere 3. Mos. 26,22. — Ez. 14,15. 43 Et tilsvarende kors- 
ornament findes i kalkmaleriudsmykningen i Skuldelev (p. 2582) og Ørbæk (Vindinge 
hrd., Svendborg amt; jfr. beretning af E. Lind 1932 i NM.). 44 Den programmatiske 
opbygning af den beslægtede udmaling i Lynge er behandlet af K. Banning, jfr. note 27. 
45 LA. Amtstuer. Beskrivelse over Jægerspris slot og gods 1740. 46 Jfr. note 17. Et 
tilsvarende er bevaret i Vemmetofte (DK. Præstø p. 507). 47 RA. Landbrugsministe
riet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal. 48 Jfr. C. F. Wegener: Historiske Ef
terretninger om Abrahamstrup Gaard, 1855, II, 118. 49 Kirkens præst fra 1640—58 
hed Jacob Tagesen, hvilket kunne give anledning til at overveje en senere datering end 
den valgte o. 1630. Det er imidlertid ikke almindeligt at finde præstenavne i postament- 
indskrifterne. 50 Jfr. Sigrid Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, 
Oslo 1973, II, fig. 190, stik af Caspar Luyken (1672—1708), udgivet af Christopher Wei- 
gel 1712. C. L. arbejdede hos C. Weigel 1699—1705. 51 Efter sælgers opgivelse er styk
ket kommet fra Dråby kirke, hvor det ikke umiddelbart kan henfores til en af de nævnte 
inventargenstande eller deres forgængere, som da usædvanlig hurtigt måtte være blevet 
udskiftet. Vingen kunne, hvad størrelsen angår, komme fra et epitafium, men her ville 
norske løve næppe findes. Dens tilstedeværelse lader formode, at der er tale om en del 
af rigsvåbnet eller Universitetets våben, jfr. f.eks. rygskjoldet til prædikestolen i Gan
løse (p. 2464). 52 Christopher Fabricius var guardein 1749—87, men mærket svarer 
til det ældst kendte for sønnen Frederik. 53 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79. 
54 RA. Rtk. 245.91—121. Bygningsadm. 1782—1840. Journal. 55 RA. Rtk. 2422.590. 
1662—1797. Div. sager vedr. Jægerspris, og note 12. 56 NM. Hans de Hoffmann: Siel- 
lands Sogners Beskrivelse ... 1755—73. Ifølge inventariet 1862 skal fadet være skæn
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ket 1753. 57 Kanden har en årrække været borte fra kirken, hvortil den generhvervedes 
på auktion 1957. 58 Ifølge J. H. Sewerins indberetning til HofmFund. 27. juni 1758 
(i LA. Sjællands bispearkiv) fandtes Frederik Urne og hans frue, Karen Arenfelds, 
våben på stolen under årstallet 1631. Årstallet kendes kun fra denne omtale. 59 Fra 
1832 (note 52) findes en beregning over reparation af gelænderet til prædikestolen, 6 
alen langt og 1 ½ alen højt. 60 De oprindelige indskrifter, vistnok på latin, var med 
gyldne versaler på grønblå bund, der også dannede baggrund for fyldingsportalernes 
skulpturer. Disse havde, ligesom englehovederne, varmt grålige karnationsfarver. Lige
som på altertavlen fandtes røde og gronne sølvlasurer. 61 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirke
rgsk. 1697—4703. Jægerspris gods’ kirkergsk. 62 Note 5. Vincents Joachim Hahn lod 
i årene mellem 1673 og 1679 24 gårde og huse opfore, jfr. Villads Christensen: Lands
byen Skoven i Horns herred, i ÅrbFrborg. 1917, p. 46. 63 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 
1862—79. Jfr. kirkeloven af 19. febr. 1861. 64 Jfr. note 45. På nordvæggen spores 
endnu opgangen. 65 Ifølge H. L. Sørensen: Draaby Kirke, i ÅrbFrborg. 1955, p. 30. 
66 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den danske Orgelregistrant, Musikhistorisk 
Museum, København. 67 Henningsen: Kirkeskibe, i ÅrbFrborg. 1952, p. 97. 68 E. Grib
sø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 65. 69 Sidtsel Christensdaater var søster til Bolle Luxdorph, 
jfr. Th. Hauch-Fausboll: Bolle Luxdorphs Soskende, i PersHistT. 9. rk. V, 158. 70 Note 
48: II, 114—15. 71 Note 48: II, 133 og 135. 72 Note 48: II, 301. 73 Poul var 
kusk for Bolle Luxdorphs fader, Christen Bollesen, der 1651 blev forstander på Her
lufsholm, men indtil maj 1652 havde forpagtningen på Jægerspris, jfr. note 69.

Fig. 18. Dråby. Landsbyplan 1808.
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S K O V E N
D R Å B Y  S O G N ,  H O R N S  H E R R E D

På vejen mellem Dråby og Kulhus, i udkanten af Nordskoven, ligger Skov
kirken, som opførtes 1897 (indviet 19. dec.) efter en tegning af Martin Borch1. 
Kirken, som er bygget af røde mursten, består af kor og skib med tagrytter 
over vestenden. Korets og skibets langsider prydes af konsolbåret buefrise 
imellem hjørnelisener. Indvendig står den hvidtet med opfrisket kalkmalet 
dekoration omkring vinduer, korbue og på korets østvæg. I vestenden er et 
våbenhus skilret af, og over det er orgelpulpituret indrettet.

Inventaret stammer hovedsagelig fra kirkens opførelsestid. Altersølvet har 
ifølge graveret skriveskrift på kalkens bæger og diskens rand tilhørt et af flå
dens skibe: »Kalk (disk) fra de gamle Orlogsskibe. Gave til Draaby nye Kirke 
fra Kultusministeriet« (sml. Lynæs p. 1671 og Holmens kirke DK. Kbh. By
2. bd. p. 81). Under bunden er graveret »No:4« og på kalken desuden »33 l(od)
3 q(vint)«. På fodpladen ses fire stempler: cirkulært mestermærke med NI over 
1713 for Niels Johnsen (Bøje 304), Københavnsmærke 1716, guardeinmærke 
for Conrad Ludolf og månedsmærke vædderen. Kalken, som er 19,5 cm høj, 
svarer til mesterens sygekalke, der har cirkulær fod. Den tilhørende disk er
13,5 cm i tvm. og har under bunden graveret »No:4«; desuden ses samme 
mesterstempel som på kalken. Oblatæske fra Bing og Grøndahl, sort med guld
kors på låget. Et kirkeskib, »Thors Minde«, bygget og skænket af forhenværende 
brofoged H. O. Jensen, Frederikssund, ophængtes 19312. Kirkens klokke er 
støbt hos B. Løw & Søn, København.

1 Martin Borch var arkitekt for Frederik VII.s Stiftelse 1884—1920. Se også Villads
Christensen: Landsbyen »Skoven« i Horns Herred, i ÅrbFrborg. 1917, p. 37—55. 2 H. 
Henningsen: Kirkeskibe i Frederiksborg amt, i ÅrbFrborg. 1952, p. 102.



Fig. 1. Skuldelev. Ydre, set fra sydøst, inden murenes afrensning 1964.

S K U L D E L E V  K I R K E

H O R N S  H E R R E D

En sognepræst er nævnt 14G8 og l4731. 15G7 siges patronatsretten at have tilhørt Lave 
Beck til Forslev, og sognet havde da 46 tiendeydere2. Patronatsretten overgik senere 

til kronen, som 1686 afhændede den til Berte Skeel, enke efter Niels Rosenkrantz til 
Selsø, tillige med kirketienden og jordegodset3, og i 1700’rne og 1800’rne lå kirken under 
Selsø. 27. juni 1911 overgik den til selveje.

Helligkilde. Sydligt i sognet, omgivet af stakit og høje træer ligger S. Olavs kilde med 
stensat kildebrønd. Den søgtes i sin tid meget af syge, og endnu i 1800’rne afholdtes 
kildemarked hver S. Hans aften. Fattigblok med årstallet 1664.

Kirken ligger højt, omgivet af træer, på en bakkekam nordligt i byen og 
er synlig viden om. Kirkegården har bevaret sine gamle grænser i syd, nord 
og vest, men er udvidet mod øst4. Hegnsmurene, som står hvidkalkede og

E. M.1962
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hængte med vingetegl, synes oprindelig at have været muret af kamp, men er 
overmåde flikket med nyere tegl. Østudvidelsens mure er helt af nyere tegl 
over kampestenssyld.

Indgange. Hovedindgangen fra kirkebakken er i syd, ud for våbenhuset, og 
har indtil fornylig haft køreport samt fodgængerlåger, flankeret af fire høje 
teglhængte piller, af hvilke de to midterste ikke er genopførte efter sammen
styrtningen under restaureringsarbejderne 1964ff. Køreportens oprindelige rød- 
malede tremmelåger står øget og de murede midterpiller erstattet af slanke 
træposter. En låge med ny tremmedør mellem murede piller sydligst i vest
muren fører ind til præstegårdens have. Begge indgange nævnes tidligst 18545, 
men er ældre. Derimod stammer lågen i nordmuren ud for skibets vestforlæn
gelse fra vort århundrede6.

En †låge i øst nævnes 16377 og senest 18038, da en †kirkerist ønskedes omlagt.
Et beskedent ligkapel med hvidkalkede, teglhængte mure er opført, antage

lig i slutningen af 1800’rne, uden for sydmuren, nær hovedindgangen.
Det brolagte fortov omkring kirken er fra 1964ff. og erstatter en brolægning, 

udført kort tid efter bestemmelsen herom i kirkeloven af 19. febr. 18615.
Kirken består af kor med apsis og skib fra 1100’rne samt to senmiddelalder

lige tilføjelser i vest: en forlængelse af skibet og et tårn. Våbenhuset i syd er 
en rekonstruktion af en eftermiddelalderlig bygning, som ødelagdes under kir
kens restaurering 1964ff. Orienteringen har afvigelse mod syd.

Kirkens nuværende skikkelse er stærkt præget af den hårdhændede restau
rering, som påbegyndtes 1964 og for visse deles vedkommende endnu ikke kan 
siges at være fuldstændig afsluttet9. Alt udvendigt murværk samt indvendig 
tillige apsiden er ved sandblæsning afrenset for århundreders hvidtelag og 
fremtræder nu som en arkæologisk ruin. Dette er så meget desto mere beklage
ligt, eftersom kirken i modsætning til flertallet af de nordsjællandske landsby
kirker hidtil havde undgået den afrensning af murværket10, der ellers i så 
vid udstrækning gennemførtes i 1800’rnes sidste tredjedel.

Materiale og teknik. Kirkens kassemure11 er opført med façader af ret uens
artede blokke af frådsten, som i hjørnerne er sat i en hjørnekæde med kvadre, 
hvis højde snart er 10—20 cm, snart op imod 50 cm. I gavlene er materialet 
hovedsagelig lange, tynde blokke på indtil 50 cm.s længde og en tykkelse af
4—12—15 cm. På triumfgavlens østside er materialet mere uensartet, og her 
ses en døråbning med kvaderlignende indfatning svarende til hjørnerne. Kniv
tynde fuger veksler med fuger på op til 5 mm, og undertiden iagttages hjørne
false, især i de store hjørnekvadre. Murene hviler på en sokkel, som ved frem- 
gravning 1920 overalt viste sig at have skråkant over to retkantede led; kun 
de to øverste led er idag synlige over brolægningen. Over våbenhusets loft, 
hvor en måske oprindelig ydre murbehandling endnu er bevaret, ses, at mu- 
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Fig. 2. Skuldelev. Ydre, set fra nordøst.

rene har stået dækket af et jævnt, grovt pudslag. På de indvendige vægge 
iagttages i fugerne en kvaderridsning, dækket af en jævn og glat puds med 
hvidtelag. Fra soklens overkant til frådstensmurens overkant måler apsis ca.
4 m, kor og skib ved sydøsthjørnet henholdsvis 4,8 m og 5,5 m.

Vinduer og døre. Oprindelige åbninger står delvis bevaret, i det ydre lukket 
med munkesten i murflugten. I apsis og kor er ingen vinduer bevaret12, men 
af skibets er begge nordsidens og det vestligste af sydsidens bevaret. Nord
sidens vinduer måler i ydre murflugt 152x55 cm, og buens issepunkt sidder 
60 cm under frådstensmurværkets overkant. Selve stikket er sammensat af to 
store krumhugne kvadre samt to (i vest tre) mindre kilesten foroven. Syd
vinduet er antagelig udvidet endnu i senromansk-unggotisk tid, svarende til 
de vinduesændringer, som kendes fra en lang række nordsjællandske kirker13. 
Det måler ca. 100 cm i bredden, og toppen af rundbuen, som mangler buestik, 
sidder kun 40 cm under murkronen. Endvidere ses, at vinduet er blevet til
muret i lysningen og nogen tid, inden skibet overhvælvedes, har stået som 
en pudset og hvidtet indre blænding.

N. E.1973
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Norddøren er delvis ødelagt af et sekundært vindue, og af den rundbuede 
afdæknings stik er kun de to nedre kilesten i vest bevaret. Syddøren er stærkt 
ombygget, og ved arbejderne 1964ff. fjernedes den oprindelige indre afdæk
ning, bestående af egeplanker14.

Indre. Apsiden dækkes af et halvkuppelhuælv, hovedsagelig muret i ringfor
mede skifter (fig. 6). I søndre side ses en gemmeniche, som måler 27x26 cm i 
murflugten og sidder 90 cm over nuværende gulv. Selve apsisbuen er forneden 
sekundært udhulet, og 1964 ff. etableredes en rundbuet prydniche12 midt i den 
krumme apside i forbindelse med tilmuring af den sekundære præstedør. — 
Koret dækkes af et grathvælv med runde fødselslinjer og skarpe sømme, som 
udspringer fra små udkragninger i vederlagshøjde og taber sig mod midten. 
På oversiden, der har stærkt affladet halvkugleform, ses, at frådstensmaterialet 
er iblandet enkelte marksten; skifterne i de fire kapper er muret vinkelret på 
væggene (dvs. som to hinanden skærende tøndehvælv) og mødes i gratlinjen 
i et sildebensmønster. Hvælvet er beslægtet med de ligeledes oprindelige kor
hvælv i Nørre Jernløse (Holbæk amt; Merløse hrd.) og Sædder (DK. Præstø 
p. 289). I korets østgavl ses en indvendig kvadratisk (38 cm), ensidig smiget 
lysglug, lukket med tegl i ydre murflugt. I den ligeledes bevarede triumfgavl 
sidder en oprindelig dør, hvis smalle åbning måler 165x53 cm mod koret, 
hvorfra tre trin i murlivet fører op til skibets loftsrum; den vandrette over
ligger er noget forgnavet. En lysglug til skibets loftsrum, ca. 120 cm over dø
ren, er sekundært, men formentlig allerede inden byggeriets afslutning, lukket 
med frådsten og fremstår nu som en niche, ca. 42 x51 cm, på gavlens østside15.

Ændringer og tilføjelser. Senere i middelalderen, muligvis o. 1450, er to fag 
krydshvælv (jfr. kalkmalerier) indbygget i skibet. Hvælvene hviler på falsede 
vægpiller, som kan have haft nu borthuggede kragbånd. Spidse helstens gjord- 
og skjoldbuer samt halvstensribber med rund slutsten (øst) og diagonalstillet 
toprude (vest). I vesthvælvets nordvestre hjørne ses i den nordre svikel en til
muret lem. Samtidig med hvælvslagningen er langmurene blevet forhøjet med 
en tre skifter høj falsgesims af munkesten, ligesom det er rimeligt at tænke 
sig, at forhøjelsen af korets og skibets østgavle er sket ved samme lejlighed.

Nogen tid efter overhvælvingen af skibet har kirken fået en vestforlængelse. 
Materialet er munkesten, lagt i munkeskifte med rygfugning og rejst over en 
stærkt fremspringende syld af store kampesten. Det nye afsnit dækkes af et 
samtidigt krydshvælv, som af hensyn til samspillet med de eksisterende hvælv 
hviler på falsede vægpiller, der i øvrigt ikke er i forbandt med væggene. Sam
tidigheden understreges også af den omstændighed, at forlængelsens overvægge 
står i blank tegl. De spidse gjord- og skjoldbuer er helstens, ribberne kvart
stens forneden, halvstens foroven16.

Ved opførelsen af tårnet i tiden o. 1500—1550 gennembrød man vestforlæn- 
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gelsens gavl med en spids tårnbue og rejste tårnets østmur over resterne af 
gavlen. Materialet er munkesten i munkeskifte over en syld af ud- og indven
digt stærkt fremspringende kampesten. På syd- og vestsidens ikke skalmurede 
nedre del danner sortbrændte kopper en monstermuring af store ruder. I tår
nets indre er murværket indtil klokkestokværket opmuret af tegl, afvekslende 
med bælter af marksten og enkelte frådsten. Tårnrummets spidsbuede, ud- og 
indvendigt falsede vestvindue synes oprindeligt. Selve rummet har uregelmæs
sigt spidsbuede spareblændinger og overdækkes af et i murene indbygget kryds
hvælv med halvstensribber og lille toprude; lette overribber16. Nordsidens 
trappehus har halvtag og bloktandgesims. Fladbuet under- og overdør samt 
teglstensspindel med fladbuede binderstik. Trappen belyses af smal lyssprække 
foroven ved indgangen til mellemstokværket. Klokkestokværket har mod alle 
fire verdenshjørner to spidsbuede, falsede glamhuller, som flankeres af cirkel
blændinger. De østvestvendte gavles kamtakker er stærkt flikkede, hvorved 
de ni høj blændingers trappeformede, af falsede hængestave delte afslutninger 
delvis er gået tabt. På begge gavle underdeles den noget bredere midterblæn
ding i højden. I vest sker dette ved indskydning af cirkelblænding, og her ses 
endvidere savskifte i gavlfoden. Flankemurene afsluttes med bloktandgesims.

På nær vestmurens inderside er våbenhuset i sin nuværende skikkelse en re
konstruktion i nye munkesten af kirkens eftermiddelalderlige våbenhus, som 
styrtede delvis sammen under arbejderne 1964ff. Østsidens rundbuede vindue 
sidder indvendigt i spidsbuet spejl, og indgangsdøren er kurvehanksbuet med 
indvendig fals. Det tidligere våbenhus, hvis ret spinkle vestmur var af store 
røde sten i uordentligt munkeskifte, havde også østvindue17 og på den glatte

Fig. 3. Skuldelev. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1938, suppleret af El. M. 1973, H. J. 1976 og
tegnet af Henrik Jacobsen 1977.
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taggavl jernankre, der dannede årstallet 177618. Intet taler mod, at bygningen 
skrev sig fra dette år, omend den næppe har været den første på stedet. 186719 
ønskedes et vindue i taggavlen fjernet og erstattet af et tagvindue. Indtil gen
opbygningen var gulvbelægningen røde mursten på fladen.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. På korets sydside ses et til
muret, stort fladbuet vindue, som kan stamme fra tiden o. 1550—1650 (jfr. 
Gerlev p. 2517). Også i nord har der været indsat et sekundært vindue forud 
for det nuværende, men dets form er ikke klar. Skibets nuværende vinduer er 
indsat til forskellig tid, antagelig inden for perioden o. 1700—1850. Ældst er 
nordsidens to dobbeltsmigede vinduer med uregelmæssigt, rundbuet stik20 samt 
vestforlængelsens nærmest fladrundbuede sydvindue, som har udvendig fals og 
i øvrigt er særdeles råt gjort. Yngst er det store, falsede rundbuevindue i ski
bets sydside samt korets to vinduer, der formentlig er indsat i årene o. 185021; 
de har falsede spidsbuer og støbejernsrammer. På et tidspunkt er tårnets mel- 
lemstokværk blevet forsynet med et vindue i vest, et råt gennembrudt hul, 
som snævres til mod rektangulær ydre åbning med vinduesramme. Dette kan 
være sket i forbindelse med opstillingen af kirkens sejerværk, hvilket i hvert 
fald gælder tilmuringen af klokkestokværkets søndre glamhul på vestsiden, 
hvor et lignende firkantet vindue indsattes. I øvrigt var fire glamhuller tilmu
ret i 18555, da man fandt det rigtigst at genåbne de tre. Den efter 1964 tilmu
rede præstedør i apsiden (jfr. fig. 1) nævnes tidligst 18495. 1835 gennemgik 
kirken en hovedistandsættelse, hvorved korbuen udvidedes. I begyndelsen af 
1850’erne arbejdedes der atter på kirken, hvis tagværker nu i vid udstrækning 
fornyedes, lige som der i tårnet, hvis murværk trængte til udbedring, indlagdes 
nye bjælker med jernankre. 1873 stod kirken gulkalket og efter o. 189022 hvidtet.

Som nævnt i oversigten står kirken nu gennemgribende præget af arbej
derne 1964 ff. Ud over de allerede omtalte forhold skal følgende ændringer næv
nes: Tårnets vestfaçade er regulariseret ved genåbningen af det søndre glam
hul. Gulvene er belagt med gule Flensborgsten på kant bortset fra stolestaderne, 
som har trykimprægnerede brædder. 1920 havde hele kirken undtagen våben
huset gulvbelægning af gulrøde mursten på kant. Under arbejdet med at lægge 
det nye gulv iagttoges et ældre gulvlag af munkesten, hvorover det nuværende 
er lagt på en betonudstøbning23. Koret og tårnet har nyere fyrretræstagvær- 
ker, af hvilke korets synes at stamme fra o. 18505. Skibets tagværk er gitter
spær fra 1964ff. på nær to spærfag fra den gamle tagkonstruktion, som var af 
gotisk krydsbåndstype med dobbelte hanebånd. Tagene afdækkes med røde 
vingetegl over skib og våbenhus, mens apsis, kor og tårn har blybeklædning. 
Alt er fornyet ved de seneste arbejder, men har i øvrigt gammel hævd24.

187522 opsattes to kakkelovne, som 1912 udskiftedes. 1937 indlagdes et cen
tralvarmeanlæg, som efter 1964 er ændret til varmluftsopvarmning.
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Fig. 4. Skuldelev. Lykkehjulet. Kalkmaleri på skibets sydvæg, over indgangsdøren (p. 2581).

K A L K M A L E R I E R

1937 afrensedes hvælvribberne i skib og tårnrum, hvorved der fremkom ma
lerier på det oprindelige skibs to hvælv. Disse dekorationer samt en udmaling 
over indgangsdøren restaureredes og suppleredes 1938 af Ole Søndergaard. In
den nykalkningen af kirkerummet (inklusive hvælvribberne) i forbindelse med 
arbejderne 1964ff. undersøgtes væggene for eventuelle malerispor. Herved kon
stateredes en række farvespor, rester af tre indvielseskors samt på nordvæggen 
i skibets østligste fag et figurfragment, som tillige med det øvrige atter over- 
hvidtedes. Samtidig udførtes en genrestaurering af det tidligere fremdragne. 
Arbejdet lededes af konservator K. Simonsen 1969.

1) 1400’rne. Skibets sydvæg, over døren: Lykkehjul (fig. 4). De tre bevarede 
mandspersoner, af hvilke den øverste er karakteriseret som konge med krone 
og rigsæble, er forsynet med de traditionelle skriftbånd: »regnabo« (»jeg vil 
regere«) og »regno« (»jeg regerer«). Skriftbåndet tilhørende den tredje figur mang
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ler, ligesom den fjerde, under hjulet nedstyrtede konge ikke er bevaret. Hju
lets nedre tredjedel er en rekonstruktion. Farverne er dodenkop, grønt og gult.

2) 1400’rne. Efter hvælvslagningen i skibet er der udført en dekoration, der 
meget vel kan skyldes hvælvets murere, som da i givet fald tillige har forestået 
nærbeslægtede hvælvudmalinger i en række andre sjællandske kirker25. Af rib
bernes behandling er bevaret randborten med halvcirkelrosetter, vekslende 
med slyngtråds »krabber«. De øvrige buer kantes af sparremønstret bort, som 
har »krabber«, afvekslende med granlignende smågrene og enkelte stjerner. 
Buernes undersider har dels bølgeranker med karakteristisk netmønster og 
granstængler26, dels — på 2. fags skjoldbuer — korsornament og stjerner, hvori 
enkelt skriftbånd (nord) med ulæselige minuskler. Sidstnævnte stjerneornamen
tik er endvidere benyttet til indramning af lykkehjulsfremstillingen (fig. 4). 
Kappernes dominerende ornament er et slyngtrådstræ, som udgår fra buetoppe 
og ribbekryds. Herudover optræder tilsyneladende tilfældigt spredt ud over 
hvælvfladerne: bomærker, symbolske tegn og enkelte, primitivt tegnede figu
rer. På østhvælvets østkappe ses velsignende, naglegennemboret Kristushånd 
med kalk; endvidere fire forskellige bomærker27. I vesthvælvet ses på østkappen 
et svastikalignende kors (»crux gammata«)28. På nordkappen er to bomærker 
samt en grotesk mandsling med armbryst, rettet mod en tilsvarende spyd- 
bevæbnet person (med fødder som fuglekløer og rankevækst istedet for hår) i 
vestkappen; her finder man tillige i ribbekrydset en fransk lilje. På sydkap
pen anes omridset af den brødlignende figur (»strut«) med hjørnecirkler, som i 
Græsted og Uggeløse (p. 2209, fig. 7) indrammede bomærkerne. Udmalingen 
er holdt i røde og grå farver.

(†)Kalkmalerier. Det middelalderlige figurfragment, som 1969 afdækkedes og 
atter overhvidtedes på skibets nordvæg forestillede antagelig Samsons løve
kamp, idet man så en mandsperson, som red på ryggen af en løve, ifærd med 
at vride dens kæber fra hinanden29.

I N V E N T A R
Oversigt. Kirken står idag præget af de hårdhændede restaureringsarbejder 1964ff., 

som har frembragt et interiør, der kun i ringe grad respekterer ældre slægtleds indsats 
og smag. Efter afhændelsen af det romanske triumfkrucifiks til Oldsagsmuseet 1873 
rummer kirken udover to sengotiske alterstager intet middelalderligt inventar. Blandt 
det ældste efterreformatoriske bemærkes først og fremmest den velgjorte, omend nu 
noget reducerede prædikestol fra 1620’rne, skåret i Roskildesnedkeren Brix Michgells 
værksted. Gavlene fra to herskabsstole 1686 samt alterskranken af smedejern 1719 er 
kommet til i forbindelse med Berte Skeels patronat. 1835 nyindrettedes kirken, for in
ventarets vedkommende bl.a. med opstilling af en klassicistisk altertavle og gotiserende 
stoleværk. Med ændringerne efter 1964 splittedes denne enhed: stolestaderne kasseredes 
og altertavlen forvistes sammen med en række gravminder fra 1600- og 1700’rne til 
tårnrummet.
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Fig. 5. Skuldelev. Indre, set mod koret.

Alterbord, 1964 ff., af frådsten, med dækplade af høj poleret portugisisk mar
mor. Det forrige †alterbord var en nyere fyrretræskasse.

Alterprydelsen er et ubehandlet fyrretræskors, som erstatter en nyklassici
stisk altertavle fra 1835, med maleri, Kristus indstifter nadveren, olie på lær
red, 81,5x66,5 cm, ifølge malet indskrift på tavlens bagside udført af Mar- 
garethe, grevinde af Scheel Plessen30, efter forlæg af Carlo Dolci31. Storstyk
kets pilastre smykkes af palmettestængler på skafternes fyldingsfelter, ligesom 
kapitælerne. Over gesimsens glatte frise en trekantgavl, som afsluttes af gen
nembrudt snitværksornamentik samt et lille topkors. Omkring storstykkets 
maleriramme 18 seksoddede stjerner. Tavlens nuværende staffering er antage
lig fra 190632 og afviger i nogen grad fra den oprindelige, som skal være udført 
af Georg Hilker33. Hjørnepilastre, gesims og gavl er hvidmalet med bronze- 
forgyldt snitværk og profilled. Storfeltet er brunligt og under maleriet er en 
gylden versalindskrift, som gengiver nadverens indstiftelsesord efter Luk. 22, 
19—20. Ophængt i tårnrummet på sydvæggen.

†Altertavle? Da kirken undersøgtes 1873 henlå på våbenhusloftet to træfigu

E.. M. 1962
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rer, forestillende Moses og en ypperstepræst, antagelig Aron. Figurerne anto- 
ges at stamme fra en altertavle, efter figurstilen at dømme fra 1600’rne.

Altersølv. Efter skolens brand måtte der 188122 anskaffes nye »vasa sacra«, 
som alle bærer samme inskription i graveret skriveskrift: »Skuldelev kirke 
1881« og har samme stempler: mestermærke for Fr. Chr. V. Christesen (Bøje 
1142), Københavnsmærke (18)81 og guardeinmærke for Simon Groth. Kalken 
har rund fod, glat skaft med fladtrykt knop og højt bæger, alt med graveret 
gotiserende ornamentik; 23 cm høj. Glat disk med graveret cirkelkors på ran
den; tvm. 14,5 cm. Cirkulær oblatæske, på låget graveret kors med trekløver- 
bladsafslutninger; tvm. 10 cm. Vinkande med kors svarende til oblatæskens, 
graveret på korpus; 28 cm høj.

†Altersølv. Beskrivelsen 1873 henfører kalken, der havde inskriptionen »Skul- 
leløf Kirckes Kalck«, til 1700’rnes anden halvdel. Oblatæsken og vinkanden 
havde patronernes våbner (Rosenkrantz og Skeel) samt årstallet 1718.

Skeer. 1) 1898, mestermærke for A. P. Falck (Bøje 1119), Københavnsmærke 
(18)98? og guardeinmærke for Simon Groth; anskaffet 190322. 2) Nyere. Begge 
skeer fandtes i kirken 1962.

Sygesæt. Kalk fra 1700’rne. Flad, cirkelrund fod, glat skaft med fladtrykt 
knop og bæger med fire stempler: guardeinmærke F (Christopher Fabricius 
1749—87 eller Fr. Fabricius 1787—1823), Københavnsmærke 1 7 . . ,  udslidt 
mester- og månedsmærke. 10,2 cm høj. Disk, tidligst 1753, med forgyldt over
side og under bunden NLS 1753 for Niels Larsen, København (Bøje 479). 
Tvm. 9,4 cm. Oblatæske, 1693, med rifling af bundens samt lågets rand. Låget 
prydes af pånaglet akantusroset. Under bunden fire stempler: mestermærke 
CL (16)93 i hjerteform for Claus Lauritzen Lave, København (Bøje p. 48), 
Københavnsmærke 1693, guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke 
skorpionen. Tvm. 6 cm, 2,9 cm høj.

†Alterskål, formentlig 1800’rnes anden halvdel, af kgl. porcelæn, sort med 
forgyldt kors og kanter på de skrå sider. Fandtes i kirken 1962.

Alterstager, sengotiske og nært beslægtet med Helsingør, S. Olai (p. 145, nr.
I)34. 41 cm høje. Det svagt koniske skaft har tre store, flade ringe med midt
deling, og mellem disse ses små rundstave. Fod- og lyseskål er omtrent ens 
og med profil bestående af to hulstave, skilt af vulst. — Syvarmet lysestage 
med graveret skriveskrift: »Skænket Skuldelev kirke af kaptajn C. F. Hansen 
(Skuldelevgaard) og hustru Sophie. 12.4. 1936«.

Messehagler. 1) Nyere (efter 1881), af rødt fløjl med guldkors. 2) Moderne, 
af grønt, mønstret stof. Ved skolens brand 188122 gik messehagler og -skjorter 
tabt.

Alterskranke (jfr. fig. 5), 1719, af smedejern, femsidet med otte opstandere, 
kronet af messingknopper; sidelåge. I det forreste fag er indsat tre lodrette, 
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flade stænger (den midterste med knop svarende til opstandernes), der foroven 
under håndstangen sammenholdes af et bredere, vandret jernbånd. Heri ud
stanset initialerne »HNK« (mod nord) og »FBS« (mod syd) for kirkens patroner 
Herr Niels Rosenkrantz og Fru Berte Skeel. De omtrent kvadratiske felter 
mellem fladjernene udfyldes af støbte kronede våbner for Rosenkrantz (spejl
vendt) og Skeel samt af »Anno 1719«, udført af fritsmedede bogstaver og tal. 
Skrankens rækværk er i forbindelse med genopstillingen efter 1973 malet møn- 
jerødt (tidligere sort), og årstallet står gråt (tidligere forgyldt), mens de se
kundært opmalede våbner har deres heraldiske farver; dog er den røde og hvide 
farve i Skeel-våbnets 1. felt byttet om. Efter 1973 med knæfald i gulsten, hvor
over hynder med olivengrønt betræk.

Døbefont (jfr. fig. 5), skænket 183535, af norsk marmor, svarende til de i for
men identiske, men af sandsten hugne fonte i Ramløse (p. 1352, fig. 14) og 
Dråby (p. 2560), af hvilke sidstnævnte ifølge regnskab er udført af billedhug
ger (Peter) Jochumsen. I skibets nordøstre hjørne, hvortil den efter 1964 flyt
tedes fra korbuens nordre vange. — Den ældre †granitfont, som bortsolgtes 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 164

Fig. 6. Skuldelev. Indre, korets frådstensapsis efter afrensning (p. 2578). N. E. 1973
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1835, synes delvis at være blevet genanvendt i en af landsbyens gårde; den 
mindedes 1873 som værende uden ornamentik.

Dåbsfad, antagelig skænket 1835, af krontin, udført af kandestøber i Kø
benhavn, P. B. Reisz, hvis stempel med årstallet 1823 ses under bunden. Tvm. 
51 cm. Typen er velkendt i amtet (jfr. Nørre Herlev p. 1950) og kendes leveret 
af samme mester til Kirke-Skensved (DK. Kbh. Amt p. 1108).

†Dåbsfad, antagelig nederlandsk fra 1600’rnes første halvdel. Worsaae36 ind
berettede 1848 det gamle på våbenhusloftet henliggende fad, som i bunden 
havde en fremstilling af Adam og Eva, omgivet af en jagtscene med hunde, 
hjorte og vildsvin samt en ridder med baret. Beskrivelsen peger mod en vel
kendt nederlandsk type, jfr. Allerslev (DK. Kbh. Amt p. 810, fig. 10) eller 
Idestrup (DK. Maribo p. 1341). 1873 var fadet solgt.

Dåbskande, af forsølvet messing, med graveret indskrift: »Skænket af daabs- 
gæsterne i præstegaarden 16. juli 1950«. — En †tinvinkande ønskedes 1854 for
synet med ny fod5.

*Korbuekrucifιks (fig. 7 a—b), romansk, ophængt over triumfbuen indtil 1835, 
da det henlagdes på våbenhusloftet. 1873 indsendtes den 144 cm høje Kristus- 
figur uden korstræ til Oldsagsmuseet (NM.inv. nr. D 831).

Figuren har i ryggen en stærk udhuling, som todeles ved bæltestedet, hvor 
træet er blevet stående i en længde af 5,5 cm. Det let nedhængende legemes 
udstrakte arme er bladet ned i figurens rygside. Kroppen er set frontalt, dog 
med hovedet hældende mod højre skulder. En af de fire trænagler, hvormed 
Kristus oprindelig har været fastgjort til korset, er delvis bevaret i den højre 
fod. Formentlig hvilede begge fødder oprindelig på fodskammel. De hvælvede 
øjne synes lukkede, men den endelige redegørelse for dette forhold har været 
overladt til stafferingen. Det lange, midtdelte hår lader ørerne frie, men fal
der frem over skuldrene i tykke, adskilte lokker. Meget karakteristisk er den 
omhyggelige, skematiske gengivelse af ørerne og skægget, hvis klart markerede, 
parallelle lokker afsluttes med krøllet spids. Et skarpt indskåret hak i nakken 
kunne tyde på, at Kristus oprindelig har haft kongekrone, mens nogle mere 
rå afhugninger, ligeledes i nakken, samt rester af jernsøm hovedet rundt mu
ligvis stammer fra en senere tornekrone. En stram geometrisk stilisering ken
detegner også brystets muskulatur og ribben såvel som lændeklædet. Sidst
nævnte har bælte, hvorover klædet falder ned i trekantede overslag, foruden 
at det har hjørneknude. At klædet hænger ned og dækker venstre knæ kan 
opfattes som levn af et stillingsmotiv, hvor benene er drejet til den ene side.

Traditionelt opfattes Kristusfiguren som franskinspireret og tidfæstes til o. 
1200, men en række gammeldags træk i behandlingen af såvel anatomiske en
keltheder som hår- og draperibehandling synes snarere at henføre arbejdet til 
1100’rnes tidligere del, ligesom det er vanskeligt at opretholde forestillingen 
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om en ensidig baggrund i fransk kunst37. Figuren står nu afrenset for sekundær 
overstrygning. Ved behandlingen 1957 fæstnedes de yderst sparsomme rester 
af en formentlig oprindelig kridtgrund med farvespor: rødlig hudfarve, brunt 
hår samt en næsten usynlig rest af guld på lændeklædet, hvis foer har haft blå 
smalte. 1873 bemærkedes endnu blodstriber på halsen, formentlig sekundære, 
jfr. tornekronen.

Prædikestolen (fig. 8, 9) må tilskrives Roskildesnedkeren Brix Michgell og 
hans værksted38, og synes gjort i årene umiddelbart efter 1620 ifølge visse 
bruskbarokke stiltræk, karakteristisk modererede, som f.eks. hermeskafternes 
ørellipvoliitter. Men i øvrigt er stolen en typisk eksponent for værkstedets præ- 
dikestole både før og efter 1620.

164*

Fig. 7 a-b. Skuldelev. *Romansk krucifiksfigur i Nationalmuseet (p. 258G). N M. fot.
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Den nu noget reducerede stol, hvis opgangsfag er beskåret, har oprindelig 
himmel, mens både underbaldakin og trappe er sekundære. Stolen er på fire 
fag, hvis storfelter adskilles af dydehermer. Postamentets fremspringende kron- 
liste deles af konsoller med typiske diademhoveder39 over tandsnitnedhæng, 
og smykkes i øvrigt af symmetriske slyngværksornamenter. Gesimsens kron- 
liste er tilsvarende udstyret med rankeslyng (her skåret i fladsnit), og hjør
nerne markeres af krumknægte med englehoveder over tandsnit. I storfelterne 
værkstedets faste komposition med indskriftkartouche, hvorover en arkade
arkitektur med flankerende karyatider og på den brudte volutgavl tre engle, 
som holder frugtsnore. Arkadeåbningerne rummer de af værkstedet foretrukne 
scener fra Jesu liv, skåret efter stikforlæg (rækkefølgen regnet fra opgangen): 
gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og dommedag. Karyatiderne er dels 
dydeskikkelser, bl.a. en kvinde med due (dvs. håbet), dels engle, der omkring 
dommedagsbilledet (fig. 8) er modstillet en djævel med kvindelige attributter, 
(»fandens oldemor«). På lignende vis er gavlfigurerne i samme fag draget med 
som aktører, idet de to flankerende englebørn blæser dommedagsbasuner, mens 
den midterste erstattes af Justitia, retfærdigheden40. De laurbærkransede, jo- 
niske dydehermer forestiller i samme rækkefølge: håbet (med ankerhoved), 
kærligheden, retfærdigheden og styrken. Ud fra denne orden må man slutte, 
at den manglende herme ved opgangsfagets venstre side har forestillet troen.

Den sekssidede himmel har på hjørnerne nedhæng og krumknægte med engle
hoveder og smykkes herudover af fladsnitsornamentik (bl.a. rankeværk og 
slyngbånd) såvel på gesimsens kraftige kronliste som på undersiden, hvor en 
helligåndsdue er ophængt. De topstykker, som engang må have kronet him
lens frie sider, er forsvundet.

Underbaldakinen stammer antagelig fra 1800’rne, mens den opsadlede trappe 
er fra efter 1964, da en indstemt trappe (fra 1835?) kasseredes samtidig med 
stolens flytning fra grænsen mellem første og andet hvælvfag til den nuværende 
plads i skibets sydøsthjørne.

Broget staffering, muligvis ved G. Hilker (jfr. altertavlen), som skal have 
restaureret stolen 183533: rødbrun bundfarve med guld på kartoucher, lister 
og volutter. Figurerne er kødfarvede med røde, blå og grønne dragter. På 
krumknægtene rød og grøn lasur; tandsnittene er to og to opmålet med rødt, 
grønt og guld. Friser og kartouchefelter står med sorte bunde og gule versal
indskrifter, hvorunder anes ældre skrift, vistnok latinsk. I postamentfrisen: 
»Hvo som haver øren . . . .  Luc. cap. V I I I ,  v. VIII«. I storfelternes kartoucher: 
»Math. XXVII« — »Math. X X V I I I «  — »Luc. X X I I I I «  — »Math. XXV«. I ge
simsfrisen: »Dersom nogen holder mit ord . . . Joh. V I I I ,  v. LI«. På himlens 
frise: »Jeg haver endnu ... Joh. cap. XVI, v. XII.«

Stolestaderne er fra kirkens istandsættelse 1964ff. og tegnet af arkitekt K. A. 
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Fig. 8. Skuldelev. Prædikestolsfelt (p. 2588).

Sørensen, Frederikssund. Skibets to østligste, nu åbne, stader har dog bevaret 
deres gamle gavle (jfr. fig. 5), skænket 1686 af kirkeejeren, Berte Skeel til Selsø, 
og antagelig skåret af den københavnske billedskærer Henrik Alversen41. De 
fire gavle, som ved afkortning er tilpasset det nye stoleværk, har topkartoucher 
med reliefskårne våbner og de respektive slægtsnavne (reliefversaler). Under 
topkartouchen og adskilt fra denne ved en profilliste er et forsænket, kartouche- 
lignende skriftfelt med reliefversaler. På sydsidens østgavl læses i skriftfeltet: 
»Her Niels Rosenkrans fæderne waaben anno«. I topkartouchen ses Rosen- 
krantzvåbnet, hvorover »Rosenkrans«. Svarende hertil på vestgavlen: »Her 
Niels Rosenkrans møderne waaben 1686«. I topkartouchen Krabbevåbnet, 
hvorover »Krabber«. På nordsidens østgavl: »Fru Berte Skeel fæderne waaben 
1686«. I kartouchen Skeelvåbnet, hvorover »Skeler«. På vestgavlen: »Fru Berte 
Skeel møderne waaben anno«. I topkartouchen Rudvåbnet, hvorover »Rueder«. 
Nystafferede lyseblå, svarende til det øvrige stoleværks farver (lyseblåt med 
grå, okkerstribede gavlfyldinger og olivengrønne sæder), men med bevaring af

E. M.1962
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ældre, sekundære mørkeblå baggrunde i topkartouche og skriftfelt samt gule 
versaler. Våbnerne er malet med deres heraldiske farver, og Rudvåbnet er fort
sat fejlagtigt opmålet med rødt, i stedet for blåt skjold.

†Stole. 16227 opstilledes en »liden stol inden(for) kirkedøren for fremmede«.
— Det stoleværk som kasseredes ved seneste restaurering stammede fra kir
kens nyindretning 18355 og var oprindelig forsynet med døre. I 1850’erne ud
skiftedes hovedparten af vægpanelerne på grund af svampeangreb. Stolene re
præsenterede med de karakteristiske spidsbuede gavle en i amtet velkendt ny
gotisk type42. — En skriftestol ved korets nordvæg er nævnt 1782, jfr. minde
tavle nr. 2. — En degnestol omtales 18545, muligvis identisk med det stade 
som indtil seneste restaurering fandtes i skibets nordøstre hjørne. — 18088 
siges præstens stol at være skrøbelig, og 185943 begæredes et sæde bag altret 
samt et tæppe foran.

Pengeblok, 1800’rnes første halvdel?, med skrå sider over rektangulært po
stament og foroven platte med kvartrundstav. Hele forsiden danner låge med 
spidsovalt nøgleblik og lukning ved to vandrette jernbånd foroven og forneden, 
beregnet til hængelåse. Jernpengetragt. Indvendig beklædt med blik. Tidligere 
lysebrun, nu mønjerød. I våbenhuset, vest for indgangsdøren.

To pengebøsser, af messing og ottekantede, er fastgjort til indgangspanelerne. 
Inden ændringerne 1964ff. stod på de vægreoler, som flankerede døren, to ko
niske pengebøsser, af blik, med bred cirkelrund fod. Sortmalede med gul skri
veskrift: »For de fattige«. I præstegården.

Dørfløje. 1) 1700’rne, plankedør, udvendig flammeret, indvendig sammen
holdt af to revler, hvorpå oprindelige, smedede gangjern; kasselås. Indvendig 
hvidmalet, udvendig afrenset ved seneste restaurering. Til våbenhuset. 2) Rød- 
malet bræddedør. Til tårntrappen og muligvis fra o. 185344, da en ny tårndør 
med lås ønskedes anskaffet. 3) 1964ff., fløjdør med fyldinger. Lyseblå og grå, 
svarende til stoleværket. Til skibet.

Et †pulpitur omtales 18288. Da var trappen meget svag, og præsten mente 
det kunne undværes.

Orgel, bygget 1952 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Et manual med seks 
stemmer. Façade tegnet af Fin Ditlevsen. Indtil 1952 anvendtes et †harmonium, 
som var anskaffet o. 190522.

Løse, sortmalede metalnumre, ophængte på søm, afløste under seneste re
staurering fem salmenummertavler (jfr. fig. 5), fra 1800’rne, af træ, og beregnet 
til skydenumre. Sorte og mørkegrønne med hvidmalet fraktur: »Før prædiken«
— »Efter prædiken«. På våbenhusloftet.

To lysekroner, nyere, af messing. Ophængt i skibet.
Krucifiks, 1700’rne?, af messing, 25 cm højt. En øsken ved øvre korsarm er 

i een støbning med krucifikset og viser, at også det fra Søborg (p. 1147) kendte 
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Fig. 9. Skuldelev. Indre, set mod vest

eksemplar har været beregnet til ophængning. På korbuens nordre vange, hvor
til det flyttedes fra den søndre i forbindelse med arbejderne efter 1964.

Jordpåkastelsesspade, o. 1900, af sølv, med drejet ibenholtsskaft. På spade
bladet er følgende graverede initialer: »Sv.P.S.«. Længde 32 cm. En tilhørende 
disk bærer samme initialer og har i bunden fire mesterstempler med »CM«, 
muligvis for C. Mortensen, København45. Tvm. 17 cm.

Sej erværk, smedejern, 1600- eller 1700’rne. Det store, velbevarede ur består 
af døgnværk med kvartér- og timeslagværk. Rammen, højde 104 cm, længde 
167 cm, dybde 61 cm, er samlet med store møtrikker og har 29 cm høje, udad- 
bøjede ben. De otte lodrette stivere afsluttes et par centimeter over den vand
rette stiver med en lille udadvendt vinkelret ombøjning. De fire hjørnestivere 
er kraftigere end de øvrige. I midten sidder gangværket med akslerne vinkel
ret på rammens længderetning, til hver side de to slagværker, hvis aksler er 
parallelle med længderetningen. Snorevalserne har vinkelformede spærhager. 
Stokkedrev, undtagen i gangværkets optræksdrev og i drevet til kvartérslag- 
skiven. Den oprindelige hagegang er i 1800’rne ændret til stiftgang med træ

N. E.1973
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pendul. Slagværkerne har udvendige slagskiver, 20 (kvartérslagværket) og 12 
hammerløftestifter samt blindfælge. Konventionelle tosidige slagværksudløs- 
ninger. Formodentlig samtidig med indretningen af stiftgangen er slagværker
nes ifaldsarme blevet afbalanceret med kontravægte. Fra samme tid er sikkert 
træstolen, hvorpå værket står. Urlodderne består af tre mortérgranater, af 
hvilke den ene dog er ombyttet med en kampesten. Gamle slaghamre, ham- 
mervæller og visertransmission er delvis afmonteret, da uret 1970 sattes ud af 
drift til fordel for et elektrisk uranlæg. I urhus i klokkestokværkets sydvestre 
hjørne. — Skive på tårnets sydfaçade med malede romertal og »stiv« viser (kun 
timeviser)46.

Klokker. 1) Støbt 1608 til Vestby (Wäsby i Skåne)47 af Borchart Gelgiesser, 
ifølge reliefversaler i to linjer om halsen mellem rammelinjer og borter med 
liljespidser: »Inpensis ecclesin(!)e Wesbyensis exi stentibvs principali d(omino) 
Nicolao Paschasio tvtorib(vs) Iano Scribae Lonschoviensi et Svenone Svenonis 
f(ilio) Breckensi anno 1608 fvdit me Borkart Geil Geter« (»På Väsby kirkes 
beskostning støbte Borkart Geilgeter mig i året 1608, da Niels Påske var sogne
herre, og Jens Skrivers fra Lönskog og Svend Svendsen fra Bräcke var værger«). 
På klokkelegemet to medaljoner (tvm. 8 cm) forestillende henholdsvis pelika
nen og dens unger samt en knælende ridder foran den korsfæstede Kristus. 
Begge medaljoner er velkendte fra andre arbejder af såvel Borchart Gelgiesser 
(f.eks. Tjæreby p. 1401 og Jørlunde p. 2274) som kollegaen Gerhardt van Mer- 
velt (f.eks. Lillerød p. 1975 og Ganløse p. 2470). Tvm. 101,5 cm. Over og på 
selve slagringen fire og tre linjer. Der foreligger intet om, hvorledes klokken 
er kommet til Skuldelev, men da Väsby har en klokke støbt af samme mester 
i samme år, foreligger den mulighed, at der kan være sket en forbytning ved 
afsendelsen af klokkerne fra København.

2) 1803. Om halsen indskrift med reliefversaler mellem bladborter: »Gud 
alene æren. Støbt af P. Petersen i Kiøbenhavn. A n n o  1803«. Tvm. 105 cm.

†Klokker. 1528 afgav kirken een klokke og 1602 atter een på 3 skippd., 8 
lispd.48. 16227 ophængtes inde i kirken en »klemteklokke« med jernaksel. 16377 
udvidedes tårnets ene glamhul i forbindelse med indhejsning af »den ny klokke«. 
I 1758 nævnes to klokker i tårnet, dels den endnu bevarede fra 1608, som kal
des »den lille«, dels en større klokke, støbt af Claus van Dam 1648 ifølge ind
skrift: »Herr Rasmus Jensen i Schulleløv, provst i Horns herred. Povel Hen- 
dricksen i Ons(ved) kirkeværge. Gos Claus van Dam a n n o  1648«.

Klokkestol, 1700’rne, af fyr, krydsbåndstype til to klokker. I vandret løs- 
holt er skåret »1776«. I den ene klokkebom er skåret to datoer: »1739« og »D. 
19 j u . .  17(6?)2«.
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M. Larsen 1973 M. Mackeprang 1920

Fig. 10—11. Skuldelev. 10. Mindetavle (»æreminde«), 1756, over sognepræst Peder Nielsen Alroe, 
malet af Lars Korendrup (p. 2593). 11. Fragment af †epitafium, o. 1680, over sognepræst Chort 
Pedersen og hans to hustruer, af hvilke Dorethe Pedersdatter Gad er gengivet på den bevarede

del af storfeltets portrætmaleri (p. 2594).

G R A V M I N D E R

Epitafier og mindetavler. 1) »Æreminde« (fig. 10), 1756, over Peder Nielsen 
Alrøe, sognepræst for Schulleløv og Selsøe menigheder, f. 1. juli 1691 i Hem 
præstegård i Viborg stift. 1709 kom han til »Academiet« (i Sorø), og 1731 blev 
han præst i Skuldelev, † 11. juli 1753. Trætavlen, 220x107 cm, indrammes 
af påhæftet profilliste, der foroven er svunget som brudte gavlstykker omkring 
muslingeskal. Personindskriften og det efterfølgende æredigt er med gyldne 
versaler på sort grund, ligesom profiler og muslingeskal. I indskriftfeltets nedre 
højre hjørne malerens signatur (skriveskrift): »Lars Korendrop pinxit 17. .«50. 
Ophængt i tårnrummet, på nordvæggen. Før 1964ff. på korets sydvæg.
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2) Mindetavle, 1782, opsat af sognepræsten Poul Sinding (som tjente menig
hederne fra Mikkelsdag 1775 til foråret 1782, da han fik kald i Bierregrav, 
Aalum og Tanum menigheder i Jylland) over sønnen Gudmand, † 15. dec. 1781, 
eet år og seks uger gammel, og begravet »ud for denne skriftestol«. Trætavle, 
70 x 55,5 cm, riflet ramme med hjørnerosetter. Sortmalet kursiv på hvid grund, 
blåmarmoreret ramme. Opstillet i tårnrummets vestre spareblænding. Før ar
bejderne 1964ff. hang den på tårnrummets nordvæg, hvortil den var flyttet 
fra korets nordvæg, antagelig i forbindelse med opsætningen af mindetavle nr. 9.

3—7) Fem ens mindetavler, o. 1850, 36,5x29,5 cm, med navnene på sog
nets fem døde i Treårskrigen: »Jacob Sørensen, † 1848«. — »Søren Rasmussen, 
† 1850«. — »Niels Villadsen, † 1850«. — »Ole Jensen, † 1850«. — »Jens Peder
sen, † 1850«. De fem akvareller har emblem med dannebrog stukket gennem 
en grøn sejrskrans med røde, nedhængende bånd. Herunder sortmalet navn 
(versaler) og årstal samt brunt, latinsk kors. Bag glas og indenfor sort ramme 
med gylden liste. Efter 1964 ff. ophængte på sydvæggen i tårnrummet. Tid
ligere på skibets nordvæg omkring mindetavle nr. 8.

8) Mindetavle, o. 1864, over Theodor V. Petersen, søn af skolelærer A. Pe
tersen i Skuldeløv, f. 29. juni 1839, faldet ved Dybbøl, 18. april 1864. Oval 
plade af hvid marmor, 67,5x49 cm, med fordybet, forgyldt versalindskrift. 
Pladen er indfældet i profileret, rødgrå kalkstensramme. På nordvæggen i ski
bets østligste fag.

9) Opsat 1882 af Just Johan Holten, »til minde om« forældrene, provst og 
sognepræst Hans Christian Holten, Herrens tjener i Skuldeløv og Selsø me
nigheder fra 22. juli 1827 til dødsdagen 18. juni 1873, samt dennes hustru, 
Anna Holten, f ø d t  Holten, gift 9. sept. 1827, † 15. jan. 1852. Kalkstenstavle 
i grækiserende stil, kronet af trekantgavl med hjørneakroterer og laurbærkran
set, latinsk kors. Personalia og bibelcitater (SI. 27,4 og 61,1) samt hængestyk- 
kets giverindskrift er med fordybede forgyldte versaler. På korets nordvæg.

Brudstykke (fig. 11), 130x100 cm, af †epitafium, o. 1680, over sognepræst i 
30! år, Chort Pedersen med sine to hustruer, afdøde Gertrud Rasmus D(atter) 
og Dorethe Peders D(atter) Gad, jfr. gravsten nr. 2. Rester af oval, frugtpry- 
det træramme omkring yderste højre del af maleri, olie på lærred, visende en 
stående kvinde (Dorethe Gad) med hænderne i andagtsstilling og en lille datter 
ved sin venstre side. Kvinden har stor sort hue over det hvide hovedlin, sort 
kjole med hvide underærmer, forklæde og gennemsigtigt skulderstykke med 
sort sløjfe, svarende til underærmet51. Foroven brydes ovalfeltet af sekundær? 
indskrifttavle med personalia i gylden fraktur på sort bund. Endnu 1920 på 
våbenhusloftet.

Gravsten. 1) O. 1603. Dorrethe Niels Daater, som fødtes og boede i Torp, 
† 29. jan. 1603, 79 år gammel. Trapezformet, rødlig kalksten, 139 x 76—54 cm. 
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Indskriftsten med karnisprofileret ramme omkring tavle med tværskrift af for
dybede versaler. Indskrifttavlen har gavl med akantusvolutter, hvilende på 
de stejle gavlsider, mens selve gavlfeltet udfyldes af timeglas, kronet af kra
nium på baggrund af muslingeskalsornament; på den højre gavlside spor efter 
udslidt indskrift. I et skjold ved skrifttavlens fod danner nedslidte, sammen
skrevne reliefversaler initialerne »HK«, hvorunder med sekundære, fordybede 
versaler »N (eller M) K«. I tårnrummets gulv. Før 1964ff. i skibets midtergang 
som nr. tre fra øst.

2) O. 1682. Cort Pederson Hvaljsøe], sognets præst i 32 år, † 2. juni 1682, 
med hustruen Giertrud Rasmus Daatter, † 16. aug. 1662 samt enken af andet 
ægteskab, Dorothea Peders Daatter Gad, † □, som bekostede stenen til »sin 
sal(ige) mands amindelse«, jfr. †epitafium. Indskriftsten af grå kalksten, 183 x 
102 cm, med peripatetiske hjørneblomster, bl.a. tulipan og solsikke. Såvel per
sonalia som det af sønnen Peter Cortsen forfattede, afsluttende latinske digt, er 
en tværskrift med fordybede versaler. Stenens type er velkendt i 1600’rnes 
anden halvdel, jfr. Slangerup, gravsten nr. 12 (p. 2104). I våbenhuset, på øst
væggen. Før 1964 ff. i korgulvet.

3) O. 1731. Anne Johans Datter, afdøde magister Jens Ronanders enke52, 
† 22. okt. 1729 i Schulleløv præstegård, 75 år gammel. Endvidere ligger be
gravet en søn, fem døtre og disses moder Anne Wissing, gift med stenens giver, 
magister Hans Mossin, som i 22 år har været menighedens sognepræst53. Sort- 
grå kalksten, 185x115—120 cm, i hvis midte er indfældet en kobberplade,
32,5 χ21 cm, med personalia efterfulgt af moraliserende vers (antagelig for
fattet af giveren) i kursiv og store skønskriftbogstaver. Kobbertavlen indram
mes af rammelinjer i stenen, forsynet med trepasform et, øvre afslutning, hvori 
englehoved. I tårnrummets gulv.

4) 1744. Wiellas Jensøn, stedets degn i 37 år, med sine to hustruer, Apollonia 
Arensberrig og Karen Glud samt tre børn. Indskriftsten af rødlig kalksten, 
78 χ66—55 cm, med tværskrift i fordybede versaler. I tårnrummet ved orglet. 
Før 1964 ff. i skibets midtergang som nr. fire fra øst.

†Gravsten. 1) O. 1691? Indskriftsten af grå kalksten, 75,5x67,5 cm, af hvis 
næsten udslidte, fordybede versaler læstes: »...esøn, ...(a)nno 1691 ...«. 
Efter arbejderne 1964ff. henlagt i kirkegårdens sydvestre hjørne, hvor den kon
stateredes 1973. Før 1964 i skibets midtergang som nr. to fra øst. 2) 1600’rne? 
Udslidt kalksten, 100,5x62,5 cm, med reliefblomster bevaret i tre hjørner; 
endvidere timeglas foroven og forneden kranium over korslagte knogler. Hen
lagt i kirkegårdens sydvestre hjørne, hvorfra den er forsvundet siden 1973. 
Indtil 1964 ff. i skibets midtergang somt nr. eet fra øst.

To †gravskjolde, o. 1850, af blik, med adelsvåbner (Scheel Plessen, bl.a.). 
1920 på våbenhusloftet54.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Skuldelev-Selsø sognekaldsarkiv. B  1 .  Liber daticus 1709—95, 1796—1805, med 
visitatsbemærkninger 1744—78. — B2. Liber daticus 1782—1839 med kirkesyn 1792—
1834 og visitatsbemærkninger 1786—1833. — B 4. Kopibog for sogneråd og sognepræ
steembede 1847—53. — B. Korrespondancejournaler I og II, 1827—63.

Ved embedet. Liber daticus for Skuldelev-Selsø pastorat. — Synsprotokol 1862ff. — 
Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Henry Petersen 1873, M. Mackeprang 1920 (byg
ning), suppleret af Elna Møller og Hugo Johannsen 1973, V. Hermansen 1920 (inventar 
og gravminder), suppleret af Vibeke Michelsen 1962 samt af Marie-Louise Jørgensen og 
Niels Jorgen Guldberg Poulsen 1973, O. Søndergaard 1939 (kalkmalerier), N. J. Ter- 
mansen 1957 (romansk krucifiksfigur), K. Simonsen 1969 (kalkmalerier), Erik Skov 1969 
og M. Larsen 1973 (altertavle og mindetavle nr. 1). — Beskrivelse af bygning, kalk
malerier, inventar og gravminder ved Hugo Johannsen, orgel ved Ole Olesen og sejer
værk ved Hans Stiesdal.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. To laverede tegninger, udført af J. B. Løffler 1873—74, forestillende 

dels kirken set fra nordøst, dels »Skaaret ved Hellig Olafs kilde«. Kunstakademiets sam
ling af arkitekturtegninger. Seks blade med situationsplan, grundplan, snit og façader 
ved Emil Hansen 1929.

Notebøger. NM. Worsaae IX, 2 (1848). — Henry Petersen XXXI, lff.

1 Ann. f. nord. oldk. og hist. 1855, p. 28ff., 35. 2 Landebogen p. 161. 3 Kronens 
Skøder II, 568f. 4 1828 omtales en større (2.464 kvadrat alen) planlagt udvidelse, 
jfr. LA. Godsarkiver. Selsø og Lindholm godser. 1721—1889. Kirke-, skole- og legat
sager. I alle tilfælde er østudvidelsen sket inden århundredeskiftet, idet sognepræst H. C. 
Holtens familiegravsted ligger op ad udvidelsens nordmur, jfr. mindetavle nr. 9. — På 
en af murens vingetegl nord for kirken ses indridset »12 april 1836 H(D?)OS«. 5 LA. 
Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti: 
1832—62. Synsprot. 6 Lågen er således ikke angivet på E. Hansens situationsplan 
1929 (Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger). 7 LA. Kirkeinspektionsarki- 
vet. Roskilde domkapitels kirkers rgsk. eller bilag og brudstykker af sådanne m.v. Div. 
år 1619—70. 8 LA. Skuldelev-Selsø sognekaldsarkiv. B. 2. Liber daticus 1782—1839.
9 Det kan således nævnes, at Kirkeministeriets skrivelse af 2. okt. 1964 fastslår, at til
ladelsen til hovedrestaurering gives på visse betingelser, bl.a. at afrensningen af det 
udvendige murværk efterfølges af en kalkning. Endnu 1977 står de afrensede mure såvel 
ud- som indvendigt (apsis) uden hvidtning. Heller ikke køreportens sløjfede piller er 
hidtil genopførte. 10 Tankegangen illustreredes for Skuldelevs vedkommende 1867, da 
tårnet trængte til reparation af murværket. Det henstilledes da til kirkeejeren, at lej
ligheden benyttedes til at give tårnet sit oprindelige udseende, så det istedet for at blive 
farvet blev renset og beholdt stenenes oprindelige farve. Ønsket genfremsattes 1877 og 
1884, da man ville have hele kirken ført tilbage til »oprindelig skikkelse«, jfr. synsprot. 
(ved embedet). 11 På triumfgavlens vestside er façaden revet ned og kernen af fråd- 
stensstykker blotlagt. 12 Rundbuen i den prydniche, som ved arbejderne 1964ff. eta
bleredes i apsidens krumme inderside, kan ikke som hævdet (jfr. mødereferat v. den kgl. 
bygningsinspektørs repræsentant, arkitekt Moll, dateret 24. febr. 1969) repræsentere den 
oprindelige vinduesåbnings bue, da den er uden kilestensstik. — Den rundbuede tilmu- 
ring (jfr. fig. 2) over korets nordvindue følger muligvis det oprindelige vindues stik, som 
er revet ud ved indbygning af et sekundært vindue, der gik forud for det nuværende.
13 Jfr. Blistrup, Tibirke, Ramløse, Kregme og Sigerslevvester (p. 1261, 1318, 1343, 1562 
og 2219). 14 Fire oversavede egeplanker (største bredde: 34 cm, største tykkelse: 12
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cm) ligger nu på våbenhusets loft. 15 Gluggen har formentlig aldrig fungeret efter be
stemmelsen. Herfor taler lukningens frådstensmateriale samt den omstændighed, at skrå 
tagspor skærer nichens sider. Den lukkede glug kan istedet være benyttet i forbindelse 
med kortagets eventuelle rygningsplanke. 16 Det forlængede skibs tre hvælv samt 
tårnrummets hvælv har hver to små, tæt ved ribbekrydset siddende huller i kirkens 
længdeakse. Disse huller, som nu er tilmuret, er antagelig sekundære foranstaltninger 
til udluftning af loftsrummene. 17 Ifølge E. Hansens opmåling 1929 (Kunstakademiets 
samling af arkitekturtegninger) var østvinduet rundbuet såvel ud- som indvendigt. 
18 Ankrene opbevares idag på våbenhusloftet. 19 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79.
20 Af disse to vinduer er det vestlige udhugget i forlængelsens munkestensmurværk, og 
man bemærker, at mens de lodrette karmsider er satte med store, røde sten, så er selve 
stikket opmuret af små gul-røde, svarende til materialet i korets vinduer fra o. 1850.
21 De siges i Henry Petersens beretning 1873 at være »udhugne i nyere tid«. 22 Ved 
embedet. Synsprot. 23 Betonudstobningen, som vanskeliggør eventuelle fremtidige 
arkæologiske undersøgelser i kirkens gulvlag, skete mod aftale, jfr. Nationalmuseets 
skrivelser til menighedsrådet 28. okt. 1968, til Kirkeministeriet 14. febr. 1969 samt den 
kgl. bygningsinspektors referat af mode i kirken 24. febr. 1969 (NM. 2. afd.s arkiv).
24 Således læstes 1920 på en af apsidens blyplader initialerne »H C L V P  1727« for 
kirkeejeren Herr Christian Ludvig Von Plessen (1676—1752). Pladen fandtes 1959 hos 
antikvitetshandler Druse i Koge (meddelt af museumsinspektør Peter Michelsen). På 
de omstøbte tage ses: »C. H. Michaelsen • 1964 • Hvidbierg.« 25 Jfr. †Græsted og †Ug- 
geløse (p. 1179f. og 2011) samt Allerslev (DK. Kbh. Amt p. 807f.). 1976 er endnu et ek
sempel på værkstedets hvælvudsmykning afdækket i Herslev (DK. Kbh. Amt p. 661ff.), 
men her er hvælvene fra 1300’rne, og man aner en ældre hvælvdekoration med gron- 
lige planteornamenter, som udgår fra gjordbuernes issepunkter, beslægtet med den over- 
hvidtede udmaling i nabokirken Himmelev (DK. Kbh. Amt p. 650f.). 26 Bolgeranken 
på østhvælvets vægbuer adskiller sig fra gjordbuens i kraft af enkeltheder, den langt 
sikrere linjeføring og en morkere rød farve. Hvis ikke forskellen er et resultat af senere 
restaureringer, må disse buer være udsmykket af en anden maler, mens man i gjord
buens bølgeranke har et typisk eksempel på værkstedets stil, jfr. Allerslev (DK. Kbh. 
Amt p. 805, fig. 5). 27 To af disse bomærker, i Kristushåndens umiddelbare nærhed, 
fandtes også i Uggeløse (p. 2009, fig. 7). Det ene af disse, udformet som en Golgathahøj, 
fandtes tillige i Græsted og Allerslev samt kendes endvidere bl.a. fra Vordingborg (DK. 
Præsto p. 175, fig. 7). Jfr. tillige A. Tonnesen: Jeppe murers hat — Golgathasymbol 
eller hvad?, i Den iconographiske Post, 1972 (nr. 2), p. 19—21. 28 Isefjordsværkstedet 
har i Dråby (p. 2556) benyttet et tilsvarende kors. 29 Jfr. fot. i NM. 2. afd.s arkiv. 
30 Rammen er i opbygning beslægtet med Jersie fra 1840 (DK. Kbh. Amt p. 1096). På 
bagsidens nedre fylding læses med sort skriveskrift: »Alterbilledet malet og skænket 
Skuldelov kirke af kirkepatronens frue, Margaretlie grevinde af Scheel Plessen fod von 
Hedemann år 1835«. 31 Jfr. Taagerup (DK. Maribo p. 675). 32 På gavlstykkets 
nordre overfladedække læses med blyant: »Maler H. Andersen Skuldelev d. 16. juni 1906«.
33 1858 siges altertavle og prædikestol at være istandsat 1835 af dekorationsmaler Hil- 
kier (dvs. Georg Chr. Hilker), jfr. Ved embedet. Liber daticus for Skuldelev-Selsø pa
storat. — Den oprindelige staffering havde mindre fyldig indskrift (store og små bog
staver i antikvaskrift). Endvidere var rammeværkets hvide farve mere gråtonet og brudt.
34 Jfr. endvidere Kregme, Uggeløse (p. 1569, 2014) og Skibby (Horns hrd). 35 1858 (jfr. 
Ved embedet. Liber daticus for Skuldelev-Selsø pastorat) siges fonten at være skænket
1835 af »konferensråd Holten«, dvs. gehejmekonferensråd, statsgældsdirektør Nicolai 
Abraham H. (1775—1850), sognepræsten Hans Chr. Iloltens fader. 36 Brev af 26. juli 
1848 til C. J. Thomsen, Oldsagsmuseet (NM. 2. afd.s arkiv), hvilket foranledigede en 
henvendelse til kirken og dens patron om indsendelse af fadet, jfr. LA. Skuldelev-Selsø 
sognekaldsarkiv. B. Korrespondancejournaler. — B 4. Kopibog 1847—53. 37 Jfr. Fr. 
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Beckett: Danmarks Kunst, II, 1926, p. 122f. (12. 
Årh.s anden halvdel); P. Nørlund i V. Thorlacius- 
Ussing, ed.: Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 
54 (o. 1200). I den omhyggelige isolering af enkelt
heder så Beckett et slægtskab med metalarbejder. 
Skuldelevkrucifiksets stilisering af ansigt, hår, skæg 
og ikke mindst brystets enkeltheder har meget til
fælles med bronzekrucifikset i Essen-Werdens klo
sterkirke fra 1000’rnes sidste tredjedel, jfr. H. Fillitz, 
ed.: Das Mittelalter I, Propyläen Kunstgeschichte 
V, Berlin 1969, fig. 123. Eksempler på det asymme
trisk nedhængende lændeklæde med trekantet over
slag over let sidedrejede ben ses i engelsk manu
skriptillustration fra o. 1150 samt tillige med hjørne- 

       Fig. 12. Skuldelev. Landsbyplan 1784.       knude i vestfransk bronzekrucifiks fra 1100’rne, jfr.
P. Thoby: Le Crucifix des Origines au Concile de 
Trente, Nantes 1959, pl. LVII, nr. 131, LXIV, nr. 145. 

38 Jfr. DK. Kbh. Amt. p. 2262ff. 39 Jfr. Karlslunde (stafferet 1616) og Dåstrup (efter 
1620), DK. Kbh. Amt p. 1057, 1174. 40 Værkstedet har benyttet tilsvarende kompo
sition i Hvedstrup og Karlstrup (stafferet 1628), DK. Kbh. Amt p. 717, 1043. 41 Hen
rik Alversen leverede 1679 og —82 på bestilling af Berte Skeel bl.a. altertavler til samme 
patrons kirker i Holbæk og Udby (Rougso hrd., Randers amt), jfr. C. A. Jensen: Sned
kere p. 119. Herskabsstolenes gavle (1688) i Udby er nært beslægtet med Skuldelevs. 
42 Jfr. Karlebo, Gilleleje, Maarum, Valby, Uggeløse, Græse og Snostrup (p. 897, 1166, 
1209, 1252, 2016, 2207 og 2320). Enkelte af stoleværkets gavle og paneler er bevaret på 
våbenhusloftet og i tårnrummet. 43 LA. Skuldelev-Selsø sognekaldsarkiv. B. Korre
spondancejournaler 1827—63. 44 RA. Kultusministeriet. 1. departement. 1848—1916. 
Journalsager. 45 Jfr. L. Grün, ed.: Danske guld- og sølvsmedes stempler og mærker 
indtil 1943, 1943, p. 73. 46 Et tårnur nævnes tidligst 1619. I 1670 betales urmager i 
København Philip Bernhardt Dobler for reparation, jfr. note 7. I 1834 havde urværket 
i flere år været til reparation hos smed Thiim i København, jfr. note 8. 1862 og 1872 
er hovedreparation nødvendig, jfr. note 22. Formodentlig er denne udført i årene umid
delbart efter og har sikkert medført hagegangens udskiftning med stiftgang. 47 Jfr. 
E. Gribso: Skuldelevklokkens gaade, i Jul i Nordsjælland, Hillerød 1949, p. 11 f. 48 Jfr. 
E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 1934, p. 96f. 49 Der kan muligvis være tale om en urklokke, 
som i amtet endnu er bevaret i Helsingør, S. Olai (p. 230) og i øvrigt er bevidnet ad
skillige steder, f. eks. Nørre Herlev, Slangerup, Jørlunde, Ølstykke (p. 1954, 2084, 2284 
note 76, 2346). 50 De to sidste tal i dateringen, som ved beskrivelsen 1873 læstes som 
56, er i dag næppe decifrerbare. 51 Jfr. portrættet af Anne Andresdatter i Slangerup 
kirke (p. 2094, fig. 53). 52 Jens Ronander var præst i Harridslev og Ulbæk (Støvring 
hrd., Randers amt) fra 1706 til sin død 1728, jfr. Wiberg: Præstehist. I, 538. 53 HM 
blev kaldet 22. juni 1709 og 22 år senere, 22. juni 1731 fik han kald i Trinitatis kirke, 
København, jfr. Wiberg: Præstehist. II, 212f. 54 Ifølge beskrivelsen havde det ene 
skjold to sidestillede våbner: til højre for Scheel Plessen, til venstre en stående løve mod 
venstre i blåt. Det andet skjold havde alene løvevåbnet. Typen kan have svaret til de 
bevarede gravskjolde i Dråby (p. 2569).



Fig. 1. Selsø. Kirken set fra sydvest. Efter akvarel af H. B. Storck, vistnok 1863.

S E L S Ø  K I R K E
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K
irken, der muligvis var viet Det hellige Kors (jfr. klokke, p. 2628), har i middel
alderen været annekteret præbendet Euerdboldam ved Roskilde domkirke, stiftet 

1274, senere kaldet S. Sigfreds kapel efter, at dette var opgået i præbendet1. Da hoved
gården Selsø i hvert fald 1288 tilhørte Roskildebispen, kan kirkens tilhørsforhold til 
Roskilde meget vel gå langt tilbage i tiden. Endnu 1567, da sognet havde 32 tiende
ydere2, hedder det, at patronatsretten lå til S. Sigfred »Capil«. 1569 blev kongetienden 
tillagt Københavns universitet3, og da Christian IV. 1630 skænkede bl.a. dette præbende 
til oprettelse af to nye professorater, kom kirken under universitetet4. Her forblev den 
indtil 1. juli 1934, da den overgik til selveje. Kirken har i alle tilfælde siden 1567 været 
anneks til Skuldelev5. Til sognet hører Eskilsø (p. 2635).

Kirken står enligt i sognets vestre del, hvor den som nærmeste nabo har 
Selsøgård, hvis hovedbygning, opført 1576 af Jacob Ulfeldt, ligger 400 meter 
mod øst (fig. 28). Terrainet om kirken skråner nedad i vestlig retning, og uden 
for kirkegårdens vestre hegnsmur falder det brat ned imod de lave engdrag, 
der kanter Selsø sø. Endnu omkring år 1700 udgjorde søen en vig af Roskilde 
fjord (jfr. p. 2609), og langt tilbage i tiden indgik den i et sund, således at det 
nuværende sogn dannede sin egen ø. Landsbynavnene her har verdenshjør
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nerne som kendemærke, hvilket må udtrykke det isolerede samfunds selvstæn
dighed. En nu forsvundet bebyggelse, Vestby, fandtes i nærheden af kirken5.

Kirkegården er temmelig langstrakt i nord-sydlig retning, hvilket skyldes en 
udvidelse mod syd omkring 18306. Allerede forud for denne forøgelse var kirke
gården større end vanligt for en landkirke; hvis det nordre afsnit er en udvi
delse, har denne fundet sted før 1794 (fig. 28). Hegningen udgøres på alle sider 
af teglhængte, hvidkalkede mure, der tidligst meldes udbedrede 1761—627. 

Materialet i de ældre afsnit er en blanding af tegl og marksten; mod øst i nord
siden er munkestenene lagt i krydsskifte. Udvidelsens hegning er af røde mur
sten, hvidtet på ydersiden. 18958 bragtes østmuren nord for hovedindgangen 
i flugt med ydersiden af det nedennævnte kirkehus. Alle mure afdækkes med 
tagsten, fortrinsvis vingetegl, dog er der mod nord og vest strækninger med 
hulsten.
I forening med terrainforholdene sandsynliggør kirkens beliggenhed i sognet, 
at de nuværende to indgange i henseende til placering og antal angiver en til
stand, der går langt tilbage i tiden. Hovedadgangen, der er udført 1895, findes 
i øst, omtrent ud for apsis, og udgøres af port og låge mellem teglhængte piller 
i blank mur. Den †portal, som bl.a. Storck medtager på en af sine skitser, 
meldes repareret 1806—077 og ønskedes fornyet 18579. I vestmurens runding 
ved overgangen til kirkegårdsudvidelsen sidder en trætremrnelåge mellem mu
rede piller, og den er formentlig identisk med den låge, som nævnes 1775—767.

»Kirkehuset« i kirkegårdens nordøstre hjørne rummer bl.a. venterum og toi
letter og er opført 189510 som afløser for det på denne tid nedrevne sakristi. 
Det var samme år på tale at rejse et ligkapel, hvilket imidlertid først blev 
virkelighed 1904; den eksisterende, teglhængte bygning, hvis blanke mure af 
røde sten viser en sengotisk inspiration, opførtes da i kirkegårdens sydvestre 
hjørne af murermester C. J. Schledermann fra Roskilde efter tegninger af Sorø 
Akademis bygningskonduktør F. C. C. Hansen11. Et †materialhus på kirkegår
dens østside12 nævnes første gang 1761—62, da murermester Kranke ordnede 
taget7, der vist var af tegl13; en større reparation under anvendelse af kalk
sten gennemførtes 17817. Bygningen, der oprindeligt kan have været tiendelade, 
er sikkert den samme som et 181714 og 18559 nævnt kalkhus. Det er usikkert, 
hvor den †stald, der 18349 omtales som indrettet til præstens hest og vogn, 
har været.

Det lovbefalede fortov omkring kirken anlagt 18629.
En brønd, der nævnes 190815, er formentlig identisk med den, der lå otte 

meter øst for vestre låge og blev tilkastet 1972.
På kirkegårdens sydlige del er lejlighedsvis fundet bygningsrester, dels en 

strækning af en nord-syd gående, ca. halvanden meter bred mur af munke
sten i munkeforbandt på en svær kampestenssyld, dels tyndere mure udgå- 
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Fig. 2. Selsø. Udsnit af indersiden af korets sydvæg ved det østre hjørne, over hvælvet,

ende på tværs heraf; desuden løsliggende, røgsværtede munkesten og andre 
vidnesbyrd, der kunne tyde på brand. Murværket, der ikke er nærmere under
søgt, stammer muligvis fra den ældre Selsø hovedgård16 (jfr. nedenfor).

Kirken består af romansk kor med stort cylindrisk alterhus samt et yngre, 
romansk skib, hvis østgavl for hovedpartens vedkommende er samhørende 
med koret og udgør et levn af et †rundskib, der i det mindste har været delvis 
færdiggjort. I senmiddelalderen er foran kirkens syddør rejst et våbenhus og 
ved skibets vestre ende et tårn, hvis øvre stokværk i den nuværende skikkelse 
er efterreformatoriske. Et nyere †sakristi ved kirkens østende sløjfedes 1895. 
Orienteringen har afvigelse mod syd.

Kirkens ældste del, alterhus eller apsis, kor og †rundskib, falder efter bygge
materiale i to afsnit: Den runde alterbygning, hvis grundform udgør omtrent 
tre fjerdedele af en cirkel, er opført af (rådsten, de andre dele af granitkvadre, 
som efter sjællandske forhold er meget veltildannede og lagt i regelmæssige 
skifter; det er yderligere bemærkelsesværdigt, at der er benyttet kvadre også 
til bagmurene. Ved istandsættelse 1895 fornyedes alterhusets façademur næ
sten fuldstændigt, og kvadermurene omsattes; den formentlig oprindelige til
stand, kan, især for korets og skibets vedkommende, aflæses af ældre fotogra- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 165

H.J.1973
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Fig. 4. Selsø. Plan. 1:300 med angivelse af fremdragne fundamentsrester. 1—4. Sonderinger 1895 
(p. 2604). a—c. Sonderinger 1973 (p. 2632). Tegnet af KdeFL efter F. C. C. Hansen og Henrik Græbe.

fier. Alterhusets frådstensblokke er af vekslende størrelse, adskillige er temme
lig store, men gennemgående ligger formatet nær munkestenens, og alle er 
krumhugne, passende til murens runding. Granitmurene, der mod en stående 
fortanding er sat i fortsættelse af alterhuset, indeholder på indersiderne enkelte 
frådstensflager, der bl.a. tjener til justering af skiftegangen. De indre vægfla
der er i alle tre bygningsafsnit udjævnede med grov kalkpuds, hvori er skåret 
fuger (fig. 2).

Fig. 3. Selsø. Længdesnit 1:300. A. Glahn 1927.
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Fig. 6. Selsø. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936, tegnet med markering af det 1895 nedrevne
sakristi (p. 2609) af KdeFL 1976.

Det usædvanlige, cylindriske alterhus kan karakteriseres som en meget øget 
apsis. Samhørigheden med koret udtrykker sig ved den fladtrykning af grund
planens cirkelfigur, som registreres i bygningens vestre del. De to bygnings- 
afsnits sokler er imidlertid forskellige: Apsidens, der er af frådsten, er udstyret 
med rundstav over skråkant17 (fig. 7). Korets, der er af granit og ligger lavere 
end apsidens (fig. 9), har blot skråkant. Alterhusets indvendige diameter må
ler 5,7 m, murtykkelsen 110 cm. Det nuværende kegletag er opsat 1895, ved

165*

Fig. 5. Selsø. Opstalt af sydsiden 1:300. J. D. Herholdt 1891.
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hvilken lejlighed man i korets østgavl fandt fire huller, hvori de ældste spær 
havde siddet18. Denne omstændighed oplyser dels, at alterhuset er ældre end 
eller jævngammelt med koret, dels at tagformen svarer til den oprindelige.

Det rektangulære, meget korte kor måler indvendig 3,2 x 5,2 m med en mur
tykkelse, der svarer til apsidens. Ved restaureringen 1895 iagttoges, at nord- 
og sydsidens sokler, der falder i vestlig retning, fortsætter 65—70 cm ind i 
skibets østre gavlmur, hvilket angiver, at korets udvendige længde oprindeligt 
var større end den nuværende. Dette hænger sammen med, at koret sluttede 
sig til et †rundskib, hvoraf der er rester i den eksisterende triumfmur. Denne 
murs vestside har form af en flad krumning, som kan følges op til 9,5 m over 
terræn. 615 cm over gulvniveau i skibet foretages en tilbagerykning på godt 
30 cm (fig. 7). Allerede 1862, da Jacob Kornerup som den første registrerede 
dette forhold, formodede han, at kirkens oprindelige skib havde været cirku
lært, og i forbindelse med restaureringen 1895 pålagde et særligt syn arkitekt 
F. C. C. Hansen at foranstalte gravninger efter runddelen19.

Med henvisning til de gjorte fund kan der herefter ikke være tvivl om, at 
kirken har skullet have et rundt skib. At dette yderligere har været (i det 
mindste næsten) færdigbygget, fremgår dels af den rest, som indgår i den nu
værende triumfmur, dels af det store antal krumhugne kvadre, som er benyt
tet i det eksisterende skib20. Rundskibet har haft en indre diameter på ca.
13 m og været to etager højt, men om en mulig midtbæring savnes oplysning.

†Vestparti? På F. C. C. Hansens tegning af fundene 1895 (jfr. fig. 4) er ud 
for den vestre ende af kirkens nordside registreret et eller to markante funda- 
mentspartier, der i forening med den ejendommelige, men dårligt oplyste sten
pakning i skibets vestende giver mulighed for en formodning om eksistensen 
af et (tilbygget?) † vestaf snit.

Af denne kirkes enkeltheder, hvortil muligvis det nedennævnte reliefhoved 
skal henregnes, kendes kun, hvad der er bevaret i de stående dele. I kor og 
apsis sidder fem vinduer, hvoraf nordsidens to i alt væsentligt er oprindelige, 
mens østvinduet er delvis rekonstrueret, og de to mod syd er udført 1895 som 
efterligninger af de andre. Alle vinduer er dobbeltsmigede og rundbuede med 
sider og stik af frådsten; hvad størrelsen angår, er også lysningerne ens: Højde 
114 cm, bredde 36 cm. Derimod måles der i de to bygningsafsnit en markant 
forskel mellem åbningernes dimensioner (fig. 3), hvor alterhusets større og 
bredere vinduer på en anden måde har spredt lyset end korets lavere og snæv
rere21. Mellem alterhus og kor er en 300 cm bred rundbuet åbning, hvis sider 
er muret med frådsten22, og hvis simpelt fremspringende kragbånd har affaset 
underside. I den godt halvfjerde meter brede triumfbue er de svagt smigede si
der sat af granitkvadre, mens kilstenene i det rundbuede stik ligesom de enkle, 
forneden affasede kragbånd er af frådsten23.
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Alterhuset er forsynet med et formentlig samtidigt frådstenshvælv, udført i 
een større og seks mindre sektioner, der mødes i næppe synlige grater24. I 
hvælvtoppen skimtes et kvadratisk parti, der røber opmuringens allersidste 
fase. På korets østgavl er der aftryk af træloftet, hvis bjælker har ligget på 
murkronen. Korets taggavle, hvoraf den østre med to indrykninger er bedst 
bevaret, er udført som murene i øvrigt og hvidtet. Begge har aftryk af spær 
og spærstivere, hvorfor gavlene, som det var almindeligt i middelalderen, må 
være opført efter, at tagværket var rejst.

Indtil supplerende oplysninger eventuelt kan bringe afklaring i spørgsmålet 
om rundskibets midtbæring, er det ikke muligt at give kirken sin plads i arki
tekturhistorisk sammenhæng. Dog angiver den omstændighed, at det korte, 
rektangulære kor udgør en oprindelig del af det første anlæg25, at kirken i sin 
planform — med Jacob Kornerups ord 1895 — »er aldeles enestående«, ikke 
alene blandt danske rundkirker, men også sammenlignet med dem i det rhin- 

Fig. 7. Selsø. Triumfmuren, snit, opstalt af vestsiden og plan 1:150. Forneden t.v. alterhusets 
sokkel 1:15 (p. 2603). Målt og tegnet af Henrik Jacobsen 1975.
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AnonymFig. 8. Selsø. Ydre, set fra nordøst 1891

ske område og dem i Midt- og Østeuropa, hvor man almindeligvis søger ud
gangspunkter og inspirationer for de hjemlige centralkirker26.

Det trekvartcylindriske alterhus udgør kompleksets mest bemærkelsesvær
dige led, hvis selvstændighed fremhæves af kegletaget. Denne bygningsdel har 
hverken ude eller inde nogen arkitektonisk dekoration, men dens rolle i hel
heden og det kuppelhvælvede, sluttede rums rigelige belysning antyder bygge
ledelsens omhu med dispositionen. Også udformningen af de to arkader, som 
over det korte kor åbner fra skib til alterhus, udtrykker bevidst planlægning. 
Det kan næppe være fejlagtigt at sætte en stormand som initiativtager til op
førelse af kirken i tilslutning til sin gård. Den formodning ligger da nær, at 
bygherren har ønsket at bibringe sit kapel de sindbilledlige værdier, som fra 
gammel tid knyttede sig til rundbygninger, og som i korstogenes århundrede 
fik fornyet aktualitet27.

Ændringer og tilføjelser. Skibets senromanske ombygning. At dømme efter ma
terialedispositionerne og udformningen af bl.a. vinduerne skete det endnu i 
1100-tallet eller tidligt i det følgende århundrede, at rundskibet blev nedbrudt 
og afløst af den eksisterende, rektangulære bygning. Denne ændring, der betød 
en reduktion af gulvarealet, har geografisk sin nærmeste parallel i den forment
lig samtidige ombygning af Allehelgenskirken i Roskilde28. Længden af Selsø- 
kirkens nye skib svarer omtrent til diameteren i det forsvundne rundhus. Mu- 
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Hilde 1903
Fig. 9. Selsø. Ydre, set fra nordøst.

rene er på skråkantsokkel rejst af granitblokke, hvor iblandt som nævnt indgår 
talrige, genanvendte kvadre. Dette forhold er vel en af årsagerne til, at mu
rerarbejdet ikke er så regelmæssigt som i koret. Særlig i skibets vestre del 
iagttages henmuring med ustabil skiftegang af den art, som kendetegner sjæl
landske granitkirker. Den oprindelige overfladebehandling har både ude og 
inde været en ret grov puds hen over et udjævnende, næsten glittet og nu 
ganske hårdt mørtellag.

Af skibets døråbninger er den søndre helt omdannet, mens den nordre står 
tilmuret og udvendig ses som en 256 cm høj og 110 cm bred niche, hvis rund
buede stik er sat af frådsten. I hver side har skibet oprindelig haft tre rund
buede, dobbeltsmigede vinduer, hvoraf begge de midterste er bevaret i tilmuret 
og ret restaureret stand. De lire andre kan med sikkerhed lokaliseres på nær 
sydsidens østligste, der er helt forsvundet. Midtvinduerne måler udvendig 
180x83 cm og lysningen ca. 110x30 cm. Til siderne i åbningerne er forneden 
anvendt smighugne granitkvadre, mens der højere oppe og til rundingens kil- 
sten er benyttet kridt. Umiddelbart over stikket ved sydsidens midtvindue 
sidder en kridtsten med et råt udhugget, 30 cm højt mandshoved29 i relief (jfr. 
fig. 5).

Skibet har oprindelig haft træloft30, hvis brædder var sømmet på bjælkernes 
overside.
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Våbenhuset foran skibets syddør er uden tvivl ældst blandt kirkens tilføj
elser. Det er en enkel bygning af munkesten i munkeforbandt, der på lang
siderne er muret over et par lag kampesten. Flankemurene afsluttes foroven 
med to udkragede skifter over et savsnit. I gavlen sidder en fladbuet dør med 
ret gennemløbende sider, vistnok etableret samtidig med restaureringen 1862; 
den ældre, spidsbuede åbning12 var muligvis udvidet i siderne 1785/867.

Den kamtakkede taggavls fodlinie angives af et savsnitskifte, hvorover er 
fire spidsbuede blændinger med de to midterste sammenstillede på en måde, 
som karakteriserer en gruppe gavle, der er opregnet ovenfor p. 2452. Indven
dig er gråmalet træloft med røde bjælker, og i østvæggen en rektangulær, flad
buet niche, der synes at have rummet et vindue.

Korets hvælv er antagelig udført i begyndelsen af 1300-tallet (jfr. †kalkmale- 
rier); kapperne bæres af kvartstensribber og helsten brede skjoldbuer, der uden 
vederlagsmarkering er muret i fortsættelse af simple hjørnepiller. I første del 
af 1500-tallet er skibets overhvælvning gennemført med to fag krydshvælv 
med helsten brede skjold- og gjordbuer, der står på falsede vægpiller. Kapperne 
er særdeles buklede, og overribberne forsynet med helstens trinkamme.

Tårnet ved skibets vestgavl er tre stokværk højt og rejst i to omgange. Den 
nederste etage, der på en fod af kamp er muret af munketegl i munkeforbandt, 
er formentlig senmiddelalderlig. Senere, muligvis efter reformationen, er byg
geriet fortsat med de to øvre etager, der er muret i krydsskifte. Som et led i 
tårnopførelsen og muligvis i sammenhæng med indbygning af skibets hvælv 
påmuredes skibets vestre taggavl en skalmur af munkesten med enkelte kvadre 
over en flad aflastningsbue, hvorpå tårnets østside støtter sig. Efter restaure
ringerne i forrige århundrede står alle tårnfaçader fuldstændigt fornyede31, 
hvorfor bygningshistoriens enkelte faser er vanskelige at udrede.

Tårnrummet, der åbner sig mod skibet med en spidsbuet arkade, overdæk
kes med et formentlig samtidigt krydshvælv, der hviler på afsæt i væggene og 
retkantede ribber med toprude. Den sydvestre ribbe har helstens overribbe 
med kampestenstrin. I vestvæggen sidder et smiget, rundbuet vindue fra 186232. 
Opgangen til de øvre stokværk foregår ad en spindeltrappe i bindermuret skakt, 
hvor fugerne er midtridsede. Trappen er anbragt i en udbygning på tårnets 
sydside med en fladbuet indgang, der er ændret i ny tid33. Trappehusets øvre 
del synes færdiggjort i sammenhæng med tårnets andet stokværk, men præges 
af udbedringer. En fladbuet døråbning leder ind til mellemstokværket, i hvis 
syd- og vestmur der sidder en indvendig svagt smiget og rundbuet, 96 cm høj 
lysglug, som overdækkes med overgribende fladstik. Mod nord er placeret en 
større åbning med lige gennemløbende sider. I klokkestokværket er der i dag 
to rundbuede glamhuller i østmuren34, og mod de andre verdenshjørner dob
belte åbninger, der på indersiden sidder i en falset, fladrundbuet niche, på 
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Fig. 10. Selsø. Indre, set mod øst.

ydersiden i rektangulær ramme med konsolbåret topstav. Ved restaureringen 
1862 etableredes dels vestsidens glamhuller, dels gavlenes rundbuede høj blæn
dinger og kamtakker, hvilke sidstnævnte kom i stedet for murede kamme.

†Støttepille på tårnets sydvestre hjørne35 var foreslået i istandsættelsespro- 
gram 179236, repareret i begyndelsen af 1800-tallet14 og fjernet 1895.

†Sakristi i tilbygning ved alterhusets østside (fig. 8) nævnes første gang 
179236, da spærværket og tagets bly trængte til reparation. Den grundmurede 
bygning, der blev nedrevet 18958, havde tresidig østende og indgang på syd
siden. En gennembrydning, der nu står som niche i muren bag alteret, skaf
fede forbindelse til koret; døren her fornyet 18529. Rummet havde gulv af 
gule mursten på fladen, fladt gibsloft, og i nordvæggen sad et spidsbuet vindue12.

En generel, men ikke nærmere beskreven istandsættelse 1732—333 7 er det før
ste, større arbejde, der nævnes i nyere tid; ved denne lejlighed bragtes bygge
materialer med båd til kirken. Efter midten af århundredet foretoges et par 
mindre udbedringer7. 179236 udbad professor Münter sig på sognepræstens for
anledning et reparationsoverslag hos murermester Philip Lange; Münters uni- 
versitetskolleger Kali og Wøldike indhentede imidlertid hos murermester Bøe- 
ling et billigere tilbud, som konsistorium antog7. 1862 iværksattes under arki
tekten Christian Hansens opsyn en gennem længere tid lovet »storartet Repara

N. E. 1973
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tion og Forskjønnelse«38, hvorunder bl.a. façadernes hvidtekalk afbankedes, og 
tårnet skalmuredes og forsynedes med supplerende åbninger samt nye tag
gavle; ved samme lejlighed ordnedes vinduerne, hvoraf de to i skibets nord
side vist var etableret i 1830’rne39, mens det i sydsiden og det i korets sydside 
må have været ældre.

Resultatet af Christian Hansens arbejde vakte ikke udelt tilfredshed40, og 
efter nogle årtier medførte bl.a. ønsket om at skaffe et bedre kendskab til den 
forsvundne rundkirke, at en ny restaurering gennemførtes 1893—96 med J. D. 
Herholdt41 som ansvarlig og F. C. C. Hansen som daglig leder. Denne gang gik 
man mere radikalt til værks8: Sakristiet fjernedes; façaderne, bortset fra tår
nets, blev ny- og/eller ommurede; alle vinduer reguleredes, de nye i kor og 
alterhus førtes tilbage, og det fælles blytag, der fra et ukendt tidspunkt havde 
dækket kirkens østende42, opløstes, således at alterhuset fik sit kegletag igen. 
Kamtakkerne på skibets østgavl, der var opsat 186212, afløstes af vindskeder 
ligesom på koret. Begge kamme er senere forsynet med afdækning af granit
blokke. Det indre underkastedes en hovedistandsættelse 1909—108.

Alle tagværker er nye, af fyr; skibets hanebånd er genanvendte egespær af 
krydsbåndstype med sømspor. Gulvet meldes forhøjet og omlagt 1758—597; 
180814 havde rådenskab angrebet brædderne i stolestaderne. Her nævnes 18629 
stengulve, men ved syn 19088 omtales atter trægulv, mens man i øvrigt øn
skede nye fliser. 18618 lå der i det meste af kirken gule mursten på fladen og 
»skotske fliser« i alterhuset.

Kirken står idag med blanke mure og tage af tegl, bortset fra alterhusets 
blykegle. Med undtagelse af koret har tagene været teglhængte så langt til
bage efterretninger haves, dog har tårnet i en årrække efter 18788 haft skifer. 
Indvendig hvidtning nævnes første gang 180814. Piller, buer og ribber står i 
røde sten siden 186240. Alle gulve er lagt med røde, kvadratiske fliser.

† K A L K M A L E R I E R

1862 fandt man på korhvælvingen rester af dekorative borter fra o. 1300 og 
i skibet dele af en dommedagsfremstilling fra tiden omkring reformationen43. 
Udmalingerne kendes fra to akvareller af Jacob Kornerup. Da kirken igen re
staureredes 1895 tilkaldtes J. Kornerup atter og konstaterede på apsisbuen, 
apsidens nordvæg og hvælv samt i vinduesåbninger en tynd, meget hård og 
glittet kalkpuds uden mindste spor af farve. Samme forhold gjorde sig gæl
dende på korets nordvæg og korbuens underside. Derimod fandtes i korbuens 
nordre vange rester, som viste, at der her havde været en Gud fader med jord
kloden i hånden. På triumfvæggen afdækkedes løse rester af ornamenter i ba
rokstil malet med kønrøg og kalk. Endnu 186112 sås i skibets vestre hvælv 
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Fig. 11. Selsø. †Kalkmaleri i skibet. Dommedagsscene. Efter akvarel af J. Kornerup 1862, i National
museet (p. 2611).

Niels Rosenkrantz’ og Berte Skeels med deres 16 aners våben samt årstallet 
1693 (sml. korgitter og †skab)44. 1863 fandt synet det passende at borttage 
»inskriptionen«12.

1) O. 1300. Langs korhvælvets ribber var malet en okker streg, hvorfra små, 
korsformede, skiftevis okker og grønne, ornamenter udgik, og på ribbernes 
underside en brun bølgeranke med grønne blade. I toppen sås tilsvarende blad
ornamenter inden for hjerteformet, okkerfarvet ramme (sml. Skibby korhvælv).

2) Fra o. 1530 (fig. 11), i skibet. På en af væggene fandtes dele af en domme
dagsscene, som på liere punkter er usædvanlig. Himmerig er fremstillet som 
en perspektivisk husrække; op ad trappen til det forreste hus gik de frelste, 
som fulgtes af en engel med flag i hånden, hvorover skriftbånd med: »Gloria 
in excelsis deo«, derover løftede svævende engel en frelst op, og over dem var 
et større skriftbånd med: »O here iesu forbarme . . .«; det nåede op over en 
knælende person iklædt kjortel og lang kappe. Midt i billedet sås jordkloden 
og Jesu fødder; derunder jordsmon med åbne grave og en munk, som holdt 
fast i regnbuen, da han blev forfulgt af et varulvelignende dyr og en djævel. 
Den anden halvdel af fremstillingen var mindre velbevaret; her vandrede de 
dømte ind i et uhyres gab. Bagved sås en kreneleret borg og over den et kar 
med dømte. Øverst en galge med to hængte.
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I N V E N T A R
Oversigt. Selsø kirke har bevaret meget og værdifuldt inventar; ældst er den romanske 

klokke i tårnet, mens alterstagerne og et korbuekruciflks, der nu er ophængt over ind
gangsdøren, er gotiske. Pengeblokken i våbenhuset udgør den midterste del af et mid
delalderligt monstranshus. Den fornemt skårne altertavle og korgitteret er udført o. 1600 
og i hvert fald førstnævnte er bekostet af Selsøgårds ejer, der også opsatte et pulpitur, 
som må være fjernet i 1800’rnes sidste halvdel. Fra den tid, Universitetet ejede kirken, 
stammer prædikestolen fra 1637 med opgang og portal; samtidig hermed er også barne
stolen i koret. Næppe meget ældre forekommer den fine sandstensfont med tilhørende 
fad af tin, mens dåbskanden er anskaffet 1880. Ligesom de andre Universitetskirker 
modtog Selsø en kopi af et krucifiks af J. A. Jerichau fra 1853. Interiøret fremtræder 
endnu i dag med det præg, det fik ved hovedrestaureringen 1909, det år hovedparten 
af stolestaderne stammer fra. Ved denne lejlighed undersøgtes en gravhvælving tilhø
rende familien Normann til Selsøgård.

Alterbordet er en brunmalet fyrretræskasse fra 186845.
Alterklæde, nyt, af rødt fløjl med kors og kanter af guldgalon. De †alterklæ

ders udseende kendes ikke, bortset fra et af karmoisinrødt klæde med guld
galon forneden, omtalt i beskrivelsen 186112.

(†)Alterbordsforside? Af et panel fra 1500’rnes anden halvdel er bevaret to 
stykker på henholdsvis et og to fag, som hver består af en liggende rektangel
fylding over felt, hvori reliefskåret firblad. Panelet kan stamme fra alterbords- 
forsiden (sml. Snostrup p. 2314), en degnestol (se Melby p. 1628) eller have 
været indgangspanel (sml. †stolestader). Det har en årrække været brugt som 
vægpanel (sml. †stolestader). Nu på våbenhusloftet.

Altertavle (fig. 12) med malet datering 15. juni 160546 og i topstykkets vin
ger reliefskårne våben tilhørende Mogens Ulfeldt til Selsø og hans hustru Anne 
Munk. Tavlen er arkitektonisk opbygget med tredelt storstykke, som i midt
feltet rummer maleri fra 1834; til siderne vinger, hvis yderste del på et tids
punkt er savet af. På topstykkets gesims står krucifiks flankeret af Maria og 
Johannes.

Postamentet er tredelt med fladsnitdekorerede fremspring til siderne og på 
midten to konsoller til at bære storstykkets seks halvsøjler, der er anbragt 
således, at de to yderste i hver side flankerer en smal, flad muslingeskalniche. 
Foran denne står en fri søjle, der ligesom halvsøjlerne er forsynet med flad
snitdekorerede prydbælter og kompositkapitæler. De reducerede storvinger af
sluttes foroven af dyrehoved; på midten sidder medaljon med halv løvemaske; 
over og under den hænger frugtklase. Gesimsen har fremspring over søjlen, 
glat frise og æggestavdekoration på kronlisten. Topfeltets bredde svarer til 
storfeltets; de flankerende søjler er dekoreret med bladsmykket prydbælte 
(sml. prædikestolen i Gerlev p. 2529). Feltet rummer slyngbåndsprydet arkade 
med englehoved i sviklerne. Til siderne vinger, hvori courtoisivendt våben til- 
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Fig. 12. Selsø. Altertavle med malet årstal 1605. I storfeltet maleri forestillende Kristus i Emaus,
malet af Niels Simonsen (p. 2612).

N. E.1073



2614 HORNS HERRED

hørende Mogens Ulfeldt (mod nord), der 7. aug. 1597 havde ægtet Anne Munk 
(mod syd). Tavlen krones af krucifiks på Golgathahøj med kranie over knogle, 
flankeret af Maria og Johannes. Den stærkt bevægede Kristusfigur hænger i 
bøjede arme med hovedet hvilende på højre skulder; lændeklædet har flagre- 
snip på højre side.

Tavlen står ferniseret med fornyede, forgyldte frakturindskrifter på sort 
bund. I postamentets midtfelt læses citat fra Lukas 24, 30—31, som henvi
ser til storstykkets maleri ovenover. Dette blev skænket 1834 af konferens
råd [Nicolai Abraham] Holten og er malet af Niels Simonsen47. Billedet, som 
måler 88x61 cm, forestiller Kristus i Emaus; det er hovedsagelig holdt i grå 
farver, dog er Jesu dragt og borddugen hvid, aftenhimlen, som ses gennem 
vinduesåbningen, lyserød. I storstykkets sidefelter læses citat fra Paulus’ 1. 
brev til Korintherne 11, 23—25, refererende til et †maleri, der forestillede nad
veren, og i gesimsfrisen citat fra Johannes 6, 53. Topstykkets postamentind- 
skrift har relation til et †maleri, der forestillede himmelfarten48. På dets plads er 
der nu på træ malet en lillebitte bordplade, hvorpå står en kalk over korslagt 
anker og kors.

*Maria med barnet (fig. 13), o. 1250. Den usædvanlig fint skårne, 107 cm høje 
figur sidder frontalt på en bænk med fødderne på en drage og har på sit ven
stre knæ barnet, som har mistet hovedet og højre arm. På det let bølgede hår, 
der er strøget om bag ørerne, bærer Maria en krone med treblade. Øjnene er 
skåret således, at den nedre rand er lige, mens den øvre er svunget op i en høj 
bue. Over kjortlen bærer hun kappe, som ligger fuldstændig glat på de smalle 
skuldre og ned over begge knæ; kjortlen kommer kun til syne i en trekantet 
udskæring, som indrammes af en glat, båndagtig kantning. I højre hånd hol
der Maria en blomst, som hun støtter på højre ben, med venstre hånd fatter 
hun om barnets liv. Det sætter sin højre fod på moderens højre lårben, mens 
venstre ben glider ned mellem hendes, således at dets lange dragt danner en 
lodret fold fra højre knæ til venstre fod. I sin venstre hånd holder barnet 
verdenskuglen. På Jacob Kornerups tegning fra 1862 ses, at det da bar krone 
svarende til moderens. I næsten alle folder findes rester af kridtgrund og en
kelte farvespor, f. eks. blåt på kappen.

Figuren regnes blandt de ældste af en række franskprægede fra midten af 
1200-tallet49. Den bør ses i sammenhæng med madonnafigurerne fra Sønder- 
sted (Holbæk amt), Skørpinge og Vester Broby (Sorø amt), alle tre nu i Na
tionalmuseet, samt Brarup (DK. Maribo p. 1256). Også i Skåne findes paral
leller; Selsømadonnaen er især blevet sammenlignet med en figur fra Kiaby50; 
imidlertid forekommer Munkarp-madonnaen, der tilhører samme gruppe, mere 
relevant, især ved betragtning af øjnenes udformning og klædedragternes fol
der. I NM. (inv. nr. D 11596).
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Fig. 13. Selsø. *Maria med barnet (p. 2614).

I en beskrivelse, som antages at stamme fra 1700’rnes midte, omtales et ret 
smukt og vel konserveret Mariabillede med barnet på skødet stående på en 
hul kasse, hvorpå er malet i vandfarve kongernes tilbedelse51.

Altersølv. Kalk, o. 1690, svarende til bl.a. Slagslunde, af almindelig barok
form med sekstunget fod med fodplade og profilled ved overgangen til det seks- 

L. L. 1977
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Fig. 14. Selsø. Indre, set mod vest. N. E.1973

kantede skaft, der smykkes af graverede rosetter. Knoppen har tunger på såvel 
over- som underside. Nyere bæger med hældetud. 22,5 cm høj. I læderfutteral. 
Glat, forgyldt disk med cirkelkors og korslam graveret på randen.

Oblatæske købt 17887. Cylindrisk; på låget er Universitetets våben graveret 
mellem palmegrene over kirkenavnet. Under bunden ses fire stempler: rekt
angulært mestermærke med sammenskrevet CAK for Johan Christian Andreas 
Kragh (Bøje 678), guardeinmærke for Fredrik Fabricius, Københavns by
mærke 1 7 . .  og månedsmærke skytten. — En †skindpose til at opbevare kalk 
og oblatæske i anskalîedes 1796, da den gamle var opslidt7.

Skål af kongeligt porcelæn, sort med guldkors. Tilsvarende †vinkande næv
nes 186112.

To alterstager (fig. 24) af gotisk form, med høj fodskål og cylinderf orm et 
skaft, der er forsynet med tre skaftringe af spidsovalt tværsnit. Profileret lyse
skål med lysepig af jern og tværpind til lysepiber. 33,5 cm høje.

Alter krucifiks, købt 185452, galvanoplastisk kopi efter arbejde af J. A. Je- 
richau 1853 (jfr. Ganløse p. 2461). Nu på konsol på skibets nordvæg.

*Røgelsekar, fra 1200’rnes sidste halvdel, med halvkugleformet, lukket un
derdel, der hviler på lille keglestubfod. Overdelen er formet som korskirke med 
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fire gavle, der har tre større vinduer i nedre etage, og skiftevis tre eller et i 
den øvre. Det afsluttende tårn mangler. Tre øskenpar (underdelens ene bræk
ket af) til fæstelse af kæder. Karret tilhører en gruppe næsten identiske, hvoraf 
en halv snes stykker findes på Nationalmuseet, deriblandt kar fra Helsinge og 
Tjæreby53. Nu i NM (inv. nr. D 1013).

†Messehagel af rødt fløjl med guldkors og galon omtales 1861.
Alterskranke, 1862, halvcirkelformet, med mahognyhåndliste og drejede, 

sortmalede træbalustre med to skaftringe på midten. For enderne større, otte
kantede træsøjler. Den afløste et tresidet †jerngelænder med ni messingknap
per og to døre, hvori indskåret: »Procuratore templi Joh. Trellund. S. S. Theol. 
Prof. P. Anno 1717« (»kirkens værge Joh. Trellund, prof. i teologi. År 1717«)12.

Font (fig. 23), o. 1625, af sandsten, ottesidet, på kvadratisk fodplade og med 
skaft i to afsæt. Kummen hviler i en skål smykket med skællagte skiver; dens 
lodrette sider har kvadratiske felter, der skiftevis er glatte og forsynet med et 
englehoved. Foroven findes et råt udhugget, cirkulært hul til dåbsfadet. 101 
cm høj, 65 cm i tvm. 1898 var den hvidmalet. I koret.

Dåbsfad, samtidigt med fonten og ottekantet ligesom denne, af tin, med to 
øskener, hvori ovale ringe. Inden for den glatte kant cirkulær fordybning, som 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 166

Fig. 15. Selsø. Indre 1903, set mod øst. Hude 1903
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Fig. 16. Selsø. Detalje af korbuekrucifiks (p. 2618).

i bunden har graveret kartouche med Universitetets våben, nu meget slidt. På
fadets rand stempel for kronetin.

Dåbskande (fig. 25), 1880, af tin, med Arendal Høys stempel under bunden. 
Over lav fod dobbeltkonisk korpus med flad tud i kandens bredde; lodret hank
med rundt øje foroven og vandret gæk, hvælvet låg. På legemet graveret:
»Selsø Kirke 1880«. Svarer til dåbskanden i Hellebæk (p. 753) og flere i Hol
bæk amt.

†Fontehimmel. 1808 påpegede synet, at fontehimlen manglede en del af sine
sirater og hang ganske løs, hvorfor det ville være rigtigst at nedtage den helt; 
1812 var siraterne stadig løse, men himlen åbenbart gjort fast14. Den er for
mentlig nedtaget før 1861, da den ikke omtales i kirkebeskrivelsen fra dette år12.

Korbuekrucifiks (fig. 16), unggotisk, fra o. 1275, på nyt korstræ. Den lang
strakte, spinkle figur måler ca. 175 cm. På hovedet bærer Kristus en ny torne
krone54; håret falder med en snoet, pølselignende lok ned foran begge skuldre. 
Øjnene er lukkede, næsen skarprygget, hageskægget skåret med regelmæssige
lokker. På halsen bemærkes et karakteristisk indsnit, som nærmest har karak
ter af udskæringen i en dragt (sml. Oppe Sundby p. 2297). Figuren hænger i
strakte arme med lange, lige hænder og fingre. Kroppen er ikke blot smal,
men også meget flad, med ribben markerede ved indsnit. Lændeklædet, som 

N. E. 1973
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har ombukket kant, når ned til højre knæ og dækker det venstre. I denne side 
danner folderne skarpe, stive trekanter, i højre falder klædet glat. Ved kruci
fiksets istandsættelse 1931 kunne det ikke afgøres, om der havde været knude 
eller ej. Heller ikke føddernes oprindelige stilling kunne bestemmes, da kun

166*

Fig. 17. Selsø. *Korbuekrucifiks (p. 2620).
L. L. 1977
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højre fod var bevaret; den venstre var brækket af ved anklen. De fremtræder 
nu uden støtte og med en nagle gennem hver fod.55.

Korstræet udførtes ved restaureringen af Peter Bang Termansen. Indtil da 
lå krucifikset i flere dele på kirkeloftet56. Der fandtes ingen farvespor, hvorfor 
træet blot behandledes med konserveringsmiddel.

*Korbuekrucifiks (fig. 17), muligvis stilkopi fra 1300 eller 1400’rne af romansk 
krucifiks. Den 147 cm høje, groft skårne figur hænger i skråt strakte arme med 
løftet hoved. Det glatte hår falder ned bag begge skuldre, øjnene er lukkede 
og næsetippen stødt af; de store ører stritter. Skulderpartiet er meget bredt, 
næsten formet som en stor krave, hvortil armene er kilede fast; fingrene er 
slået af, undtagen venstre tommelfinger. Det knælange lændeklæde er skåret 
med bølgeformede folder på hele forsiden og lang snip ved Kristi højre side; 
i den øverste fold er antydet en vulst. De adskilte fødder står på skrå fodplade 
skåret i et med fødderne. Figuren står afrenset, tilsyneladende med kniv eller 
skrabejern; under lændeklædet er dog efterladt rester af et meget svært kridt
grundlag med zinnober. 1967 voksbehandledes figuren; korstræ eksisterer ikke. 
1930 deponeret i NM. (inv. nr. D 11597) af Universitetskvæsturen.

Korgitter (fig. 18), fra o. 1600, med fritstående figurer fra 1690 på gesimsen. 
Gitteret består af et panel med arkadefelter og derover slanke, drejede balu- 
stre, som bærer gesimsen med stærkt udkragende kronliste. Det er delt i fire 
fag, hvoraf de to midterste er dørfløje. Fagene adskilles af fritstående, kan- 
nelerede, korintiske søjler, der hviler på firkantede, dobbelte postamenter, kun 
fastgjort til gitteret ved hjælp af to tappe. Søjlerne støtter gesimsfremsprin
gene, hvorpå står yngre evangelistfigurer med Kristus i midten. Deres navne 
er angivet med reliefskårne versaler: »S. Mattheus«, »S. Marcus«, »S. Lucas« og 
»S. Iohannes«; under navnene er indskåret: »An—no—16—90«57. Midt i hver 
af frisestykkerne er anbragt en konsol. I siderne er der foroven små vinger med 
akantusbladværk.

Gitteret står i renset eg med spredt forgyldning på tilføjelserne fra 1690. I 
den sortmalede frise læses med forgyldt fraktur: »Komer hid til mig . ..« (2. 
Mos. 32,26); på hvert af fremspringene er malet et Jesumonogram. På den 
mod koret vendende side findes bukkehornsbeslag og kasselås med trefliget 
afslutning.

Prædikestol (fig. 20) med indlagt årstal 1637. Den fornemt skårne stol er af 
egetræ med undtagelse af storfelternes figurer, som er skåret i en blødere træ
sort. Kurvens fire fag har arkader i storfelterne, der flankeres af apostelfigu- 
rer, som også står mellem opgangspanelets fyldinger og på dørens topstykke, 
således at der er ialt 11. I storfeltarkaderne ses stærkt bevægede evangelist- 
figurer; de omløbende rammer og sviklerne smykkes af intarsia. På stolens ryg
skjold er Christian IV.s kronede monogram skåret i relief. Himlen er rigt de- 
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Fig. 18. Selsø. Korgitter fra o. 1600 med figurer fra 1690. Efter akvarel af G. Hoffmann 1865. Mål 1:35
(p. 2620).

koreret, med profetfigurer på hjørnerne mellem topstykkerne og den velsig- 
nende frelser øverst. Opgangspanelets dør, som indgår i søndre stolerække, bæ
rer Universitetets våben.

Stolen hviler på stærkt udladende, midtdelt postament, der smykkes af flad- 
snit, som er forskelligt udformet på over- og undersiden, blandt andet er un
dersidens forsynet med småstave. På hjørnerne sidder bøjler med store ma
sker; under hver af dem er der anbragt diademhoved med draperier ved ørene, 
undtagen på næstøstligste og næstvestligste hjørne, hvor der i stedet ses et 
mandshoved. Tilsvarende findes på prædikestolen i Køge S. Nicolai kirke, der 
er skåret af Hans Holst 1624, jfr. nedenfor. Ilængestykkerne har bruskværk 
omkring løvemaske.

Storfelternes evangelister er regnet fra øst: Matthæus med englen ved sin 
side og lukket bog ved venstre hånd, Markus støttende venstre ben på løven 
og med opslået bog på knæet (fig. 19), Lukas, som ved sin højre side har ok
sen, der mellem hornene bærer blækhus, som evangelisten dypper sin pen i, 
mens han i venstre hånd holder opslået bog, samt Johannes med baskende ørn 
under den opslåede bog, som han holder under venstre arm. Apostelfigurerne 
står på et postament, hvori den pågældendes navn er indridset: »S. Mathias« 
med økse, »S. Ivdas Ta(ddæus)« med kølle, »S. Simon« med sav, »S. Iacobvs 
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Fig. 19. Selsø. Prædikestolsfelt med evangelisten Markus (p. 2621).

Ma(ior)« med valkestok og »S. Thomas« med stav i højre hånd og lukket bog i 
venstre; fortsættende ned ad opgangspanelet står »S. Bartholomævs« med kniv 
i højre hånd og med stump af hud i venstre, »S. Philippvs« med patriarkalkors 
og »S. Iacobvs mi(nor)« med vinkel. Over deres hoveder er kapitæler med ud
trukne volutter. Opgangspanelets tre fyldinger er glatte; gesimsfrisen brydes 
på stolens hjørner af bøjler med englehoved, som støtter den kraftigt udla
dende kronliste; denne smykkes af portalbort over tandsnit.

Underbaldakinens skællagte ribber ender i vindrueklase og omsluttes af bru
skede bøjler.

Stolens rygpanel smykkes af arkade som storfelternes, men med fladsnit- 
dekoration udenom; i buefeltet ses kongemonogrammet indrammet af viltert 
bruskværk. Til siderne sidder tilsvarende vinger, som afsluttes med et engle
hoved foroven.

Himlen er sekssidet med gesims, der svarer til stolens; det samme gælder 
hænge- og topstykker, som dog krones af vase med blomster. På hjørnerne 

N. E. 1973
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Fig. 20. Selsø. Prædikestol med indlagt årstal 1637 (p. 2620). M. L. J. 1961
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står Moses med lovens tavler i højre hånd og stav i venstre, Esaias med bog 
i højre og løftet venstre hånd, Jeremias fattende med højre hånd om klæde
dragtens folder, mens han i venstre holder opslået bog, Ezechiel med bog i 
højre hånd, David med krone på hovedet og bog i venstre hånd samt endelig 
helt op ad væggen Johannes døberen holdende bog hvorpå lam. Øverst sam
les rigt dekorerede bruskbøjler under en konsol, hvorpå frelseren står med ver- 
denskuglen i venstre hånd, mens han løfter højre velsignende. I undersidens 
forsænkede felt, indrammet af gennembrudte rankeslyngslister, hænger due.

Opgangens dørfløj har to profillisteindrammede fyldinger; i den øvre hæn
ger frugtbundt i draperi. Over fyldingen er med lyst træ indlagt: »Anno 1637« 
i mørkt buetungefelt. Indramningen smykkes af halspilastre på høje posta- 
menter med diamantbosse. Skafternes fladsnit brydes på midten af lille, vand
ret bosse, foroven diademhoved med draperi og øverst kapitæler med udtrukne 
volutter. Gesimsfrisen har fladsnit som pilasterskafternes og bøjler med engle- 
hoved over kapitælerne. Topstykkets bruskede udskæringer indrammer Uni
versitetets våben og krones af maske, der bærer konsol, hvorpå Paulus står 
med bog i højre hånd og støttende venstre på sværd. Til siderne ses Andreas 
med kors foran sig og bog i venstre hånd samt Peter med nøgle i højre og bog 
i venstre hånd (fig. 21). Samtidig kasselås med graveringer.

Stolen står i renset eg med forgyldning på dele af udskæringerne og langs 
dragternes kanter, samt meget få laserende farver. Alle friser er sortmalede 
med forgyldt fraktur; på kurven: »Vi ereopbygde ... Eph. 2. v. 20«, på himlen: 
»Matth. XI. Alle propheter . .. Johan: I. v. 29. Se Guds . . . «  og på opgangs- 
panelet: »Herren bevare din Udgang . . . «  og fortsat i postamentfrisen: »indtil 
Evighed Psal. 121. v. 8. Anno 1637«. I opgangspanelets fyldinger læses, idet 
man begynder oppefra: »Himmelen oc Jorden skulle forgaa .. . Mar: 13. v 31«, 
»Vor Guds ord bliffuer evindelig ... Ioh: 8. v. 51« og i tredienederste felt: 
»Salige ere de . .. Ioh: XX. v. 29«.

Regnskaberne giver ingen oplysning om, hvem der er stolens ophavsmand. 
De dygtigt udførte skæringer i forbindelse med den kendsgerning, at kirken 
på prædikestolens forfærdigelsestidspunkt tilhørte Universitetet, peger imid
lertid på Hans Holsts værksted. En sammenligning med hans signerede arbej
der understøtter denne antagelse; de to nærmeste paralleller er prædikesto- 
lene i Ganløse kirke, som også hørte under Universitetet (p. 2463), og i Køge 
kirke (DK. Kbh. Amt p. 208, 2272). Indicier for dette værksted er blandt 
andet tilstedeværelsen af et mandshoved i stedet for et diademhoved mel
lem kurvens hængestykker, jfr. tillige Ejby kirkes prædikestol (DK. Kbh. 
Amt p. 1220). Af andre fællestræk kan nævnes udformningen af englehoved- 
erne på gesimsens bøjler i Køge og Selsø, lister med gennembrudt rankeslyng 
og brugen af intarsia.
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Fig. 21. Selsø. Prædikestol. Andreas og Peter, flankerende topstykket på opgangens dør (p. 2624).

† Timeglas, som anskaffedes 17777, er kun omtalt denne ene gang.
De fire østligste stolestader er fra 1593, resten fra 190958. På nordrækkens 

østligste gavl ses linder spærformet afslutning et reliefskåret våben flankeret 
af »AF« og »1593«, henvisende til Anne Flemming, der var gift med Selsøs ejer, 
Jacob Ulfeldt, hvis våben omgivet af initialerne »IW« og årstallet »1593« ses 
på den tilsvarende gavl i syd59. Anden gavl i begge rækker har samme våben 
som første, flankeret af initialer, men uden årstal. Bortset fra vandrette pro- 
fillister foroven fremtræder gavlen uden nogen form for udsmykning.

Den østligste af nordrækkens nye stole viser reliefskåret årstal »1909«.
Et †stolesæt, som formodentlig var nogenlunde samtidigt med ovennævnte 

herskabsstole, kan have været i brug til o. 1870 (jfr. nedenfor)60. 1861 havde 
kirken 24 stole af fyrretræ; heraf var fire dobbelte (antagelig de østligste), og 
seks havde døre med vridere og lukkede rygge, resten var uden døre og med 
åbne rygge12. Nogle af gavlene havde gesims og »kilede« forsiringer. Foroven 
var de vinkelformede. I tårnbuen stod fire små, åbne stole, og i tårnrummet
14 med åbne rygge og uden døre. Stolene havde stenkuler, dvs. de var grå. 
Dette stolesæt er antagelig blevet udskiftet kort efter 1869, da synet ønskede 
stolene forandret, fordi de var ubekvemme45. På herredsrejsen 1873 så Henry 
Petersen i materialhuset en del endestykker til stole, som han anså for sam
tidige med gavlene fra 1593.

Deres alløsere, som kendes fra et gammelt fotografi (fig. 15), havde glat rund
buefelt i den spærformet afsluttede gavl61. Langs væggene var opsat paneler,
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som at dømme efter fotografiet var sammensat af forskellige stykker. En rest 
ligger nu på våbenhusloftet (jfr. (†)alterbordsforside). I panelerne indgik gav
lene fra 1593, tilsyneladende opstillet med en låge imellem.

Degnestol, fra o. 1600, formentlig sat sammen af flere stykker. Forsiden de
les af tre kannelerede pilastre med joniske kapitæler i to arkadefelter, hvis om
løbende ramme og bueslag smykkes af skællagte skiver. Postamentet har rude- 
bosser under pilastrene og glatte fyldingsfelter, gesimsen en glat gennemlø
bende frise. Til hver side står to gavle med spærformet afslutning og dobbelte, 
kannelerede doriske pilastre, som hviler på fælles postament med fladsnitdeko- 
ration. Imellem de vestre gavle er anbragt en nu fastgjort låge med to kvadra
tiske fyldinger over hverandre. Rygpanelet har to arkadefelter med fladsnit i 
rammer, bueslag og svikler. Stolen står ferniseret; i gesimsfrisen læstes tid
ligere citat fra Joh. 20, 23, malet med fraktur. Nu placeret op ad korets 
søndre væg.

Barnestol med malet årstal 1637. Ved korets nordvæg er opstillet en bænk 
med højt rygpanel bestående af ialt seks fyldinger, tre i to rækker; de lodrette 
rammer i øvre række smykkes af kile, stukket ned i øsken (sml. prædikestol). 
For enderne er der nyere, udsavede vanger, formentlig fra 1909, da sædet blev 
gjort bredere (sml. stolestader). Stolen, som er indpasset mellem hvælvpillerne, 
bærer foroven en baldakin med glat gesimsfrise og portaldekoration på kron- 
listen; dens loft har tre fyldinger indrammet af profillister. Stolen står i renset 
eg med forgyldt frakturindskrift på den sortmalede frise: »Lader de smaa 
børn ... Mar. X«. Årstallet 1637, der er malet med sort på den vandrette 
ramme over vægpanelets fyldinger, viser, at bænken er opstillet samtidigt med 
prædikestolen; det forekommer ikke urimeligt at anse stolen for at være le
veret af samme værksted som denne.

†Kister og skabe. 1788 anskaffedes en kiste til opbevaring af kirkens »nye 
ornamenter« (alterklæde og messehagel)7. Et egetræsskab med tre døre, ind
muret i skibets nordvæg, er omtalt 1861, og 1873 nævnes skabet samme sted 
»lige over for indgangsdøren«; det havde to hylder og på dørens inderside »Ro- 
senkrantzernes og Skeelernes udskårne og malede våben, hvorunder bogsta
verne H N R — F B S« for hr. Niels Rosenkrantz og fru Berte Skeel (jfr. †kalk- 
malerier og korgitter). 1889 fik skabet en ny dør med beslag og lås8. Antagelig 
fjernet ved restaureringen 1909.

Pengeblokken (fig. 22) udgør den midterste del af et middelalderligt mon
stranshus; tidspunktet for dets omdannelse kendes ikke. I forsiden findes to 
låger lige over hverandre; i rammetræet udenfor ses lodrette ridselinjer og over 
den øverste låge en tandsnitlignende dekoration. Lige under det nye låg er 
etableret en pengeslids. To af ialt otte vandrette jernbånd smykkes af indrid
sede bølgelinjer, og lågernes seks bånd holdes sammen af et lodret, som med 
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Fig. 22—23. Selsø. 22. Pengeblok lavet af tidligere monstransskab (p. 2626). 23. Dobefont (p. 2617).

en gammel hængelås er fæstnet til øsken. Nuværende højde 93 cm. Egetræs- 
malet med sorte jernbånd. I våbenhuset øst for døren til skibet.

To †pengetavler er nævnt i beskrivelsen 186112. To pengebosser fra 1861, af 
messing, er anbragt på hver side af indgangsdøren.

†Pulpiturer. 1) 1598 (?). Et pulpitur er første gang nævnt 1738, da nogle af 
dets stole blev repareret7. Af en beskrivelse, formentlig fra midten af 1700’rne, 
fremgår, at det var prydet med meget billedhuggerarbejde og forsynet med 
Mogens Ulfeldts og hans kones samt flere andre våben (antagelig deres for
fædres), foruden årstallet 1598 (jfr. altertavle)51. 1862 ansøgtes om tilladelse 
til at fjerne pulpituret, som var i nordsiden, for at skaffe mere lys i kirken; 
præsten tilføjede, at det aldeles ikke var nødvendigt. Ønsket er formentlig 
imødekommet ved restaureringen det følgende år, da kirken fik »sin oprinde
lige skikkelse«8.

2) 1854 skønnes at et pulpitur under tårnet uden skade kunne borttages; da 
det ikke omtales i beskrivelsen 1861, er det formentlig fjernet12.
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Orgel bygget 1938 af I. Starup & Søn, København. Et manual med seks 
stemmer; anhangspedal, oktavkoppel og svelle. Pneumatisk bælgventillade. 
Indtil 1938 anvendtes et †harmonium.

Fem salmenummertavler, formentlig fra 1800’rnes første halvdel, til skyde- 
numre. Med hvid fraktur er malet: »For Prædiken« og »Efter Prædiken«. 1809 
forfærdigede Jens Holm en ny tavle13, og igen 1856 anskalîedes en9; 1861 
fandtes tre12.

Lysekroner, to fra 19128, en tredie ligeledes ny.
Klokker62. 1) Romansk, 79 cm i tvm. Dens eneste udsmykning er parvis 

anbragte, tovsnoede lister over slagringen, på halsen og på kronpladen lige 
under den nye krone63. Østligst i klokkestolen.

2) 1467, 92 cm i tvm. Om halsen indskrift med reliefminuskler mellem dob
belte bånd: »Ave Maria oc efther Gus byrd tusande firahunde trisenstue paa 
thet otid (ottende)«. Mellem indskriftens ord to relieffer og et møntaftryk. Reli
efferne viser siddende helgeninde i profil, den hellige Birgitta, med kors i hånden. 
Tilsvarende findes på klokke nr. 1 i Frøslev (DK. Præstø p. 451), som bærer 
Oluf Kegges støbermærke, og på en klokke fra Vejle Sortebrødre kloster, nu i 
rådhuset sammesteds. Møntaftryk af omtrent samme udseende som Selsøklok- 
kens findes på klokker i Alsønderup, Grønholt og Vejby64. På slagringen ses 
en enkelt profilliste. Vestligst i klokkestolen. Ophængning 1968.

Ifølge indberetning fra 1758 til Hofmann stod der på den største klokke, at 
kirken var en Hellig Kors kirke; samtidig refereres til et trækors beklædt med 
bly, som »i gammel tid« fandtes på korets tag65.

Klokkestol, fra 1860’erne(?), af fyr, med dobbelte stivere, som er forsynet med 
tømmermærker. Til to klokker.

G R A V M I N D E R

Gravkrypter. Ved omlægning af gulvet 1909 stødte man på hvælvingen til 
en muret begravelse, som viste sig at bestå af to afdelinger, en smallere, 270 x 
162 cm, under apsis, og en bredere, 270x259 cm, under koret, begge dækket 
af tøndehvælv. Adgangen skete ad en trappe fra kirken til den vestligste krypt; 
i den østre fandtes tre lave, murede bænke, hvorpå lå nogle fuldstændig øde
lagte kistestumper og spredte rester af skeletter samt et våbenskjold af drevet 
messing med den franske lilje i skjoldet og som hjelmtegn. Det kan tilhøre 
Oluf Skinkel, der 1512—25 havde Selsø som len og 1516—56 nævnes som lens
mand på Slagslunde hovedgård.

I vestre kammer, der ifølge ældre oplysning51 tilhørte Ernst Norman, som 
1624 købte Selsø, og hans hustru, sås to tilsvarende bænke med kister; her 
var den nordre helt sammensunken, mens den søndre fremtrådte nogenlunde 
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Fig. 24—25. Selsø. 24. Alterstage (p. 2616). 25. Dåbskande 1880 af Arendal Hoy (p. 2618).

velbevaret. De læderbetrukne egetræskister havde fladt låg og tre hanke i hver 
side. I den søndre lå et skelet på skaktavlmønstret silke og med hovedpude 
af guldindvirket stof; der sås rester af humle og langstilkede urter (bynke?). 
Ved og i kisterne optoges ni *beslag af drevet messing (fig. 26)66. Fire trekan
tede hjørnebeslag har fremstillinger af evangelisterne med deres attribut i 
skyer; desuden fandtes et kantbeslag med kerubhoveder, samt to større og to 
mindre våben. De større kan henføres til familierne Arnfeld og Marsvin, og er 
således Ernst Normanns hustrus fædrene og mødrene våben, jfr. *kisteplade. 
De to mindre våben er jævnaldrende med det, der lå i den anden gravhvælving, 
og hører formentlig sammen med de fire hjørnebeslag. Det ene kan henføres til 
familien Normann, men de andre lader sig ikke bestemme.

*Kisteplade (fig. 27). 1658. Ingeborig Arnfeld til Palsgaard f ø d t  på Rvgaard 
9. okt. 1594 af Hans Arnfeld Axselsen til Rvgaard og Anne Marsvin, gift i 43 
år med Ernst Norman til Selsøe, som var lensmand på Stiernholmb, Andtvor- 
skovf, Korsøer og Koldinghvs, velsignet med tre børn, den første Christian 
Norman, der blev bortkaldt i hans »møndige« år, og to døtre fru Kierstine 
Norman Iochomb Friderich Pentzis og jomfru Anna Catrina Norman. Hun 
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Fig. 26. Selsø. *Kistebeslag (p. 2629).

døde 18. febr. 1658 i Kiøbenhafven i sit 63. år 4 mdr. 2 uger 6 dage. Oval plade 
af kobber med graverede versaler. Drevet udsmykning langs randen, foroven 
englehoved, forneden kranie over korslagte knogler og timeglas; til siderne 
trompetblæsende engel med lændeklæde og i mellemrummene barokblomster. 
Pladen købtes 1921 til Nationalmuseet (inv. nr. D 10150).

†Kisteplade67. 1645. Ernst Norman til Sielsøe og Palsgaard, født på sin fæd
renegård Trebevitz i Pomern i fyrstedømmet Ry(g)en 1579. Hans fader var 
Jochum Norman til Trebevitz, hans moder frue Catrine von Ka(l)den. Død på 
Sielsøe 2. okt. 1645. Hans majestæt havde forlenet ham med Tørst, Gesche 
(Giemsø) len i Norge, siden Stiernholm i Jylland. Derefter Anderskov (Antvor
skov), Sebigaard (Sæbygård) og Korsør. Siden Koldinghus i Jylland.

Gravsten. O. 1731. Karen Bredal, † 24. marts 1731, 47 år gammel i sit ægte
skabs 11. år. Grå sandsten, 129x72 cm, med fordybet antiqua. I hjørnernes 
cirkelfelter rosetter og mellem de to nederste et dødningehoved. 1903 i skibet 
jfr. fig. 15, nu bag alteret.

* Gravsten. Middelalderlig. Ca. 200x106 cm. Lagt som afløbsrende fra køk
kenvask i kælderen på Selsø hovedgård. Kommer muligvis fra kirken.

†Gravsten. O. 1723. Frederik Hansen ... 9 år. Sandsten med rosetter i hjør
nerne68. Lå 1903 i skibet, formentlig fjernet ved restaureringen 1909.

N. E. 1976
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Fig. 27. Selsø. *Kisteplade over Ingeborg Arnfeld, †1658 (p. 2(529).

Af fig. 15 fremgår, at de to sten, der dengang lå i skibet, var indfattet i 
†rammer af træ. 

†Kirkegårdsmonament, af smedejern, med skjoldformet plade, som hviler i 
store volutter. Kendes fra tegning af Aage Jørgensen69.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. Universitetets arkiv. Nr. 710. Selsø kirkes rgsk.bog 1733—1807. — Circularia 

1791—92, overslag over rcp. 22. maj 1792, Ph. Lange. — Nr. 360. Bilag til kasserrgsk. 
1808f. — Consistorii kopibog 1804—10. — Acta consistorii XXIII, 1830—31 fol. 416.
— LA. Skuldelev-Setso sognekaldsarkiv. B2. Liber daticus 1782—1839 med kirkesyn
1792—1834 og visitatsbemærkninger 1786—1833. — B. Korrespondancejournaler I og 
II, 1827—63. — Kgl. bygningsinspektorer. Martin Borch. Henlagte sager og kirkesyn 
1897—1908. — Kgl. Bibi. NyKglSaml. 368 b. fol. En saml. af forskellige stykker til Dan
marks topografi. — NM. Håndskrifter. Beskrivelse over den Kbh.s universitet tilhørende 
Selsø kirke ... 21. juli 1861. — Ved embedet. Liber daticus. — Kirkesynsbog for Selsø 
kirke 1862 ff. — Se i ovrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger af Normann 1846 (indskrift på en kisteplade), J. B. 
Løffler og Henry Petersen 1873 (bygning og inventar), J. Kornerup 1895 (bygning og 
kalkmalerier), M. Mackeprang 1909 (muret begravelse), Poul Norlund og Erik Zahle 
1919 (bygning og inventar) med supplementer af Marie-Louise Jørgensen, Erik Moltke 
og Elna Moller 1961 og 1973, Peter Bang Termansen 1932 og Verner Thomsen 1967
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(istandsættelse af krucifiks), Henrik Græbe 1973 (udgravninger omkring kirken). — Byg
ningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht, kalkmalerier og inventar ved Marie-Louise 
Jørgensen, orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Zeuthen 1859 (grundplan og snit i kirkens østre ende), J. Kornerup 

1862 (grundplan, eksteriør, kalkmalerier og Mariafigur (512 C. c.)), F. Uldall 1863 (grund
plan, eksteriør), H. B. Storck 1863 og udat. (ialt 4 eksteriører), G. Hoffmann 1865 (kor
gitter), J. B. Løffler 1873 (grundplan, detaljer, eksteriør), Herholdt 1891 (opmålinger) 
og G. J. Schledermann udat. (restaurering: grundplan, snit, façader (1960: 1320 a—i) 
og kirkehus), usign., udat. (lighus (1960:1320j)), F. C. C. Hansen 1895 (grundplan med 
udgravede fundamenter), Aage Jørgensen 1935 (jerngravminde). — Kunstakademiets 
samling af arkitekturtegninger. A. Glahn 1927 (opmåling af grundplan, snit og façader, 
inkl. ligkapel og kirkehus). LA. Kortsaml. 28—120/21. Selsø Kirke (4076) (plan og snit 
med inventar).

Notebøger. NM. J. Kornerup XI, p. 6ff., F. Uldall I, 142, Worsaae VI, 2.
Litteratur. H. F. Frölén: Nordens befästa rundkyrkor II. Stockholm 1910, p. 144—48; 

J. Kornerup: Selsø Kirke, i Aarb. Hist. Samfund for Københavns Amt, 1912, p. 60—64.

1 J. O. Arhnung: Roskilde Domkapitels Historie I, 1937 p. 110. 2 Landebogen, p. 
162. 3 Kronens Skøder I, 119. 4 Kronens Skøder I, 445. 5 Danmarks Stednavne 
II, 1929, p. 139—40; S. Gissel: Bol og by på Selsø. Bol og by V, 1964, p. 7—35. G RA. 
Univ.ark. Acta consistorii XXIII, 1830—31, fol. 416. 7 RA. Univ. ark. Selsø kirkes 
rgsk. 1733. 8 Kirkesynsbog 1862 ff. 9 LA. Lynge-Frederiksborg og Horns-Ølstykke 
herreders provsti. Synsprot. 1831—62. 10 RA. Kultusmin., 1. dep. Journalsager 1848— 
1916; LA. Kgl. bygn.insp. Martin Borch 1897—1908; note 8. 11 Note 8; projekt i 
NM (tegn. nr. 1960:1320j). 12 NM. Beskr. 1861. 13 RA. Univ.ark. Bilag 1808ff.
14 LA. Skuldelev-Selsø sognekaldsark. Liber daticus. 15 LA. Kgl. bygn.insp. Martin 
Borch 1897—1908. 16 Tilføjelse af Poul Nørlund 1930 til indb. 1919. Skolelæreren i 
Sønderby, Chr. Hvid Simonsen i meddelelser, avisindlæg og korrespondance under j.nr. 
622/35 i NM. 17 Jfr. Jørlunde, p. 2249, fig. 10. Beslægtet profil på Valleberg rundkirke 
i Skåne, H. F. Frölén: Nordens befästa rundkyrkor II. Stockholm 1910, p. 34. 18 Om
tales i brev af 21. april 1922 (kopi i NM) fra L. Weber, der havde tømrerentreprisen 
ved restaureringen, til stiftsskriver C. W. Westrup. 19 RA. Kultusmin., 1. dep. Jour
nalsager 1848—1916. Undersøgelserne, der delvis overværedes af Kornerup, gennemfør
tes fire steder og afslørede (fig. 4): 1. På skibets nordside en pakning af kampesten i 
kalkmørtel, liggende i en krum figur, der fortsatte den af skibets østgavl angivne form. 
2. I det vestre hjørne mellem skib og våbenhus et parti af en lignende kampestenspak- 
ning. 3. Inde i skibets vestende, ca. 45 cm under gulvet, en belægning (?) af kampesten 
i kalkmørtel. 4. I skibets midte ingen funderinger eller lignende, hvilket kan skyldes 
senere begravelser. Iagttagelserne, der trods deres summariske karakter utvetydigt støt
tede Kornerups tankegang fra 1862, blev ikke modsagt ved tre beskedne sonderinger, 
som Nationalmuseet 1973 lod foretage uden for kirken. 20 I sit brev (note 18) anfører 
Weber, at man havde registreret, dels at mængden af krumhugne kvadre var betragte
lig, dels at hver stens »Endeflader gik radialt paa den buede Yderflade«. I samme brev 
refererer tømrermesteren en både situationsbeskrivende og sagligt oplysende bemærk
ning fra murerformanden, der til den besøgende Jacob Kornerups udtalelse, at der ikke 
havde været nogen rundkirke ved Selsø, sagde, at det måtte være på et noget sent tids
punkt, man havde opgivet den. En optælling angiver, at omkring 70 pct. af stenene har 
en svagt krum flade og derfor må anses for genanvendte. 21 Jfr. G. Bandmann: Zur 
Bedeutung der romanischen Apsis. Wallraf-Richartz-Jahrbuch XV, 1953, p. 28—46. 
P. 33 om lyset i apsis med henvisning til udlægninger, der går tilbage til Isidorus fra 
Sevilla. 22 Indb. 1873 og 1895. 23 Indb. 1873 og 1919. 24 Materialet angives i
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indb. 1873 og 1895. Den storre sektions nedre bredde svarer til apsisåbningens bredde. 
25 Den af Frölén (note 17) p. 147 påpegede lighed med S. Olai kirke i Tonsberg falder 
dermed bort; jfr. 0. Lunde: St. Olavsklostrets kirke. Nordens største rundkirke. Tøns- 
berg 1971. 26 C. G. Schultz (note 28); A. Tuulse: Romansk konst i Norden, Stockholm 
1968, 59—63; W. Götz: Zentralbau und Zentralbautendenz in der gotischen Architektur. 
Berlin 1968, bl.a. p. 219ff.; A. Merhautová-Livorová: Einfache mitteleuropäische Rund- 
kirchen. Prag 1970; V. Gervers-Molnar: Origins of Romanesque Rotundas in East-Cen- 
tral Europe, anm. af I. Boba: Moravia’s History Reconsidered, Haag 1971, i Canadian- 
American Review of Hungarian Studies II, 1975, p. 123—29. 27 Jfr. G. Bandmann: 
Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. Berlin 1951, p. 45ff., 200ff.; R. Kraut- 
heimer: Studies in Early Christian, Medieval, and Renaissance Art. New York 1969, p. 
115 ff. 28 DK. Kbh. Amt, p. 2160—62, 2190—91; C. G. Schultz i NM Arb., 1950, p. 
139—47. 29 LA. Sjællands bispeark. VI. Hist. efterretn. til HofmFund. 1758—59, fol. 
168, mener, at hovedet forestiller S. Georg. Indb. 1873 nævner et lignende †hoved hen
liggende i kirkens materialhus. 30 Ifølge indb. 1873 var »enderne af en del af lofts
bjælkerne endnu synlige«. 31 På sydsiden er et mønstermuret parti med sortbrændte 
kopper, som måske gentager en ældre tilstand. Beskr. 1861 nævner enkelte kampesten 
i vestfaçaden. 32 Beskr. 1861 omtaler spidsbuet vindue. 33 Syn 1859 (note 9) øn
skede nye munkesten i trinnene. 34 Hverken glamhullerne eller den ovenfor nævnte 
større åbning omtales i beskr. 1861. 35 En †pille på sydsiden nævnes i 1860’erne, note 
8 og 12. 36 RA. Univ.ark. Circularia 1791—92. 37 Note 7. Et bidrag til arbejdet 
ydedes af Herlev kirke, som også ejedes af Københavns universitet. 38 RA. Kultus- 
min., 1. dep. Journalsager 1848—1916. 39 Noterne 8, 9 og 14. 40 Indlæg i Dagbla
det for 2. oktober 1862, signeret K. 41 J. Kornerup i Hist.Årb. Kbh. Amt 1912, p. 62. 
42 Den i note 29 nævnte beskr. nævner, at »ved Enden af Choret findes et Kors paa Ta
get overklæd med Blye«. 43 Jfr. Dagbladet 2. okt. 1862 og Magnus-Petersen: Kalk
malerier p. 101 f. 44 Niels Rosenkrantz blev 1662 gift med Berte Skeel; efter hans død 
1676 fik hun Selsø ved mageskifte med hans søster Vibeke. Denne var enke efter Erik 
Krag, der 1669 havde fået Selsø ved mageskifte med Joachim Frederich Pentz (jfr. 
*kisteplade) og Skuldelev kirke. 45 LA. Bispearkivet. Kirkesyn 1862—79. 46 Ifølge 
indb. af C. A. Jensen 1898 stod der 1603. 47 Ved embedet. Liber daticus. Nicolai Abra
ham Holten ejede herregården Krabbesholm i det nærliggende Gershøj sogn og Linde
gård i Skibby sogn. En son var præst ved kirken fra 1827. Jfr. også Skuldelev. 48 Kgl. 
Bibi. NyKglSaml. 368b. Beskrivelsen af Selsø kirke menes at stamme fra o. 1750. Ifølge 
J. M. Thiele: Kunst-Akademiet og Heststatuen på Amalienborg, 1860, p. 30, har Hen
drik Krock gentaget det maleri af himmelfarten fra 1732, som han malede til S. Petri 
kirke (jfr. DK. Kbh. By p. 320), for en kirke på Selsø gods. Da Krock i begyndelsen af 
1730’rne malede store dekorationsbilleder til Selsøgård, forekommer det sandsynligt, at 
maleriet i altertavlens topfelt i Selsø kirke er udgået fra Krocks værksted. Det bor dog 
bemærkes, at også Rye kirke (DK. Kbh. Amt p. 884) ejer et himmelfartsbillede, udført 
af Krock 1725. 49 Poul Norlund i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 58. 50 Hans 
Wåhlin: Fransk Stil i Skånes medeltida träskulptur, Lund 1921. Sml. også Carl R. af 
Ugglas: Tre västeuropeiska Madonnor i Gotikens Sverige, i Handlingar, udg. af Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1951, p. 93—138. C. A. 
Nordman: Medeltida skulptur i Finland, Helsinki 1964, p. 84. Johnny Roosval: Medel
tida Skulptur i Gotlands Fornsal, Stockholm 1925, p. 45 og pl. XXX. Sml. også Torkel 
Eriksson: Himladrottningen från Eljaröd, i Tomelilla Hembygdskrets Årsbok 1974, p. 
14—26 og samme: Madonnan och biskoparna, fyra medeltida kultbilder från kyrkorna 
i Brösarp, i Tomelilla Hembygdskrets Årsbok 1975, p. 35—53. 51 Kgl. Bibi. NyKgl
Saml. 368b. 52 RA. Universitetets arkiv. Prot. vedr. udgifter til landsbykirkerne. Jfr. 
H. N. Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie, 1877, p. 206. 53 P. 
1222 og 1402. Til gruppen hører desuden karrene fra Sæby (DK. Kbh. Amt p. 938), 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 167
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Jorløse (Holbæk amt), Svaneke (Bornholm), Søndersø (Odense amt) og seks, hvis hjem
sted ikke kendes, samt et kar i Gershøj kirke (DK. Kbh. Amt p. 931). 54 Ved restau
reringen 1931 kunne det ikke afgøres, om der tidligere havde været konge- eller torne
krone, da en nedfalsning som den forefundne forekommer i begge tilfælde. 55 To dy
velhuller tydede efter konservators mening på, at fødderne oprindelig havde været un
derstøttet (sml. det lille krucifiks i Kimmerslev, DK. Kbh. Amt p. 1200 fig. 9). 56 Det 
er ikke nævnt i den indgående beskrivelse fra 1861 ff. (note 12). 57 En beskrivelse af 
kirken (note 51), formentlig fra midten af 1700’rne, omtaler også Berte Skeels og Niels 
Rosenkrantz’ våben på dette sted (sml. †kalkmalerier og †skab). — Den københavnske 
billedskærer, Henrik Alversen, har for Berte Skeel udført stolestader til Skuldelev kirke 
(p. 2589) og flere inventarstykker til Holbæk og Udby kirker (Randers amt), der lå 
under Holbækgård, som Berte Skeel arvede 1659. En sammenligning af korgitterfigu- 
rerne med ovennævnte arbejder af Henrik Alversen, giver ikke grund til at tilskrive ham 
de af Berte Skeel til Selsø kirke skænkede inventargenstande. H. A. har desuden for 
dronning Sophie Amalie skåret en hjort til Jægerspris. 58 Af Martin Borch, ifølge Trap. 
59 Flemming-våbnet har kun to kugler i nederste række og ikke de reglementerede tre. 
Jacob Ulfeldt døde 1. eller 8. okt. 1593. Anne Flemming var død 1570. 60 I Tibirke 
er stolene fra samme tid stadig i brug (jfr. p. 1330). 61 Af aftryk bag på prædikestols- 
opgangen ses, at vinklen var den samme som på gavlene fra 1593. 62 E. Gribsø, i 
ÅrbFrborg. 1934 p. 94f. 63 Uldall p. 4 og 14. 64 Afbildet hos Niels-Knud Liebgott: 
Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker, i ÅrbOldkHist. 1971 
p. 210. De to første klokker er støbt af Jes smed i Slagelse, den sidste af Oluf Kegge og 
Hans Poulsen (p. 1453 fig. 14, p. 876 og 1309). 65 NM. Hofm. Siellands Sogners etc. 
Beskrivelse. Det fremgår ikke af kilderne i øvrigt, om kirken tidligere har haft tre klokker. 
66 I NM. inv. nr. D 7157—61. 67 Note 51 og afskrift fra 1846 i NM. 68 Jfr. note 
12 og indb. 1873. 69 Gengivet i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af smedejern, 
1951, p. 36.

Fig. 28. Selsø kirke og hovedgård 1794.



Fig. 1. Eskilsø. Ruinen set fra nord,

E S K I L S Ø † K L O S T E R K I R K E
S E I . S Ø  S O G N ,  H O R N S  H E R R E D

Kirken var viet til S. Thomas1. På Eskilsø i Roskilde Fjord grundlagdes engang for 
1145 et samfund af regelbundne Augustinerkanniker; bisp Asser i Roskilde havde 

været her, for han blev biskop nævnte år2. Klosteret var af beskedent omfang og synes 
i 1160’erne at have været i oplosning, hvorfor biskop Absalon formåede den franske 
Victorinerkannik Vilhelm, hvem han kendte fra sine studier i Paris, til at overtage le
delsen. Vilhelm kom o. 1165 med tre af sine klosterbrødre til Eskilsø3, hvor han søgte 
at reformere klosteret, stottet af gaver fra Absalon, bl.a. overdragelsen 1171 af Tjæreby 
kirke4. På grund af praktiske vanskeligheder overflyttedes klosteret o. 1175 til Æbel- 
holt5, men Vilhelm bestemte dog, at oen skulle forblive klostergods6, og middelalderen 
igennem har klosteret formentlig haft en ladegård der16. 1340 nævnes en herr Asser af 
Eskilsø7. Ved reformationen tilfaldt besiddelserne Kronen, som 1560 mageskiftede dem 
til Corfitz Ulfeldt til Holckenhavn8, der lagde oen under herregården Selsø. Kirken må 
være nedlagt senest ved reformationen.

Kirkeruinen ligger nordvestligt på Eskilsø, på et af øens højeste punkter. 
Murene står i dag bevaret i en højde af ca. 0,5—2 m over jordsmonnet. Kir
ken har bestået af romansk apsis, kor og skib og lidt yngre tårn i vest. Orien
teringen har nogen afvigelse til syd.

167*

M. Mackeprang 1911
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Fig. 2. Eskilsø. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1928, suppleret af KdeFL og Henrik 
Jacobsen 1975. Tegnet af Henrik Jacobsen 1976.

De skriftlige vidnesbyrd sandsynliggør, at det oprindelige anlæg er opført i 
1100-tallets første halvdel, og dette modsiges vel ikke af de arkæologiske, trods 
den relativt ringe murtykkelse og ret store apsis. Grundplanens ejendommelige 
proportioner: at skibet kun udgør ca. halvdelen af den samlede længde, skal 
rimeligvis ses i sammenhæng med funktionen som klosterkirke9.

Materialet er rå kamp med anvendelse af fråd- og kridtsten til detaljer. De 
ret små kampesten er lagt i regelmæssige skifter på 15—25 cm.s højde, og 
murtykkelsen er overalt ca. 96 cm. Til norddørens karme er anvendt frådsten, 
og af samme materiale er en smiget *kilsten fra et vinduesstik. Vangerne i den 
ret brede triumfbue er sat med både fråd- og kridtkvadre. Murene hviler på 
en ca. 40 cm høj syld af kampesten lagt i ler.

Døre og vinduer. Norddøren står bevaret til knapt een meters højde med sine 
retkantede yderkarme og let smigede inderkarme af veltildannede frådstens- 
kvadre. Syddøren kan ikke længere konstateres. Da murene ikke er bevaret 
i den dertil fornødne højde, kan der intet siges om vinduernes antal og pla
cering, men nævnte *smigsten viser, at de har været af den sædvanlige ro
manske udformning.

Tilføjelser og ændringer. Til skibets vestgavl er der vel endnu i 1100-tallet 
føjet et tårn. Materialet i de 110—115 cm svære mure er overvejende kampe
sten, men der er tillige anvendt betydelige mængder frådsten, der sine steder 
udvendig og i hele det indre optræder som smukt tildannede kvadre (fig. 4 a). 
I tårnrummet løber — undtagen op ad skibets vestgavl — et 15—20 cm bredt, 
sokkellignende, retkantet fremspring ca. 40 cm over det oprindelige gulvlag10; 
også udvendig findes et sådant fremspring, ca. 15 cm bredt og i niveau med 
jordsmonnet. Tårnet hviler på en 60—80 cm høj syld af kampesten. Samhø
rende med tårnet er i dets indre opført en frådstenshvælving, hvoraf kun er be
varet de særdeles omhyggeligt udformede, nedre partier af skjoldbuer og gra
ter (fig. 4 b); de mange kileformede frådstenskvadre, der er fundet, viser, at 
grathvælvingen var af ca. 40 cm.s tykkelse. I vestgavlen er en lige gennem- 
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H.Stiesdal 1075Fig. 3. Eskilsø. Klosterkirkens ruin, set fra øst.

løbende døråbning11, og østligt i sydmuren ses indvendig nederste del af en 
34 cm dyb, smiget niche, der er sat bl.a. med tegl og vistnok er sekundær. I 
tårnets gulv hæver tre sekundære fundamenter af kampe- og munkesten sig 
10—15 cm over det oprindelige gulvlag — deres funktion kendes ikke (fig. 2).

Sydligt i skibets vestgavl er brudt en ca. 85 cm bred, retvinklet døråbning; 
at dømme efter pudsspor er døren etableret noget senere end tårnets opførelse. 
Hele skibets sydmur, der er den ringest bevarede del af bygningen, synes på 
et tidspunkt at være omsat, og muligvis i forbindelse hermed er der umiddel
bart vest for triumf muren anbragt en ca. 105 cm bred dør, hvis vestre karm 
af kridtsten smiger let indad og har rundt hjørne indvendig. Formodentlig i 
senmiddelalderen er triumfbuen blevet tilmuret med rå og kløvet kamp med 
enkelte teglstumper indtrykket i fugerne.
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H. Stiesdal 1075 Sverre Vognsen 1977

Fig. 4 a—b. Eskilsø. a. Parti af tårnets nordfaçade (p. 2636). b. Tårnets indvendige nordvesthjørne
(p. 2636).

Ved en oprensning 1975, hvor man i fylden omkring ruinen konstaterede en 
mængde teglbrokker, blev også fundet to middelalderlige *formsten, der må 
have været anvendt i false omkring muråbninger (fig. 5 b, c), samt eftermid- 
delalderlige *vingetegl (fig. 5 a).

Om bygningens skæbne fra middelalderen til nyere tid vides næsten intet12, 
men både den nævnte tilmuring af triumfbuen og tilstedeværelsen af funda
mentet af en bageovn nordligt i apsis tyder på, at dele af bygningen har tjent 
til verdsligt brug13. Af indberetninger fra begyndelsen af 1800-tallet fremgår, 
at ruinens tilstand dengang ikke var meget forskellig fra den nuværende, kun 
skal tårnet have stået noget højere og muligvis have haft sin hvælving få år 
tidligere14.

Kirkens nuværende tilstand præges af i århundreder at have været udsat for 
vejrliget og vegetationens nedbrydende kræfter, og den trues fortsat af disse; 
dog er det en arkæologisk gunstig omstændighed, at ruinen hidtil er helt ure- 
staureret.

I NM. opbevares et *vievandskar, der må formodes at have hørt til kirken. 
Det er plumpt udhugget, ca. 23 cm i ydre diameter og ca. 15 cm dybt, med 
en bred, fremstående tap på de to sider og indridsninger imellem disse15.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 368b 2°. En samling af forskellige stykker til Danmarks to
pografi. Heri usign. plan og beskrivelse 1824.

Nationalmuseet. Indberetning af B. Thorlacius 1808. Usign. og udat. afskrift m. suppl. 
af beskrivelsen i Kgl. Bibl., denne desuden i afskrift ved H. Billeskov Jansen 1937 i brev 
til C. M. Smidt. Henry Petersen 1873—74. Hans Stiesdal 1975 (udgravning i tårnrum).
— Beskrivelse ved Henrik Jacobsen 1976.

Tegninger i NM. Kort over parti af Eskilsø med ruinen 1794, plan af H. B. Storck 
1864, plan og skitse af J. B. Loffler 1873, målsat skitse af pille af C. Christensen 1925, 
plan og snit af C. Christensen 1928, snit af murværk ved J. Hertz 1975.

1 S.R. D. VI, 132. 2 Lunde Domkapitels Gavebøger, ed. C. Weeke, 1884—89, p. 91. 
3 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. II nr. 164. 4 S.R.D. VI, 132, Vitæ Sanctorum Danorum, 
cd. M. Cl. Gertz, 1908—12, p. 319, 321, 370, H. Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893 
—94, p. 212ff. 5 S.R.D. VI, 134ff., Olrik p. 228. 6 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. II nr. 
165. 7 Ibid. 3. rk. I nr. 27, 28. 8 Kronens Skoder I, 73. 9 Vedr. de til kirken hø- 
rende klosterbygninger kan intet siges. Måske tor man antage, at de har haft deres 
plads syd for kirken, på baggrund af den sekundære syddør med rester af brolægning 
(fig. 2), samt nogle i 1871 påtrufne, mindre fundamenter af tegl ca. 25 m syd for kirken 
(indb. af 1873—74). 10 Om gulvforhold: se indb. 1975. 11 Nederst i nordre vange 
findes på østsiden en lodret, kileformet grube, 10—15 cm bred og dyb, og i begge van
ger sidder en vandret rille 60—70 cm over gulvlaget. 12 1665 omtales, at Hans von 
Møllengraf på Eskilsø sælger 1500 tagsten til Gerlev kirke (jfr. p. 2537 note 29), dog 
vides ikke, om stenene kom fra kirken. 13 Ligeledes indberetter Henry Petersen, at 
tårnrummet i 1830’rne benyttedes som fåresti. 14 Flere af disse indb. omtaler tvivl
somme, lokale udsagn om tidligere eksistens af murstenshvælv. Henry Petersen omta
ler en skillevæg imellem apsis og kor — det må udfra undersøgelse af bygningen afvises.
15 Inv. nr. 14493. 16 Kirkehist. Saml. 4. rk. I, 789.

Fig. 5 a—c. Eskilsø. a. *Vingetegl. b—c. *Formsten (p. 2638). 1:10. Målt af Henrik Jacobsen 1976.



Fig. 1. Skibby. Kirken og landsbyen, set fra sydøst. Akvarel i Nationalmuseet, formentlig udført 
omkring midten af 1850’erne af H. B. Storck.

S K I B B Y  K I R K E
H O R N S  H E R R E D

Skibby, der nævnes som kongelev i kong Valdemars jordebog, har i 1200’rne været 
en købstad1. Kirken, som muligvis har været viet den hellige Gregor2, omtales forst 

sent. 1402 blev bispetienden henlagt til S. Laurentii kapel ved Roskilde domkirke3.1417 
og 1480 er en præst ved kirken nævnt4. 1517 havde kongen patronatsretten og kaldte 
præst5. 1567, da sognet talte 42 tiendeydere, lå »herligheden« til Abrahamstrup6, hvis 
lensmand 1584 konfirmerede et af menigheden udstedt kaldsbrev7. Ved skøde af 8. april 
1674 erhvervede baron Oluf Rosenkrantz til Egholm patronatsretten8, og kirken lå si
den under Egholm, indtil den overgik til selveje 4. november 1920.

1615 købtes otte blytegn til de fattige8a. - 1650 fandtes i et hulrum i muren bag altret 
»Skibbykrøniken«, et af de mærkeligste skrifter fra reformationstiden, forfattet af den 
bekendte karmeliter Povl Helgesen9.

Kirken ligger i selve byen på en lav banke, der har fald mod øst og syd. 
Situationen på landsbyplanen fra o. 1780, hvor kirkegården strækker sig i nord
sydlig retning, svarer i hovedtrækkene til den nuværende, omend den regula- 
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Fig. 2. Skibby. Situationsplan. 1:900. Farvelagt tegning i Nationalmuseet, betegnet »Generalplan 
af Skibbye Kirke« og signeret »Zeuthen 1856«. Vest vender opad.

riserede form med træhegnede alleer og gange snarest er udstukket o. 1856 
(fig. 2), da maleren C. O. Zeuthen udførte sin generalplan10. I vestskellet nord 
for kirken ligger endnu den tidligere skolebygning. Bortset herfra er det lave 
stendiger, hovedsagelig med trådvæv og buske, som danner hegn mod tilgræn
sende ejendomme og haver samt hovedgaden i nord. En række store træer er 
i de senere år fældet, men endnu står den på 1856-planen udstukne (linde)allé, 
som forbinder hovedindgangen i nord med kirken. 190611 eller kort herefter er 
kirkegården udvidet med en grund, der støder op til sydøsthjørnet og i øst og 
syd begrænses af stendiger med trådvæv. Fornylig er indkøbt et areal ved gade
kæret sydøst for kirken med henblik på anlæg af en annekskirkegård. Den 
københavnske murermester Hans Davidsen opførte 161712 en 44 favne (ca. 
83 m) lang mur, hvortil benyttedes både kampesten og mursten (5040 sten fra 
Abrahamstrup teglgård), men herudover omtales kun stendiger.

Indgange. Hovedindgangen i nord er en køreport med flankerende fodgæn
gerlåger, bestående af grønmalede tremmelløje mellem poster, ligeledes af træ. 
Nord for kirken er i østhegnet en tilsvarende låge mod parkeringspladsen, lige
som der findes en tremmelåge i udvidelsens sydøstre hjørne. — †Indgange. 
Hans Davidsens arbejder 1617 omfattede foruden den nye hegnsmur repara
tion af porten samt opmuring af tre nye låger12. Reguleringen af kirkegården 
i forrige århundrede har medført ændringer i adgangsforholdene: På en teg- 
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Fig. 3. Skibby. Ydre, set fra nordøst.

ning (fig. 16), antagelig udført af præstens søn, den senere arkitekt H.B.Storck 
(1839—1922), før kirkegårdsreguleringen, ses i nordøst en køreport med fod- 
gængerlåge(r) mellem murede, teglhængte piller. Allerede 180613 omtales denne 
østre indgang som forfalden. 1803 trængte søndre låge til forbedring, og 1827 
repareredes tre låger (antagelig selve fløjene), foruden at en fjerde anskafTedes. 
Formentlig har to af disse hørt til de stakitporte på vestre (ved skolen) og 
nordre side, som omtales 185014.

En †kirkerist i den søndre låge ønskedes 180313 anbragt i en ny karm.
Et †klokkehus nævnes 161412, da den ene høje stolpe repareredes med to store 

jernskinner og tilhørende bolte, leveret af Sannder smed i Ferslev. Året efter 
betaltes tømreren for at forbinde tårnet og lægge loftet. Efter materialeforbru
get at dømme15 må der have været tale om en gennemgribende fornyelse. In
ventariet 161812 nævner en †kobberfløj fra klokketårnet. 1671—7216 betaltes 
en tømrer for at lægge tårnets loft og fæstne trappen.

Et ligkapel med rundbuet portal og kamtakkede gavle er opført o. 191311 
af røde sten ved kirkegårdsudvidelsens østre skel.

Et brolagt fortov omkring kirken er af nyere dato og erstatter et ældre, som 
anbragtes kort tid efter bestemmelsen herom i kirkeloven af 19. febr. 186117.

Den anseelige kirke består af kor med apsis samt skib, antagelig fra 1100’rnes 
første halvdel. Til denne romanske kirke er føjet et sengotisk våbenhus, der 

Erik Skov 1957
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mod sædvane lagdes i nord af hensyn til byens daværende beliggenhed. Tårnet 
i vest afløste 1700 et fritstående klokkehus. En †tagrytter havde 1663 plads over 
skibets østende. Orienteringen har svag afvigelse mod syd.

På fig. 7 er vist, hvorledes kirkens plan synes afstukket med udgangspunkt 
i et velkendt system af kvadrater18, ud fra hvilket murtykkelse og apsisrun- 
ding er fastlagt ved hjælp af forskellige indskrevne kvadrater og cirkler. Tri
umfmurens placering er en modifikation af principplanen, men ser man bort 
herfra, ligger der i kvadratsystemet en understregning af korets selvstændig
hed, som modsvares af det nedenfor beskrevne byggeskel mellem kor og skib. 
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Fig. 4. Skibby. Længdesnit, set mod 
nord. 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 
og Erik Lyckegaard 1975, tegnet af 

Henrik Jacobsen 1977.
Fig. 5. Skibby. Plan. 1:300. Målt og 
hovedsagelig tegnet af C. G. Schultz 
1935, suppleret af El. M. 1973 og fær

digtegnet af Henrik Jacobsen 1977.
Fig. 6. Skibby. Tværsnit i skibet, set 
mod triumfmuren med spor efter op
rindelig loftsbjælke og tagværk. 1:150. 
Målt og tegnet af Erik Hansen 1961.
Fig. 7. Skibby. Formodet system ved 
afsætning af den romanske kirkes 
plan. Tegnet af H. J. 1977 (p. 2644).

Materiale og teknik. Bortset fra enkelte kridtsten som iagttages i skibets vest
gavl, synes kirken udelukkende opført af frådsten. Udvendig er dette materiale 
imidlertid kun synligt på den stærkt restaurerede apside samt to steder på 
skibets sydmur, hvor cementpudsen fra 1869 er fjernet. Adskillige sten — ty
deligst i triumfgavlen — har en rødlig farve, som vidner om et stærkt indhold 
af okker. Blokkene er smalle og nærmest af munkestens størrelse. I triumfgav
lens sekundære gennembrydning (fig. 8) ses, at muren har usædvanlig tynde, 
gennemgående støbeskifter af 12—15 cm.s højde19. Tre rækker med hver to 
cirkulære, gennemløbende bomhuller i den velbevarede triumfgavl angiver tre
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stilladsgulve (jfr. fig. 6). Det nederste sæt tangerer oversiden af korets †bjælker 
og er indtegnet på C. O. Zeuthens skitse af triumfvæggens udmaling. En
delig ses på triumfgavlens vestside en spærf orm et kæde af store kvadre (jfr. 
fig. 6), som markerer en standsning i byggeriet efter korets færdiggørelse til og 
med tagets beklædning. En rest af skibets vestre taggavl indgår i tårnets øst
mur. Udvendig murbehandling lader sig ikke længere påvise, men før man 
1927 brød en åbning til orgelpulpituret, sås på våbenhusloftet, at skibets nord
mur havde en ret jævn puds (ingen spor af hvidtning), som gik ind i vindues- 
smigen. Indvendig på overvæggene er de grove fuger glattet ud som et delvist 
dækkende lag, og indtil loftshøjde har murene stået pudset og hvidtet.

Kirkens sokkel er ikke længere synlig. 186920 siges en oprindelig skråkantet 
sokkel af granit at befinde sig lige under jordsmonnet. Gravning ved apsis 
1873 viste imidlertid en frådstenssokkel af uklar form, mens den sokkel, som 
188821 fremdroges i ringe dybde ved koret, bestod af en stor frådstensvulst.

Omend apsiden efter cementens fjerning 1906 fremtræder stærkt restaureret, 
må dens udsmykning (fig. 11) dog i alt væsentligt betragtes som autentisk. Run
dingen har fem blændinger, som skilles af smalle pilastre, hvis øvre afslutning 
under den sekundære falsgesims er markeret som »trapezkapitæler« over de nu 
fortrinsvis afrundede kragbånd. Omtrent en halv meter under overkanten for
bindes pilastrene af dobbelte, seglformede bueslag, der hviler på rudeformede 
konsoller. Buerne er udhugget i hver sin frådstensblok22, bortset fra det nord
ligste fag, hvor de er udskåret i de vandrette murskifter. — Apsidens blæn- 
dingsdekoration er en fremhævelse af korpartiet, og dette træk genfindes på 
flere af de sjællandske landsbykirker (oftest af frådsten), som formodes at have 
hentet inspiration i stiftsbyen Roskilde23. Men selve den specielle komposition 
i Skibby synes unik i det hjemlige materiale.

Vinduer og døre. Apsidens smigede cirkelvindue stammer fra restaure
ringen 1869, men der synes at have været arkæologisk belæg for et sådant 
vindue, hvilket åbenbaredes allerede ved fremdragelsen af den romanske ap- 
sisudmaling (jfr. kalkmalerier). Skibets flankemure har hver haft fire vinduer, 
af hvilke sydsidens østligste er delvis bevaret over hvælvet, mens alle nordsi
dens eksisterede, indtil det vestligste ødelagdes ved orgelpulpiturets dørgen- 
nembrydning 1927. De to midterste er endnu i brug, mens det østligste står som 
en udvendig blænding og i det indre delvis er synligt over hvælvet. De store 
rundbuede vinduer er muret med kilestensstik. Det næstvestligste vindue må
ler indvendig 172x90 cm og i lysningen ca. 140x58 cm. Det nu ødelagte 
vestvindue var uden pudsen ca. 95 cm bredt i murflugten og målte ved den 
med munkesten tilmurede lysning ca. 65 cm, hvilket bestyrker fornemmelsen af, 
at de åbne vinduer ikke er væsentligt ændrede. Norddøren sidder sikkert på 
oprindelig plads, men dens spidsbuede form stammer antagelig fra 1800’rne.
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H. J. 1971!

Fig. 8. Skibby. Frådstensmurværkets støbeteknik ved triumfgavlens sekundære gennembrydning,
set fra skibets loft (p. 2645).

Indre. Apsiden har bevaret sit halvkuppelhuælv, hvis ringformede skifter 
(jfr. Skuldelev p. 2578, fig. 6) var synlige i forbindelse med kalkmaleriernes 
delvise nedhugning (s. d.) og udbedringen af murværket 1903. Korets og ski
bets †loftsbjælker spores nu kun som 22—23 cm høje aftryk på triumfgavlen. 
Kalkmaleripudsen viser, at brædderne har hvilet på bjælkernes overside, hvor
for disse må have været indbygget i murkronen, hvis øvre skifter senere er 
borttaget (jfr. fig. 6). Den store korbues stik er svagt overgribende over de 
hulkantede kragbånd. I den søndre del af apsidens krumme væg ses en rund
buet gemmeniche, 35x47 cm, som sidder 93 cm over gulvet. Nærmere krum
ningens søndre hjørne er der ca. 30 cm over gulvet brudt et hul, 1 0 x 1 6  cm, 
hvis åbning dannes af to sammenlagte munketegl antagelig en sekundær pis- 
cina. Endelig ses i korets sydvæg en 33 cm høj gemmeniche, 39 cm over gulvet. 
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Et indmuret sakramentskab i nordvæggen er omtalt under inventaret.
Tilføjelser og ændringer. Hvælv. Antagelig o. 1300 (jfr. kalkmalerier) er der 

i koret blevet indbygget et krydshvælv, som hviler på rundbuede forlæg, ud
hugget i frådstensmurene. De nuværende kvartstensribber erstattede 1889 de 
oprindelige, som også var 10 cm brede. Samtidig med hvælvslagningen er vel 
den betydelige forhøjelse af flankemurene (fem munkestensskifter omfattende 
en retkantgesims med mange sortbrændte kopper), ligesom den østre taggavl 
forhøjedes og forsynedes med de top- og fodtinder (jfr. fig. 14), som forsvandt 
med restaureringen 1869.

Da skibet indhvælvedes, muligvis i 1400’rnes første halvdel, skete det af 
hensyn til rummets store bredde med 2x4 krydshvælv. Herved skabtes et 
toskibet rum, en løsning, som er praktiseret i adskillige andre tilfælde, hvor 
man har stået overfor beslægtede problemer24. Hvælvene, hvis kapper er for
tykkede forneden (»ringforstærkede«), hviler på falsede piller og har spidse 
helstens gjord- og skjoldbuer samt halvstens ribber. Hvælvpillerne er dels væg
piller, dels fritstående piller. Af de fritstående piller er den østligste stillet di
rekte op mod triumfvæggen, hvorved korbuen tvedeles, mens den vestligste 
før opførelsen af tårnet stod som en vægpille midt for skibets vestgavl. De 
vestligste to-tredjedele af denne pille kan være en rest af den gamle frådstens- 
gavl. I skibets østre hjørner, hvor vægpiller mangler (formentlig af hensyn til 
†sidealtre), løber hvælvets bueled af på en skråtstillet plade. Kun på den tredje 
og fjerde fripille fra øst ses en lav, retkantet sokkel; fri- og vægpiller har dob
belte, retkantede kragbånd undtagen østsiden af den østre fripille og vest
væggens tre piller, hvor forklaringen må søges i de oversavede, kvadratiske 
bjælkeender (sidelængde 17 cm), som ses under vederlagsniveau. Den bortsa- 
vede bjælke må være indlagt samtidig med pillernes opmuring og kan have 
båret et †pulpitur, der muligvis også er forklaringen på et retkantet afsæt i 
nordmuren, som var synligt over døren indtil orgelpulpiturets opsætning 1927. 
I adskillige svikler ses små spygat. Både et hul i nordkappens østre svikkel i 
det sydøstre hvælvingsfag og et mindre hul i det nordøstre hvælvs nordkappe, 
nær toppunktet, synes at have fungeret som klokkerebshuller (se †tagrytter). 
I nordvestre hjørne af det nordvestre hvælvfag ses spor efter en tilmuret lem. 
Det kan være i forbindelse med hvælvslagningen, at man har fjernet de øvre 
skifter af den romanske murkrone. Den nuværende sekundære murkrone af 
røde sten og med falsgesims er i hvert fald væsentlig lavere (jfr. fig. 6).

Våbenhuset på nordsiden er opført af munkesten i munkeskifte. Murværket, 
der i flankemurene er stærkt flikket25 og sammenholdes af murankre (lofts
bjælker), hviler på en syld af marksten, som udvendig er skjult, men indvendig, 
hvor gulvet ligger tre trin under nuværende terræn, stikker frem i de nordre 
hjørner. Den store, spidsbuede dør sidder udvendig i et spidsbuet spejl, ind- 
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vendig i et forsænket felt, som løber helt op til loftet. Selve døråbningen er 
ikke oprindelig, men en omdannet udgave af en mindre dør, som antagelig har 
været fladbuet, jfr. †dørfiøj (p. 2691). Den kamtakkede blændingsgavl har 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 168

Fig. 9. Skibby. Indre, set mod øst. N. E. 1973
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fem spidsbuede højblændinger (fig. 10), indrammet af et forsænket bånd, 
der følger gavlens kontur. Båndblændingen er karakteristisk for våbenhus
gavle på en række nærliggende kirker. De to små skjoldblændinger, der på en 
noget ubehjælpsom måde flankerer høj blændingerne, synes lånt fra en anden 
gavlkomposition, som også er velkendt i dette område, hvis arkitektoniske in
spiration i hovedsagen må være udgået fra stiftsbyen Roskilde26. Indvendig 
ses i nordvæggen en niche med trappeformet afdækning, som muligvis har 
været beregnet til henstilling af et †vievandskar.

Tårnet er opført år 1700 af kirkeejerne, gehejmeråd Otte Krabbe og fru 
Birgitte Skeel, ifølge årstal og initialer på opsatte stenrelieffer, jernankre og 
vindfløjen. Tidspunktet er bemærkelsesværdigt27 i betragtning af tårnets 
umiddelbare præg af middelalder, sengotisk i dets almindelige fremtoning og 

Fig. 10. Skibby. Våbenhus, set fra nord (p. 2650). N. E. 1973
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Fig. 11. Skibby. Ydre, set fra sydøst. Hude 1907

måske ligefrem romansk i underetagen med dens ligeløbstrappe i murlivet. 
Alligevel er der næppe tvivl om, at tårnet er opført i een støbning. Indvendig 
ses, at materialet er små røde sten i krydsskifte. Indtil undersiden af mellem- 
stokværkets vindue er murværket imidlertid i vid udstrækning opbygget af 
genanvendte frådsten fra skibets vestgavl, hvorover tårnets østmur rejser sig. 
Skibets gavl står bevaret fra hjørnerne og et stykke ind mod et smallere mid
terparti, der delvis er muret af genanvendte sten oven over tårnrummets noget 
flade rundbuede tårnarkade. Selve tårnrummet har nu store, smigede rund
buevinduer i syd og vest og overdækkes af et krydshvælv, som hviler på for
læg i murene og har 12 cm brede ribber, der forløber i hjørnerne. Den i nord
muren indbyggede tårntrappe overdækkes af rundbuet tøndehvælv og har for
oven en lille rundbuet lysglug af kridtsten. Rundbuet under- og overdør. Det

168*
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høje mellemstokværk, der har bræddegulv over hvælvet, belyses af et mod 
nord forskudt vestvindue og har en ligeledes rundbuet dør til skibets loft. Til 
hvert af de fire verdenshjørner åbner sig to tætsiddende, rundbuede glamhuller, 
kronet af en cirkelglug og udvendig samlet i et rundbuet spejl. Flanke
murene har en gesims, bestående af vulst over platte, og begge de glatte tag
gavle krones af kamtakker; sidstnævnte beskrives 175828 som værende prydet 
med små blypyramider. På nordsiden ses patronernes initialer og opførelses
året som murankre i tre rækker, begyndende fra oven: HOK (Herr Otte 
Krabbe), 1700 og FBS (Fru Birgitte Skeel). Glamhullerne flankeres på samme 
side af to sandstensrelieffer, forestillende stående løver, der hviler forpoterne 
på topkuglen over bruskbarokt volutornament. På den østre taggavl ses et 
større sandstensrelief (fig. 12) sammensat af løver og bruskværk omkring to 
kartoucher med patronernes initialer. På tagryggen er opsat en fløjstang med 
snørkler, kugle, vindfløj og toprose af smedejern. Den gennembrudte vindfløj 
har patronernes spejlmonogram og året 1700 (fig. 41). På tårnets østside, umid
delbart under tagets nordvestligste spær ses levn af en antagelig oprindelig 

Fig. 12. Skibby. Sandstenstavle med kirkeejernes initialer på østsiden af tårnet fra 1700 (p. 2652).
H.J. 1977
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Fig. 13. Skibby. Plan. 1:300. Målt og tegnet af H. B. Storck 1860.

murbehandling i form af en hvidtning, som med sortblå afstribning har været 
delt i kvaderskifter af ca. 30 cm.s højde.

161512 omtales et antagelig eftermiddelalderligt †sakristi, som var indrettet 
i apsiden og skilt fra koret ved en mur (jfr. fig. 13,15). I en fortykkelse i murens 
søndre del sad en dør, der 1873 beskrives som spidsbuet. 1864 registreredes 
langs hovedparten af apsidens runding en †vægbænk, som kan have været ældre 
end sakristiets indretning. Sakristiet fik lys gennem et smiget vindue, som var 
tilvejebragt ved en udvidelse af det oprindelige cirkelvindue i højden. Indven
dig var formen fladrundbuet, i det ydre snarere rundbuet29. 188930 nedtoges 
skillemuren af hensyn til apsidens romanske kalkmaleri.

† Tagrytter. De i skibets hvælv beskrevne klokkerebshuller må tolkes som 
vidnesbyrd om eksistensen af en forsvunden tagrytter med klokkeophæng over 
skibets østende, antagelig det spånklædte spir, som omtales 1662—6331.

Forskellige reparationsarbejder. Det ligger nær at antage, at en række for
skelligt formede vinduer (jfr. fig. 1, 13), som sås i koret og på skibets sydside 
indtil restaureringen 1869, delvis går tilbage til senmiddelalderen. Sikkert gæl
der dette korets sydvindue, som var spidsbuet, ud- og indvendig falset samt 
fladbuet i lysningen (jfr. fig. 14, 15). Nordvinduet synes udvendig at have været 
fladbuet, indvendig derimod et højt, smalt spidsbuevindue (jfr. fig. 29). Skibets 
fire store sydvinduer var alle indbyrdes forskellige (jfr. fig. 13) og snarest efter- 
middelalderlige. Det østligste var rundbuet, ud- og indvendig falset samt med 
retkantet trækarm i lysningen. De øvrige synes at have været rund- og flad- 
buede, karmsiderne enten smigede eller kombinationer af false og skråsmige. 
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Fig. 14. Skibby. Korpartiet, set fra sydøst for restaureringen 1869.

En række eftermiddelalderlige reparationsarbejder har været nødvendig- 
gjort af en manglende stabilitet i fundamenter og murværk, forårsaget af ned
sivende vand og vedvarende fugtighed i det gennem årene stadig højnede ter
ræn omkring kirkebygningen. 1662—6316 indlagdes 10 jernankre i kirkens ho
vedmur og vestgavlen. 180413 og igen 1827 nævnes en stor revne på skibets 
sydside ved tårnet, som ønskedes repareret ved indlægning af jernankre. Sidst
nævnte år konstateredes i korhvælvet så betydelige revner, at sognepræsten 
var betænkelig ved at forrette gudstjenesten. En nedrivning og genopbygning 
var på tale, men i stedet indlagdes en ankerbjælke af træ (jfr. fig. 15), som yder
mere forsynedes med en lodret træstiver til understøttelse i ribbetopkrydset.

1854—5514 var kirken under restaurering ved arkitekt H. S. Sibbern. Ved 
denne lejlighed fik kirken bl.a. sit nuværende gulv i kor, skib og tårnrum, be- 

P. Olsen
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Fig. 15. Skibby. Koret, set fra skibet. Optagelsen er én af tre, jfr. fig. 14, som er gjort i tiden mel
lem kalkmaleriernes restaurering 1855-58 og ombygningen 1869.

stående af store ottekantede gulstensfliser, hvorimellem mindre rudestillede, 
sorte kvadrater32. Endvidere tilmuredes en tidligst 180613 omtalt dør til det 
samtidigt fjernede herskabspulpitur, i nordsidens østligste hvælvfag. Under 
denne restaurering påbegyndtes afdækningen og istandsættelsen af kalkmale
rier i koret og sakristiet, en omstændighed, der uvægerligt måtte få afgørende 
indflydelse på den bygningsmæssige vedligeholdelse af disse afsnit. Under af
dækningen af korhvælvets malerier løsnedes to af ribberne, ifølge arkitekten33 
som et resultat af maleren C. O. Zeuthens afbankning af de ydre kalklag. For
uden den omtalte ankerbjælke fik hvælvet nu 185534 yderligere understøtning 
i form af galvaniserede jernskinner, som skruedes fast på ribbernes underside 
(jfr. fig. 15) og i toppen boltedes fast til en særlig dragerstol, der indbyggedes 
i korets tagværk.

P. Olsen
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Udvendig stod kirken kalket med tage dækket af røde vingetegl bortset fra 
apsiden, som havde munke og nonner (fig. 14). 1869-71 gennemførtes imidler
tid en overordentlig hårdhændet restaurering, som kun synes at have frem
kaldt enkelte kritiske røster i samtiden35: Store rundbuede vinduer med bly
indfattede ruder indsattes i koret og på skibets sydside, foruden at tårnrum
mets vinduer harmoniseredes tilsvarende, og apsidens cirkelvindue genskabtes. 
Udvendig afhuggedes de gamle hvidtelag overalt, hvorefter apsis, kor og skib 
samt tårnet indkapsledes i en skal af Portland-cement. På apsiden søgte man 
at efterligne den oprindelige dekoration, mens koret og skibet fik en kvader
fugning af nærmest klassicistisk tilsnit over en vilkårlig afsat sokkel. Korets 
østre taggavl fornyedes helt med kamtakker og blev sammen med skibets gavl 
og hele tårnet overtrukket af en puds, der omhyggeligt imiterede et murværk 
af røde sten i krydsskifte36. Derimod bibeholdtes det afrensede teglstensmur- 
værk i korets og skibets sekundære gesimser samt på våbenhuset. Apsidens 
kegletag fik en beklædning af galvaniserede jernplader, og tårnets skifertag, 
som nævnes 1873, kan være lagt ved samme lejlighed.

188211 konstateredes betydelige revnedannelser i såvel korets som apsidens 
hvælv, men først 1889 iværksattes under ledelse af arkitekt Martin Borch en 
række arbejder, som effektivt forbedrede de svækkede fundamenter ved un
derstøbning og nedlægning af dræn37. Korets flankemure sammenspændtes 
med jernankre, ribbeafstivningerne, der havde virket stik mod hensigten, fjer
nedes, og nye ribber erstattede de oprindelige. Over selve korhvælvet var alle
rede tidligere, antagelig 188238, udgydt et forstærkende lag af cement. Af hen
syn til apsismaleriet fjernedes nu sakristiets mur, og selve hvælvets revner 
udstøbtes ovenfra med cement og lukkedes indvendig med kalkmørtel, hvor
over et lag finpuds (Robinson-cement) til selve udmalingen39.

189311 repareredes tårnets ydersider, og kort efter 1896 indsattes to små 
rundbuede vinduer i våbenhusets østmur. O. 1902 synes korgavlens kamtak
ker at være blevet ombygget, og samtidig var en genrestaurering af apsiden 
blevet aktuel, idet nye revnedannelser havde beskadiget kalkmaleriet. Hoved
årsagen hertil var de fejlagtigt udførte reparationer fra 1889, som fjernedes 
1903 (jfr. fig. 19), hvorefter hvælvet atter repareredes, nu under ledelse af kalk
malerirestaurator Eigil Rothe40. 1905—06 afhuggedes apsidens ydre cement
puds, den oprindelige dekoration restaureredes, og tagets da mønjemalede 
jernplader erstattedes af en blybeklædning.

Tagværker. Kirkens fyrretræstagværker stammer fra nyere tid. Skibets dra
gerstol bærer således i indhuggede romertal årstallet 1833, men fik i øvrigt 

1853—5514 helt nye spær og lægter. Aftryk på triumfgavlens vestside (jfr. fig. 
6) viser, at skibets oprindelige tagværk har haft to skråstivere under hvert spær. 

Kirken står nu stærkt præget af den række af restaureringer, som indledtes 
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Fig. 16. Skibby. Kirken, set fra nordøst. Laveret tegning i privateje, formentlig udført af H. B. Storck 
inden kirkegårdens regulering ved midten af 1850’erne.

omkring midten af 1850’erne, da kalkmalerierne fremdroges. Kirken var her
med for alvor kommet i søgelyset som et af vor middelalderkunsts mere be
tydelige monumenter, men det var ikke desto mindre velmotiveret, at arkitek
ten, professor Storck, 50 år senere kunne starte en polemik om restaurerings- 
principper med udgangspunkt i sin barndoms kirke, som han nu måtte anse 
for håbløst ødelagt41. Mest afgørende for kirkens ydre er arbejderne fra 1869, 
da alle mure bortset fra våbenhusets indkapsledes i den cementpuds, som dog 
1906 fjernedes fra apsiden. 1869-restaureringens store vinduer har blyindfat
tede ruder, og tagbeklædningen er på apsis bly, vingetegl på kor, skib og 
våbenhus samt skifer på tårnet. Gulvene i kor, skib og størstedelen af tårn
rummet har siden 1854—55 ottekantede gule, vekslende med små rudestillede 
sorte teglfliser; i våbenhuset og vestligst i tårnet er kantstillede gulsten.

O. 193542 installeredes et varmeanlæg med kaloriferegrav i tårnet til erstat
ning for de to kakkelovne, som antagelig allerede inden århundredeskiftet var 
opstillet i skibets østende (jfr. fig. 17). 1974 ombyggedes det eksisterende anlæg 
til luftvarme.

Vindfløje, se p. 2643, 2652.
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K A L K M A L E R I E R

Korrummet med apsis og korbue samt triumfvæggen har i henholdsvis ro
mansk og gotisk tid fået to altdækkende figurudsmykninger. Af den ældste er 
bevaret apsidens rekonstruerede Majestasbillede, mens den yngre udsmykning 
nu repræsenteres af de stærkt fornyede og opmalede billeder på korhvælvet og 
korbuens underside. Alene på triumfvæggen over hvælvet ses urørte fragmen
ter af begge udmalinger.

Fremdragelse og restaureringer. I juli 1854, da kirkens indre var under ny
istandsættelse, fremdroges på korets nordvæg og hvælvets vestkappe dele af 
den gotiske udmaling, som allerede for »nogle Aar Siden« var kommet til syne 
bag et epitafium på nordvæggen43. Meningerne om dette fund, som hører til de 
allertidligst fremdragne kalkmalerier herhjemme44, var delte blandt de lokale 
myndigheder og klart negative hos kirkeejeren, kammerherre, general W. 
Haffner. Alligevel besluttede man at rette en henvendelse til inspektøren over 
de antiquariske Mindesmærker i Danmark, arkæologen J. J. A. Worsaae, der 
beså fundet december samme år. Som et resultat heraf sendtes maleren 
C. O. Zeuthen i foråret 1855 til Skibby for at søge en yderligere afdækning 
gennemført. Inden sommeren havde han påvist flere lag malerier — såvel i 
koret som i sakristiet (dvs. apsiden) — samt registreret disse på farvelagte 
skitser eller kalker. Undersøgelsen viste, at der foruden flere lag kalkmalerier, 
som henførtes til 1300’rnes første halvdel, var levn af »endnu langt ældre og 
mærkeligere Frescomalerier«45. På denne baggrund meddelte Worsaae 19. juni 
1855 kirkeejeren, at mindesmærkeinspektionen ville bekoste en restaurering af 
malerierne og samtidig overtage fremtidige økonomiske forpligtelser i forbin
delse med vedligeholdelsen af en udsmykning, der »ville giöre Skiby Kirke til 
een af de i konsthistorisk Henseende interessantere Kirker her i Landet«. Efter 
den nødvendige forstærkning af hvælvets ribber (jfr. p. 2655) arbejdede Zeu
then i sensommer- og efterårsmånederne på en istandsættelse af korhvælvets 
figurudsmykning. 16. sept. meddelte han Worsaae, at udsmykningen tegnede 
til at blive »et smukt heelt Værk fra Fortiden«, mens nord- og sydvæggen efter 
aftegning af billederne snarest burde tones ind svarende til det øvrige, fordi 
»det Mikmak, som der fremstilles bestemt vil forstyrre meget paa det øvrige«. 
Worsaae godkendte dette forslag, som tillige begrundedes med, at Zeuthen på 
disse vægge ikke så sig i stand til at supplere det manglende. 12. nov. var hvælv
kapperne færdige — »reene og Klare og tydelige« — mens halvdelen af vægud
smykningens kalker endnu manglede farvelægning. I sommeren 1856 gen
optog Zeuthen arbejdet i koret, der efter restaurering af korbuens udsmykning 
snart ville stå færdigt, så man kunne »være det bekjendt for Gud og Menne
sker og Kammerherrer«46. 1858 fulgte istandsættelsen af sakristiets ældste ma- 
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Fig. 17. Skibby. Indre, set mod vest. Hude o. 1900

lerier (apsishvælvel). Delle var den første restaurering af romanske kalkmale
rier herhjemme, men overhovedet betegner Zeuthens og Worsaaes indsats i 
Skibby en pionerbedrift.

1882 modtog mindesmærkedirektionen indberetning om fornyede revnedan
nelser i korets og apsidens hvælv, og ved Martin Borchs undersøgelser 1888 
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bemærkedes endvidere, at den søndre del af dyrefrisen på triumfmurens øst
side truede med at falde ned. 1889 udførte maleren E. Rondahl kalker af de 
partier, som ville gå tabt ved den nødvendige bygningsmæssige istandsættelse; 
fjernelsen af sakristimuren (jfr. p. 2656) afslørede en romansk ornamentfrise 
på apsisbuens underside. 1891 nymalede Rondahl apsis-dekorationen med re
konstruktion af de ødelagte partier. Apsisbuens bort genskabtes på det om
murede bueslag, og i koret nymaledes betydelige partier på alle fire kapper, 
hvis nye ribber fik en gullig farve svarende til kappernes baggrund. Endelig 
restaureredes de nedre dele af triumfmurens dyrefrise.

189911 konstateredes atter afskalninger af apsidens maleripuds, og ved ma
leren Eigil Rothes grundige undersøgelse følgende år blev det fastslået, at mi- 
sèren skyldtes den 1889 foretagne reparation af revnedannelserne, hvis fejl
agtige udførelse allerede Rondahl havde beklaget sig over. Også på korbuens 
sydside var der sket skader på grund af fugtighed. 1903 udførte Rothe de nød
vendige reparationer af murværket, hvorunder store partier af udmalingen 
måtte nedhugges (fig. 19); forinden blev der taget kalker af de udsatte par
tier, som ikke tidligere var registreret med kalker. 1906 genskabte Rothe ap- 
sisudmalingens manglende dele, idet han dog udtrykkelig gjorde opmærksom 
på opgavens natur: en teknisk uangribelig genfremstilling af det billede, som 
forefandtes. Rothe konkluderer, at der i det genskabte billede ikke er meget, 
som kan betragtes som en god efterligning af nordisk romansk kunst. Endelig 
istandsattes større partier på korbuens underside.

1936 undersøgte konservator E. Lind malerierne og skønnede da, at kor
hvælvet og korbuens malerier trængte til rensning og genrestaurering, hvilket 
skete 1939. Ved samme lejlighed må toprosetter i hvælvets østre og nordre 
kapper være blevet genfremdraget.

Kildeværdi og rekonstruktion. Zeuthens restaurering er en imponerende be
drift. Imidlertid adskiller den sig med sin æstetisk motiverede blanding af op
maling og vidtgående rekonstruktion afgørende fra senere arkæologiske re- 
staureringsprincipper. Selvom der næppe er grund til at betvivle rigtigheden 
af de store figurkompositioners hovedtræk, gælder dette ikke nødvendigvis en
keltheder og farver. Når hertil kommer, at de bevarede malerier siden har måt
tet underkastes indtil flere genrestaureringer, er det næppe rigtigt at betragte 
kirkerummets malerier som autentisk middelalderkunst.

Det var ukendt land Zeuthen begav sig ind i, og opgaven kompliceredes, 
fordi der bag hvidtekalken gemte sig flere forskellige udmalinger, af hvilke den 
gotiske ydermere rummede fremstillinger, som måtte være ganske uden fortil
fælde for restaurator. Det er Zeuthens store fortjeneste, at han i denne situa
tion søgte at registrere billederne med farvelagte skitser og kalker efterhånden 
som de dukkede op. Dette materiale, som spænder fra hastige notater til om- 
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Egmont Lind 1939
Fig. 18. Skibby. Tronende Kristus, flankeret af evangelisterne med deres tegn. 

Rekonstrueret romansk kalkmaleri i apsis (p. 2662).

Eigil Rotlie 1903
Fig. 19. Skibby. Apsidens romanske kalkmaleri under restaureringen af halvkuplen (p. 2660).
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Fig. 20 a—c. Skibby. Farvelagte kalker, udførte af C. O. Zeu- 
then, efter delvis forsvundne romanske kalkmalerier, a. Mat- 
tæus med engel og Markus. Udsnit af kalke efter apsisbille- 
det, jfr. fig. 18 (p. 2663). b.—c. Abraham i himmelborgen 
med salige sjæle i sit skod. Afdækket på triumfvæggens nor
dre halvdel, jfr. fig. 22 (p. 2666).

hyggeligt farvelagte kalker er sammen med de bevarede malerier udgangspunk
tet for efterfølgende rekonstruktion af korafsnittets og triumfvæggens udma
linger. Rekonstruktionen vanskeliggøres imidlertid af flere grunde: Der fore
ligger ingen egentlig beretning om arbejdet, kun det meget uensartede teg
ningsmateriale, som hovedsagelig er dateret 1856, og hvis påskrifter således 
delvis er sekundære og i visse tilfælde bevisligt fejlagtige47.

Den følgende beskrivelse af de forskellige udmalinger er kronologisk dispo
neret, og inden for hver opregnes billederne fra øst mod vest og fra syd mod 
nord med mindre emnernes egen tidsfølge i det enkelte afsnit angiver en anden 
rækkefølge. Endelig går det endnu bevarede forud for det forsvundne med min
dre dette af indholdsmæssige grunde forekommer uhensigtsmæssigt.

1) O. 1150. Apsis (fig. 18, 20a). I god overensstemmelse med romansk tradi
tion er apsiskuplen helliget en stor fremstilling af Kristus som tronende hersker 
— Majestas domini — indrammet af mandorla og omgivet af de fire evange- 
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listsymboler samt fire stående mandspersoner, som må forestille evangelisterne 
selv. Denne himmelske vision afgrænses forneden af en bølget skybræmme, 
hvorunder en raffineret lavfrise med parvis modstillede dyr (grif og love?), 
som indrammes af kvartcirkulære knækbånd mellem en arkadearkitektur48. 

Den langskæggede Kristus med korsglorie sidder frontalt på en tronstol med 
liljekvast-hynde og skammel. Højre hånd er løftet i velsignende gestus, og ven
stre støtter livets bog mod knæet; den cirkulære genstand i skødet er antage
lig foldekastet, der fejlagtigt er opmalet som jordkugle eller rigsæble49.

Ved overkjortlens højre ærmegab skimtes den snævre underkjortel. Den for
nemme klædning smykkes af ædelstensbesatte clavi-bånd og omfatter desuden 
en folderig kappe. Omkring mandorlaen ses foroven Mattæus-englen og Johan- 
nes-ørnen, forneden Markus-løven og Lukas-oksen, hver med sit evangelium. 
Det indbyrdes forhold mellem symbolerne og de stående mænd antyder rime
ligvis rækkefølgen Mattæus, Markus, Lukas og Johannes, regnet fra nord mod
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syd, og således anbragt svarende til evangeliernes bibelske rækkefølge. Hele 
kompositionens monumentale præg understreges af figurernes dimensioner. 
Således er Kristus ca. 225 cm høj, evangelisterne ca. 180 cm.

Koret. Af de fire vægges udsmykning er kun bevaret enkelte spor af maleri
puds på overvæggene foruden apsis-buens rekonstruerede frise (jfr. fig. 18). Tre 
skitser af Zeuthen og en rekonstruktionstegning af H. B. Storck fra 1864 sup
plerer disse sparsomme vidnesbyrd for øst- og sydvæggens vedkommende. På 
østvæggen nær det nordre hjørne over hvælvet »Malet paa en graae Puds op
rindelig med Muuren« sås overkroppen af en person (donatorskikkelse?)50 og 
fragmenter på tilsvarende sted i syd.

Østvæggens svikkelfelter begrænsedes mod bueåbningen af en ornamental 
bort (fig. 42b) med båndomvundet, sik-sakmønstret stav51. Endelig konstate
rede Zeuthen øst for sydvinduet den hovedløse krop af en østvendt, let for
overbøjet skikkelse (fig. 42a).

Triumjvæggen. Skibets østvæg har haft een stor dommedagsfremstilling, 
hvoraf kun er bevaret to figurfragmenter på overvæggen nærmest sydhjørnet, 
rester af en hjertepalmetbort omkring korbuen og partier af en afstribning 
under den oprindelige loftsbjælke. Figurresterne viser det ondskabsfulde, pro
filvendte hoved (fig. 23) af en nøgen djævel, som vrængende løfter sin stav 
mod en af de fordømte sjæle, hvis hoved er sørgmodigt sænket og forsynet 
med en lænke om halsen. En farvelagt skitse (fig. 22) af hele væggen samt 7 
farvelagte kalker muliggør imidlertid en rekonstruktion af kompositionens ho
vedtræk. Udmalingen var disponeret i tre billedfriser, af hvilke den underste 
havde sin øvre grænse i flugt med oversiden af korbuens kragbånd, mens det 
stribede bånd mellem de to øvre var lagt i niveau med korbuens top. Denne 
arkitektonisk betingede komposition, som på skitsen er ude af proportion især 
for øvre frises vedkommende, har haft billedfriser af følgende omtrentlige 
højde, fraregnet rammeborterne: 85, 170 og 165 cm52.

Dommedagsbilledet er opbygget efter et mønster, som kendes fra adskillige 
romanske udmalinger: Forneden ses de nøgne menneskesjæle, som på opstan- 
delsesdagen rejser sig fra gravene, formet som kister, hvis låg sjælene vælter 
bort. I den øvre frise var afbildet selve domshandlingen, hvis centrum har 
været en fremstilling af den dømmende Kristus mellem rækken af frelste ved 
hans højre side (nord) og ved hans venstre de fordømte (syd). Over det se
kundære hvælv ses kun de allerede beskrevne overkroppe af en djævel med 
fange, men under de to skjoldbuer afdækkede Zeuthen underkroppe, tilhørende 
de to flankerende grupper. Mest velbevaret i processionen af fordømte var en 
person, iklædt lang kjortel og flagrende kappe (kalke). Sporene efter en anden 
figur i knælang kappe syd herfor behøver ikke nødvendigvis (som antydet på 
skitsen) at have hørt sammen med det på overvæggen bevarede hoved. Ende- 
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Fig. 21. Skibby. (†)Gotiske kalkmalerier på triumfvæggen. 1:75. Tegnet af H. J. 1977 efter bevarede 
fragmenter og C. O. Zeuthens kalker, hvis plads i skjoldbuefelterne dog er uvis (p. 2682).

Fig. 22. Skibby. Farvelagt skitse af triumfvæggen efter afdækningen af romanske kalkmalerier, 
signeret »Zeuthen 1856« (p. 2664). Væggens bredde er gengivet i målestoksforholdet 1:75, omend 

de arkitektoniske proportioner i ovrigt er ukorrekte, jfr. lig. 6, 21. De cirkulære punkter umiddelbart 
under hvælvenes skjoldbuer betegner oprindelige bomhuller (p. 2646).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 169
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lig konstateredes foden og en kappeflig af en figur på et højere niveau, tæt 
ved verdensdommerens plads, muligvis en engel. Rækken af frelste omfattede 
bl.a. en stående biskop, kendetegnet ved pallium og nedhængende clavi-bånd 
(kalke), og umiddelbart syd for denne en gående skikkelse i lang kjortel og 
flagrende kappe (kalke), måske gruppens anfører. I mellemste frise var der 
mod nord, under de frelste, et relativt velbevaret billede af de salige i Abra- 
hams skød, mens fremstillingen i tilsvarende felt syd for korbuen, under de 
fordømte, var vanskelig at få mening i. Ud fra sammenhængen må der dog have 
været tale om en helvedes-scene53.

De frelstes skæbne illustreres med Abraham-billedet (fig. 20b-c), der viser den 
skæggede patriark med glorie, frontalt tronende, mens to kjortelklædte skik
kelser holder det klæde, som bærer tre små salige sjæle — også de med glo
rier. De flankerende hjælpere var mindre velbevarede, men cirkelskiverne på 
begge sider af Abrahams hoved må opfattes som glorier, der identificerer dem 
som engle¿ Dette harmonerer med fremstillingens indramning, symbolet for 
det himmelske Jerusalem: flankerende tårnbygninger hvorimellem et krene- 
leret bueslag. Om cirklen mellem himmelborgen og korbuen også er levn af en 
glorieret figur er vanskeligt at sige.

Teknik og farver. På korets og triumfmurens overvægge ses flere steder, at 
den hvidtede puds er pikhugget inden opsætning af den grålige, finkornede 
og glittede maleripuds. De urestaurerede billedfragmenter på triumfvæggen 
står med skitseringens røde linjer. For djævelens vedkommende er desuden 
bevaret partier af hudens og hårets røde farve, lige som kronfrisens dobbelt
stribe samt den lodrette bort ved hjørnet står rødmalet. Andetsteds på triumf
væggen anes kun svage røde streger. Bevaringssituationen må tages som ud
tryk for, at maleren har skitseret kompositionen med røde linjer, der i væsent
ligt omfang er gået i forbindelse med de endnu våde partier af maleripuds, 
hvilket forklarer benævnelsen »al fresco« hos Zeuthen. Triumfvæggens øvrige 
udsmykning aftegnede sig også kun i rødt og hvidt og således er korbuens ind
ramning opmalet. Alene apsidens Majestas-komposition havde rester af bag
grundsfarve, der var ultramarin bag Kristus og evangelisterne, sort bag lav
frisens dyrefremstillinger. Figurerne og de ornamentale indramninger stod også 
her i svage rødlige og hvide farver. Zeuthens opmaling baseredes på disse far
verester; som apsiden fremtræder idag er den vidnesbyrd om tre efterfølgende 
restauratorers vedligeholdelse og genskabelse af den første opmaling.

Stil og datering. Apsisudsmykningen, der slutter sig til en række Majestas- 
kompositioner i sjællandske og skånske kirker, dateres til 1175—1200 af Nør- 
lund, der i øvrigt tager forbehold med hensyn til samtidigheden af domme- 
dagsfremstillingen54. Den nyere forskning har været tilbøjelig til at anse Nør- 
lunds dateringer som for sene55, og i Skibby-maleriernes ikonografi er der i 
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H. J. 1973
Fig. 23. Skibby. Djævlehoved. Romansk kalkmaleri nå triumfvæggen over hvælvet,

jfr. fig. 22 (p. 2664).

hvert fald næppe noget, som udelukker en datering til 1100’rnes midte. Det 
stilistiske særpræg lader sig ikke bedømme alene ud fra de få urørte fragmen
ter. Hertil kommer Zeuthens klare tendens til at tolke f.eks. fysiognomierne 
ud fra en naturalistisk tradition; visse enkeltheder er dog imidlertid utvivl
somt autentiske. Det gælder f. eks. evangelisterne Markus’ og Mattæus’ karak
teristiske frisure med en krans af småkrøller, der kanter det glatte hår (fig. 
20a). Dette træk kendes fra en evangelistskikkelse? i Vä (Skåne), hvis kalk
maleriudsmykning i øvrigt rummer flere paralleller til Skibby, især for det or
namentales vedkommende. Malerierne i Vä anses for inspireret af kunstskolen 
omkring benediktinerklostret Helmarshausen i Niedersachsen, som bl.a. om
fatter den for det danske materiale betydningsfulde udsmykning i Idensen 
(ved Hannover), malet 1120—30 af mestre fra Ilelmarshausen56.

169*
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2) O. 1300—1350. Den romanske vægudsmyknings figurfriser i koret blev 
ødelagt af det gotiske hvælv. Skitserne fra Zeuthens undersøgelser 1855 synes 
at godtgøre, at dette hvælv hele tre gange blev genstand for en ren ornamental 
dekoration inden en fjerde udmaling, der omfattede såvel ornamentik som 
kappernes endnu bevarede figurudsmykning57. Jævngammel med sidstnævnte 
hvælvdekoration var nogle figurmalerier i apsis, på korets vægge og på triumf
væggen, som fjernedes efter afdækningen 1855. Bevaret af denne billedcyklus 
er foruden hvælvdekorationen korbuens udmaling (som antoges for romansk?)58 
samt på overvæggen enkelte rester af triumfvæggens. Skitserne giver et gan
ske talende vidnesbyrd om omfanget af Zeuthens rekonstruktion, idet afteg
ningerne af hvælvets anden og tredje udmaling forudsætter, at betydelige par
tier af den nu eksisterende figurudsmykning er genskabt efter undersøgelsens 
afslutning.

a) Korhvælvet. Den ældste †bemaling kan betragtes som en færdiggørelse 
(»finish«) i forbindelse med den første hvidtning. Farveafsætningen indskræn
kede sig til en imitation af kvadre på ribberne, holdt i rødt og sortblåt, adskilt 
af brede hvide »fuger«. Kappesømmene langs ribber og vægbuer prydedes af 
enkle, tredelte krabber i røde og grønne farver.

b) Den anden †bemaling lader sig ikke bestemme i alle enkeltheder ud fra 
Zeuthens materiale. Med sikkerhed har den omfattet en toproset af den ka
rakteristiske »åbne« type, hvor bladværk i hjerteformet omfatning udfyldte de 
fire kappespidser i en længde af 60—80 cm fra ribbekrydset (jfr. fig. 24a). Rød
brune stængler med grønne og røde blade. De toprosetter, som ses i østre og 
nordre kappe, stammer fra restaureringen 1939 og stemmer kun delvis over
ens med Zeuthens skitser af samme59. Et tilsvarende, hjerteformet, 65 cm højt 
planteornament udgik fra nordre vægbues issepunkt.

c) Ved de tre øvrige issepunkter registrerede Zeuthen indbyrdes forskellige, 
buketlignende ornamenter med hjerteformede eller femdelte blade (jfr. fig. 24a) 
på lange, symmetrisk ordnede stængler; højden androg henholdsvis 68, 94 og 
100 cm. Både motivisk og i farveholdning (rødbrunt, kombineret med blåt 
eller gult) adskiller disse tre sig så markant fra hjerterosetterne, at samtidig
hed synes udelukket. De hjerteformede blade genfindes i visse af figurudsmyk
ningens planteornamenter, hvorfor denne tredje hvælvdekoration sandsynlig
vis står figurmaleriet nærmest60.

d) Apsis. Fragmenter af en figurudmaling viste, at man havde respekteret 
et væsentligt hovedtræk i den romanske komposition, idet dennes Majestas- 
fremstilling var afløst af den nye Maria-dyrkelses tronsymbol: himmelkronin
gen. Bevaret var busterne af Maria og Kristus (fig. 25b), indrammet i et usæd
vanligt, afstribet flerpasfelt. Skitsens fysiognomier adskiller sig ganske væsent
ligt fra den måde, hvorpå ansigtstræk i øvrigt er behandlet i korafsnittets go- 
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Fig. 24 a—b. Skibby. Farvelagte skitser fra kalkmaleriafdækningen på korets hvælv, signeret 
»Zeuthen 1856«. a. Ornamentik på vestkappen, tilsyneladende fra to forskellige udsmykninger (p. 

2668). b. Maske på nordvestre ribbe, jfr. fig. 33b (p. 2674).

tiske udsmykning, og må opfattes som Zeuthens rekonstruktion. Maria bøjer 
ydmygt sit kronede hoved mod sønnen, og tilsyneladende tilhører billedet den 
ikonografi, hvor selve kroningen er foretaget og Kristus velsigner sin moder61. 
En skitse, som bl.a. gengiver den romanske Lukas-okses bagparti sammen med 
del af mandorla rejser spørgsmålet, om den romanske udsmyknings fire evan
gelistsymboler kan have været bibeholdt og indpasset i den nye udmaling62. 

I alle tilfælde godtgør tegningen, at den nye komposition har haft en græn
selinje i niveau med den tidligere skybræmme under mandorlaen. Her male- 
des nu i stedet en bort med majuskelindskrift63, som indramning omkring en 
apostelfrise på apsisrundingens lodrette del (jfr. fig. 25a). Under søjlebårne ta
bernakler med flerpasbuer fandtes stående apostelskikkelser med attributter, 
af hvilke kun bøger og en vandrestav (tilhørende Jakob d.æ.) erkendtes; mel
lem tabernaklernes stejle gavle var der buster af engle.
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Korhvælvet. På de fire kapper er bevaret scener fra Jesu barndoms- og li
delseshistorie, dommedag samt en helgenlegende og en moraliserende allegori.

Nordkappen (fig. 26a) rummer øverst en bebudelsesfremstilling med Gabriel, 
der hilser Maria, hvis hoved berøres af helligåndsduen med korsglorie. Her
under følger i vest Jesu fødsel. Maria ligger halvt oprejst på rigt draperet leje, 
mens hun ammer det påklædte Jesusbarn. Marias glorie er af samme karak
teristiske type som i himmelkroningen (fig. 25b) og fremtræder på baggrund 
af en stor mønstret hovedpude. Over en alterbordslignende krybbe ses æslet 
og antydningen af oksen64. Kompositionen afsluttes med Josef, der iklædt 
jødehat sidder sovende med hånden under kind. I kappens østre del fremstil
lingen i templet. Det velsignende Jesusbarn med korsglorie står frontalt på 
draperet alterbord, flankeret af Maria og Simeon. Maria holder barnet frem 
mod Simeon, der ærefrygtigt bøjer hovedet og har hænderne udstrakt for at 
modtage barnet. I vestre og østre side plante- eller trævækst, bl.a. med gra
natæbler?

Østkappen (fig. 26b) er helliget lidelseshistorien og viser fra nord mod syd: 
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Fig. 25a—b. Skibby. Farvelagt kalke og skitse efter apsidens †gotiske kalkmalerier, signeret 
»Zeuthen 1856«. a. Apostelfrise på apsisrundingens nordre halvdel, b. Maria og Kristus. (p. 2668).

hudfletteisen, korsfæstelsen og opstandelsen. Hudflettelsen er gjort efter et 
klassisk mønster, hvor to bødler med løftede ris fra hver side torturerer den 
lidende, blodplettede Kristus, der nærmest omfavner martersøjlen, hvortil han 
er bundet med korslagte arme. Bødlerne, der bærer jødehatte, er vist i profil 
for at karakterisere deres vrængende ondskabsfuldhed. Kappens centrale bil
lede er korsfæstelsen. Kristus hænger tornekronet og lidelsesfuldt på et kors, 
formet som livstræ med afskårne grene65. Foroven på korstræet et skriftbånd 
med »INRI« i majuskler. Ved korsets fod knæler en hjælmklædt? mandsling, 
Longinus, som støder lansen i Kristi højre side. Den korsfæstede flankeres af 
den sørgende Maria og Johannes, sidstnævnte med bog (evangeliet) som attri
but. Over korset skybræmmer med svævende engle, der svinger røgelsekar. 
Opstandelsen viser Kristus, der med sejrsfanen i venstre hånd og den højre 
løftet i velsignende gestus — begge med blodet strømmende fra naglegabene — 
rejser sig over den kvadermurede sarkofag, hvis låg er brudt itu. Foran gra
ven er fem diminutive soldater, klædt i ringbrynjer og bevæbnet med skjolde 
og slagsværd. Raffineret er tegningen af forgrundens siddende kriger, som er 
gengivet i forkortning med hovedet sænket ned i skræk bag skjoldet. Svik
lerne udfyldes af bladværk, men uvist hvorfor undlod Zeuthen at genskabe 
kappetoppens billede (fig. 32) af løvinden, der på tredjedagen opvækker sine 
dødfødte unger ved at indblæse dem livsånde - symbolet på Kristi død og 
opstandelse.
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Fig. 26a—c. Skibby. Gotiske kalmalerier på korhvælvets nord-, øst- og sydkapper. Farvelagte teg
ninger, signeret »Zeuthen 1856« (p. 2670).

Sydkappen (fig. 26c). Dommedagsfremstillingens Kristus sidder frontalt tro
nende på regnbuen med halvnøgen overkrop og hænderne med de blødende 
naglegab løftede. Hovedet flankeres af sol og måne, fra munden udgår de to 
sværd og ved hænderne ses skriftbånd med følgende majuskelindskrifter. Ved 
hans højre hånd: »Ec[c]e benedicti« (»her er de velsignede«); ved hans venstre: 
»Ec[c]e maledicti« (»her er de fordømte«)66. Svarende hertil ses ved dommerens 
højre side under en basunblæsende engel fem frelste sjæle. Ved den venstre 
side er det derimod en djævel med flagermusevinger, som med pinselsinstru- 
menter driver syv nøgne, fortvivlede og delvis sygdomsplettede sjæle mod 
helvedesgabets flammer. I kappens top er malet bladværk, hvori ses en peli
kan, der er i færd med at hakke sit bryst til blods. Som billedet er rekonstrueret 
af Zeuthen mangler de unger, der gør dette billede til et symbol på Kristi 
offerdød for menneskenes frelses skyld.

Vestkappen (fig. 17, 27) udfyldes hovedsagelig af allegorien om de tre kon
ger, der under jagten møder de tre døde konger67. Fremstillingen udvikles fri- 
seagtigt fra syd mod nord. De tre kronede ryttere er klædte i fornemme drag
ter med pelsbesætning, knappede ærmer og for den sidste rytters vedkom
mende en flagrende slængkappe. Kongerne rider på skimlede heste, og hver
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har en jagtfalk på hånden. En hund følger i hælene på den sidste rytter, mens 
en anden ved den første rytters stejlende hest er vendt om og ser sig tilbage 
mod et skræmmende syn: tre ormomslyngede dødninge, hvis kroner er ved at 
falde dem af hovedet. På skriftbånd over de to grupper har optrinnets mora
liserende formaning været nedfældet med majuskelskrift, der fremtræder i frag
mentarisk stand. Over rytterne læses: » . . V . . S  VIDE. I?OTE.INVS«. Over 
dødningene: »QVOD SVMVS LOI D?.NVTI [F]VIMVS QV[AN]D?0?QVE 
QVODE?«68, I kappens top er fremstillet S. Martin (Morten). Den skægløse 
yngling, der rider på en skimmel, svarende til kongernes, bærer en karakteri
stisk rundpuldet hat med højt opkrammet skygge. Med sværdet deler helge
nen sin kappe for at skænke den til tiggeren, der knæler med nøgen overkrop 
og fremstrakte arme. I sviklerne fantasivækster med tre- eller firkantet ring 
om den lodrette stængel.

Hvælvets figurudsmykning medførte også en ændring af ribbernes dekora
tion og samtidig gennemførtes en ornamental udsmykning af vægbuerne og 
de smalle vægflader omkring apsis- og korbuen. Bevaret af denne ornamentale 
indfatning er de rekonstruerede bølgebladsranker på vægbuerne i syd og nord69 
samt omkring korbuen (jfr. fig. 17, 27) en frise af sammenslyngede, parvis 
symmetriske drager, der indrammes af smalle siksak-borter, af hvilke den ydre 
har liljer. I øst omkring apsisbuen var malet en formodentlig tilsvarende dra
gefrise (jfr. fig. 33b), hvis indre bort var den bevarede trappefrise70.

Ribbedekorationerne genskabtes ikke71 (jfr. p. 2655, fig. 15), men følgende 
hovedtræk synes at fremgå af Zeuthens skitser: Undersiden af ribberne smyk
kedes med en bølgebladsranke, afsluttet med mandsmasker i vederlagsniveau 
(fig. 24b, 33b). Såvel i form som farver knytter ranken sig så nær til kap
pernes figurale og ornamentale udmaling, at en samhørighed synes åbenbar. 
Skitsematerialet rummer imidlertid herudover en række detaljer og motiver 
fra hvælvribbernes dekoration (fig. 42b), hvis placering og indbyrdes rækkefølge 
ikke er tilstrækkeligt klart oplyst og ej heller entydigt lader sig udlede af sam
menhængen. Materialet antyder mindst to ribbemalinger foruden den ældste 
med dens kvaderimitation, bølgebladsranker, palmetfriser m.m.

Af syd- og nordvæggens store †figurudmaling (fig. 28, 29) er i dag kun beva
ret to indvielseskors ved figurfrisernes underkant. Udmalingerne var af ind
holdsmæssige årsager forskelligt disponeret på de to vægge. I nord var der 
således tre billedfriser over hinanden, mens sydvæggens komposition bestod af 
enkeltfremstillinger, der i hovedsagen respekterede en lodret midterakse som 
indholdsmæssig skillelinje. Rekonstruktionen af sidstnævnte væg vanskelig
gøres i øvrigt af de mere omfattende lakuner samt den omstændighed, at Zeu- 
then her fremdrog en underliggende figurgruppe, der dog ikke kan være meget 
ældre.
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Fig. 27. Skibby. Gotiske kalkmalerier på korets vestvæg og hvælvets vestkappe. 1:50. 
Tegning, signeret »Zeuthen 1850« (p. 2673).

Sydvæggen (fig. 28, 30). Det omtalte ældre fragment af denne figurudmaling 
fandtes foroven på væggens vestre halvdel og viste en mandsperson i tværstri
bet kjortel, som løftede og med en tomme fatsholdt et sprællende, djævlelig- 
nende væsen med horn og fremstrakt tunge. Manden efterfulgtes af en dreng 
eller dværg, tilsyneladende med glorie, som spillende på blæseinstrument syn
tes at akkompagnere det uidentificerede optrin72.

Sydvæggens tema var modsætningen mellem kristne dyder og verdslige la
ster, illustreret ved konfrontationen mellem på den ene side helteskikkelser fra 
det gamle testamente og martyrernes rækker og så på den anden side allego
riske fremstillinger af jordelivets ubestandighed, djævelske fristelser og død
syndernes følger.

Den østre del var i hovedsagen viet til de gode kræfter, repræsenteret ved 
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Fig. 28. Skibby. †Gotiske kalkmalerier på korets sydvæg ifolge C. O. Zeuthens kalker. 1:50.
Tegnet af H. J. 1977 (p. 2675).

den hellige Katharina og kong David. Den kronede kongedatter Katharina 
var vist stående, klædt i lang kjortel og med pelsforet kappe. Hun bar martyr
glorie og trådte sin forfølger, den hedenske kejser Maxentius under fode. Som 
attributter holdt hun sine martyrredskaber: hjul med savblade og sværdet, 
hvormed hun halshuggedes. Omkring hovedet majuskelindskrift: »KATARINA«. 
Herover fulgte en mandsperson, som bered en kæmpemæssig løve73, hvis kæ
ber han søgte at vriste fra hinanden. Ikonografisk svarer scenen i sine hoved
træk til Samsons løvekamp, men forudsat kalkens pålidelighed peger det kun 
halvlange, lokkede hår samt kronen snarere mod en anden løvekæmper, David.

Under løven sås en lykkehjulsfremstilling, hvis vestre del var borttaget af 
det sengotiske vindue. Fragmentet viste et hjul, langs hvis østre side sås en 
kronet mandsperson i lang kjortel og med flagrende kappe på vej mod hju
lets top — magtens tinde. Her sad på en tronstol den regerende konge med 
rigsæblet i sin løftede højre hånd; den løftede venstre hånd med attribut var 
borte. Under hjulet lå den ved dets skæbnebestemte gang nedstyrtede konge, 
der mærkværdigvis havde bevaret sin krone74.

Hovedfremstillingen på væggens vestre halvdel var et usædvanligt og gan- 
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Fig. 29. Skibby. †Gotiske kalkmalerier på korets nordvæg ifolge C. O. Zeuthens kalker. 1:50.
Tegnet af H. J. 1977 (p. 2678).

ske enestående billede af de syv dødssynder, beskåret i øst af vinduesgennem- 
brydningen (fig. 30)75. Hovedpersonen i denne allegoriske komposition var en 
fornemt klædt, frontalt tronende herskerskikkelse, let skægget og med samme 
lokkede hår som udmalingens øvrige kronede konger. Den venstre hånd var 
løftet og fattede om et langstilket drikkebæger, mens den højre hånds pege
finger henledte opmærksomheden på et skriftbånd. Kun tre typer af båndets 
majuskelindskrift var delvis bevaret, men tilstrækkeligt til at godtgøre, at på
skriften må have været »[S]V[PERB]Iλ« (»hovmod«), hvorved den fornemme 
fyrste identificeredes som lasternes konge, repræsentant for det hovmod, som 
rummer kimen til de øvrige dødssynder. Denne tankegang var billedligt ud
trykt gennem et rodnetlignende sæt af haler, som udgik fra hovmodets fyrste, 
og hvoraf oprindelig seks gav næring til hver sin drage. Disse drager ledsagedes 
af små kjortelklædte mandspersoner, som personificerede de enkelte laster, så
ledes på fyrstens venstre side, regnet fra neden: »IRA« (»vrede«), hvor mands
personen slog om sig med sværd og stok. Derover »AVARICIA« (»gridskhed«), 
hvor den begærlige lagde begge hænder afvisende over kors på brystet. Den 
tredje figur foroven manglede påskriften, men det løftede bæger sandsynliggør,
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at det her var frådseriet »Gula«, som skulle illustreres. Af dødssynderne på fyr
stens højre side var blot følgende indskriftfragmenter bevaret, regnet nedefra: 
»..IA« og herover »..(T eller D)IA«. Da de manglende figurer må have per
sonificeret »Luxuria« (»vellyst«), »Invidia« (»misundelse«) og »Acedia« (»doven
skab«) eller »Tristitia« (»sørgmodighed«) er det ikke muligt ud fra de fragmenta
riske indskrifter at rekonstruere hverken det præcise udvalg eller rækkeføl
gen med sikkerhed76. Kompositionen rummede imidlertid endnu et element, 
nemlig et nedre helvedesgab, hvorfra flammer slog op omkring nøgne sjæle, 
der led for deres synder i overensstemmelse med majuskelindskriften »PENA« 
(»straf« eller »pine«). Der kan være tale om helvedet eller skærsilden, purga- 
toriet, hvor sjælene må opholde sig for at lutres.

Umiddelbart øst for lastens sindbillede var malet en vinget kvindeskikkelse, 
der havde en rovfuglefod som ben og i hænderne holdt en pose med guld
stykker og en cirkulær genstand (spejl eller æble). Dette foruroligende halv
væsen kan tolkes som »Frau Welt«, den bedrageriske fristerinde, der lokker 
sjælen med rigdom (pengeposen) og skønhed (spejlet)77. Ved foden af denne 
skikkelse afdækkedes en siddende mandsperson, der med en kugle fastgjort til 
reb eller stav syntes at ville vælte den enfodede »Verden« — måske, den død, 
der gør ende på al verdsligheds glans78. Mellem de to sidstnævnte figurer og 
helvedesgabet fandtes et træ, hvis to grene bar henholdsvis tre æbler (mod 
vest) og et kors (mod øst).

De to figurfragmenter på væggens øverste del, umiddelbart øst for »Super- 
bia« viste dels en standardbærende mandsperson i skråstribet kjortel, dels den 
venstre hånd og armen, dækket af pelsforet tøj, tilhørende en forsvunden halv- 
figur, som har været malet her midt på væggen, lige over det oprindelig rund
buede vindue. Fanebæreren syntes at opvarte lasternes konge, mens den for
modede halvfigur kan have været en topfigur, der for beskueren udpegede 
denne verdens kontraster mellem godt og ondt.

Emnet for nordvæggens figurudmaling var episoder fra henholdsvis skabel
sesberetningen samt Kristi fødsels- og barndomshistorie, og den var i overens
stemmelse hermed disponeret i tre friser, af hvilke de to nedre var beskadiget 
af det sekundære vindue.

Den underste frise var helliget scener fra skabelsen indtil syndefaldet og 
indledtes i vest: Gud, der i overensstemmelse med tidens teologiske tankegang 
(jfr. p. 2549) var fremstillet som en skægget Kristus-skikkelse med korsglorie, 
stod her velsignende midt i sit skaberværk. På den ene side havet med fisk 
og himlen med fugl, på den anden side jorden med de fire paradisfloder og de 
firfodede dyr. Herefter fulgte en scene, hvis østligste del var ødelagt. En til
bedende engel stod bag Gud, der indtog samme holdning og gestus som i fore
gående billede og var vendt mod den bevarede halvdel af en formentlig sym- 
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Fig. 30. Skibby. †Gotiske kalkmalerier på korets sydvæg, jfr. fig. 28. Fotomontage efter to af C. O. 
Zeuthens kalker (p. 2677).
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metrisk trækomposition, hvorunder sås forskellige fugle. Det er sandsynligt, 
at hovedpersonen under trækronens anden halvdel har været Adam. Vinduet 
havde også ødelagt næste billede, hvoraf kun var bevaret fødderne og kjortel
fligen af en mod øst vendt person, der kun kan have forestillet Gud, og da 
snarest i færd med at skabe Eva. Næste billede viste en engel med bog som 
vidne til Gud, der indstiftede ægteskabet mellem Adam og Eva. Frisen slut
tede med syndefaldet, hvor slangen var gengivet med hætteklædt menneske
hoved; kundskabens træ bar granatæble? og frugter svarende til frugterne ved 
sydvæggens træ.

Den mellemste frise havde i vestre halvdel en fremstilling af de hellige tre 
kongers rejse til Betlehem. De tre kronede ryttere var ganske stereotype i gen
givelsen af såvel de skimlede gangere som de fornemme dragter med herme- 
linsbesatte kraver og pelsforede kapper. Dog var den forreste rytter karakteri
seret som den ældste ved sit lange skæg. Alle tre holdt et gaveskrin fremstrakt.

Den kompositoriske modpol hertil dannede helligtrekongers tilbedelse. Maria 
sad på en tronstol med liljeformet spir. Hun bar krone over det tværstribede 
hovedlin og glorie. I sin højre hånd havde hun et æble — symbolet på hendes 
status som den nye Eva — og med den venstre holdt hun det stående Jesus- 
barn, som var kjortelklædt og bar korsglorie. Også Jesus syntes at holde et 
æble i den ene hånd, mens den anden kærtegnede moderens kind. Den ældste 
konge var knælende, havde blottet hoved og kronen på venstre arm, mens 
gaven raktes frem med den højre. I baggrunden stjernen over Betlehem. En 
enkelt kappeklædt figur var delvis bevaret øst for vinduet, som havde øde
lagt den scene personen havde været del af. Attributter i form af en vandrings- 
stav og en kurv med to duer identificerer dog personen som Josef i fremstil
lingen i templet. I betragtning af den sparsomt tilmålte plads er det åbenbart, 
at udmalingens gengivelse af fremstillingen i templet alene må have omfattet 
Maria, Jesusbarnet, Simeon og Josef79. På væggens øvre frise fandtes barne
mordet i Betlehem. Kompositionen må altid have været todelt på grund af 
korets oprindelige nordvindue. Vestre halvdel viste den tronende Herodes, der 
med den ene hånd fattede om sværdet og løftede den anden i talegestus. Foran 
ham frembar to soldater de nøgne lig af tre børn og ydermere sås bag den 
anden kriger endnu to ofre, hvis hoveder lige var afhugget. Frisens østre del 
udfyldtes af to beredne stridsmænd, som på de løftede slagsværd fremholdt 
gennemborede barnelig.

Øverst på væggen mellem kappesømmens issepunkt og det forsvundne vin
due sås rester af en fremstilling, som ikke havde nogen indholdsmæssig sam
menhæng med væggens bibelske billeder, men snarere syntes beslægtet med 
håndskriftillustrationernes drôlerier og endvidere rummede heraldiske elemen
ter. Til sidstnævnte må henregnes et delvis bevaret skjold med hjelmtegn. 
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Fig. 31. Skibby. Farvelagte skitser fra afdækningen af †gotiske kalkmalerier på korbuens vanger 
under kragbåndet, signeret »Zeuthen 1856«. 1:15 efter søndre vange, der er tegnet i fuld bredde 

(p. 2681).

Ovenfor skjoldet sås overkroppen af en lille kronet person, der i højre hånd 
holdt en krans eller ringlignende genstand, som muligvis var målet for den 
brynjeklædte person, som længere mod øst tog sigte med en armbrøst.

Korbnen. Billedfremstillingerne over kragbåndet er bevaret og viser en top
medaljon med gudslammet, hvis attributter tydeliggør Kristussymbolikken: 
korsglorie, sejrsfane og kalk, som opsamler offerblodet. Medaljonen flankeres 
af otte symmetrisk grupperede mandspersoner, der alle er skæggede og har 
glorie. De parvis sammenstillede skikkelser, af hvilke parrene nærmest lammet 
er siddende, holder hvert et skriftbånd, hvis indskrift nu mangler. De må an
tagelig identificeres som gammeltestamentlige profeter, der forudsiger frelse
rens komme. Men også korbuens vanger under kragbåndene havde figurfrem- 
stillinger (fig. 31), der dog ikke bevaredes: På den søndre vange billedet af en 
nøgen, skægget rytter, der holdt en stage med et afhugget hoved. Omkring 
denne makabre rytter, der formentlig symboliserede døden80, sås plantevæk
ster (bl.a. med frugter svarende til kundskabens træ, jfr. fig. 29) og en stor 
fransk lilje. På den nordre vange fremdroges en rustningsklædt krigerskikkelse 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 170



2682 HORNS HERRED

med sværd og lanse samt en hovedbeklædning, der tilsyneladende var den 
flåede hud af et dyr, hvis klove Zeuthen tydeligt angav på sin skitse. Betyd
ningen af denne figur er uvis.

Triumfvæggen. Bevaret er en række fragmenter over hvælvene (fig. 21), reg
net fra nord mod syd: En stående kjortelklædt mandsperson, der med løftet 
højre arm fatter om et sværd, hvis parerstang er delvis synlig under den se
kundære loftsbjælke, som skjuler billedets øvre del. Den synlige del af hove
det er vendt mod højre skulder og blikket tydeligvis rettet opad. Skybræm
mer og fligen af en vinge over bjælken sandsynliggør, at det bevarede fragment 
må forestille Abraham, der løfter sværdet for at ofre sønnen Isak, netop som 
Guds engel bryder frem af skyen og holder sværdet tilbage. Det andet frag
ment viser dele af en rytter, som tidligere havde en falk på hånden. Herefter 
følger et kreneleret tårn og umiddelbart syd for dette overkroppen af to med 
sværd bevæbnede ryttere, af hvilke den første bærer skjold og hjælm, mens 
den anden løfter hånden til hilsen? Syd for denne rytter anes kronen af et træ 
med granatæble? (jfr. syndefaldet fig. 29). Endelig ses længere mod syd hove
der, hænder samt lidt af overkroppen tilhørende tre personer (en kvinde, en 
skægget og en skægløs mand), hvis oprakte hænder og løftede hoveder for 
mændenes vedkommende synes vendt i tilbedelse mod et højtsiddende, nu for
svundet mål, sydligst på væggen. Over sidstnævnte fragmenter anes en bølge
ranke, som har dannet øvre afslutning.

To af Zeuthens kalker supplerer disse fragmenter, idet de tydeligvis har hen
tet deres billeder fra triumfvæggens skjoldbuefelter. En samlet rekonstruktion 
vanskeliggøres imidlertid af påskriftens mangelfuldhed foruden direkte fejl81; 
hertil kommer, at billedfragmenterne ikke i sig selv muliggør en indiskutabel 
lokalisering i de to felter. Det er dog uden videre klart, at der er tale om figur- 
fragmenter tilhørende samme højtsiddende frise som de ovenfor omtalte, be
varede rester. Tegningerne viser desuden, at denne frise var afsluttet med en 
dekorativ bort over korbuen, udfyldt af forskellige fantasivæsener: dels »ken
taurer«, af hvilke den bevarede blæste på lur, dels affronterede løver og dra
ger (eller slanger). Ud fra frisens eneste delvis bevarede scene, som med nogen 
sikkerhed kan identificeres (Isaks ofring) er det rimeligt at forsøge en tolkning 
af de øvrige billedrester som levn af andre gammeltestamentlige scener: Grup
pen af tilbedende kunne således være levn af kobberslangens tilbedelse, og i 
så fald er frisens første og sidste scene typologisk — et gammeltestamentligt 
forvarsel om Kristi offerdød på korset for menneskenes frelses skyld82. Hvis 
dette er korrekt, må de øvrige malerier være rester af andre gammeltestament
lige scener, som viser frem mod Kristus, og hele triumfvæggens højtsiddende 
frise har da været en parallel til korbuens profeter, som forudsiger »offerlam- 
met«s komme.
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Fig. 32. Skibby. Løvinden, der opvækker sine unger. Farvelagt skitse fra kalkmaleriafdækningen 
på korhvælvets østkappe, signeret »Zeuthen 1856« (p. 2671).

Den ene kalke viser bl.a. nedre del af to kappeklædte figurer; den ene med 
en stav, som berører vandmasser, gengivet på karakteristisk middelalderlig 
vis83. Staven er Moses’ attribut, og scenen synes da snarest at være overgan
gen over Det røde Hav, hvor Moses med sin stav åbnede vandene for de flyg
tende israelitter. Syd for vandet tegnede Zeuthen foden af en knælende per
son, hvilket passer meget godt med den bevarede gruppe af tilbedende, af 
hvilke den forreste kan tænkes at være gengivet knælende. Placeres Zeuthens 
kalke således i det sydlige skjoldbuefelt etableres en nær forbindelse til ryt
tergruppen, der kan repræsentere Faraos hær, som rider ud for at forfølge is
raelitterne. Farao symboliserer djævelen og israelitternes mirakuløse frelse, 
Kristi sejr over djævelen84. Den anden kalke viser to mod hinanden vendte 
personer, af hvilke den ene sidder på en seng. En mulig tolkning er her Isak, 
der velsigner Jacob. Bag den stående sås en plantestængel og syd for benene 
af to personer.

Teknik og farver. På triumfvæggen ses over hvælvet, at de urørte malerier 
er udført på et hvidtelag af vekslende tykkelse ovenover den romanske puds. 
Følgende farver er endnu bevaret: rødbrunt (konturer, dragter), okker (hår),
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malakitgrønt (dragter, bygninger) samt sort og hvidt. Den samme farveskala 
genfindes på korhvælvet og korbuen, hvor eventuelle tabte eller afblegede far
ver er opmalet. Figurernes legemer og ansigter — sidstnævnte undertiden med 
karakteristiske rødmepletter på kinderne — er her kødfarvede.

Det er bemærkelsesværdigt, at farveholdningen på Zeuthens store kalker 
foruden de nævnte farver præges af blåt og zinnoberrødt. Dette gælder f. eks. 
østkappens korsfæstelsesfremstilling, hvor en stærk blå farve har afløst den 
malakitgrønne, som både på selve hvælvkappen og på Zeuthens egen akvarel 
(fig. 26b) er benyttet til f. eks. korstræet. De store, farvelagte kalker må således, 
hvad farverne angår, tages med et vist forbehold. Zeuthen har her tydeligvis 
lagt vægt på at præsentere figurerne så attraktivt som muligt85. For flere skit
sers vedkommende viser farvenotaterne, at selve farvelægningen ikke nødven
digvis er sket på stedet.

Datering. Korhvælvets ældste, rent dekorative bemaling skal antagelig da
teres til o. 1300. Et eksempel fra denne tid, som rummer flere af Skibby-hvæl- 
vets karakteristika, såvel dekorative (kvaderimitation, krabber og toprosetter) 
som figurative, er korsskæringshvælvet i Ringsted, S. Bendt86. Isoleret betrag
tet er Skibbys hvælvingsdekorationer dog vanskelige at datere præcist. Således 
er ribbekrydsets rosetter nært beslægtet med de fra Roskilde domkirke kendte 
rosetter af den såkaldte yngre type, der optræder fra 1200’rnes senere del og 
er gængse i hele 1300’rne og endnu senere87. Figurudsmykningen, som efter
følger hele tre rent dekorative hvælvudmalinger, må henføres til 1300’rnes før
ste halvdel88. Blandt beslægtede kalkmaleriudsmykninger fra denne tid, som 
viser forlægsfællesskab kan nævnes S. Martins-billedet i Næstved, S. Morten, 
endvidere malerierne i Tyvelse og Kirkerup; i sidstnævnte tilfælde er der mu
ligvis tale om en værkstedssammenhæng89. Også ikonografisk rummer udsmyk
ningen billeder, som er karakteristiske for 1300’rne (jfr. nedenfor), og f. eks. 
kan billedet af de tre levende og de tre døde næppe dateres tidligere end dette 
århundrede90. Det er tænkeligt, at Skibbys store gotiske kalkmaleriudsmyk
ning er bekostet af adelsslægten Manderup, som ved denne tid lod sig begrave 
i kirken (jfr. p. 2694)91.

Det er beklageligt, at den omfattende gotiske figurudmaling kun delvis be
varedes. Indholdet — betoningen af jordelivets usikkerhed og dets syndige 
veje — kendes naturligvis også fra andre af tidens kalkmaleriudsmykninger92, 
men fylden og udvalget, der rummer så enestående billeder inden for det dan
ske materiale som allegorien over lasterne og »Verden«, sætter ikke desto min
dre Skibbykoret i særklasse. Netop i den stærke understregning af den høvi
ske verdens forgængelighed kan man måske se et program, som ikke mindst 
havde budskab til samfundets magthavere, i dette tilfælde muligvis den ind
flydelsesrige Manderupfamilie. I alle tilfælde er billederne overalt placeret med 
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Fig. 33 a—b. Skibby. Farvelagte skitser fra afdækningen af gotiske kalkmalerier på apsisbuen, 
signeret »Zeuthen 1856<<. a. Nordre halvdel, b. søndre halvdel (p. 2674).

det klart moraliserende sigte at kontrastere verdslighedens elendighed med 
Kristus og Maria — sjælens eneste mulighed for frelse. Således er Adam og 
Eva på nordvæggen modstillet Maria med Jesusbarnet93, Herodes optræder 
som de hellige tre kongers modpol, de tre jagtglade konger, der pludselig mø
der døden modsvares af den godgørende Martin, ridderhelgenen. Endelig ser 
beskueren i søndre hvælvkappes dommedag selve konklusionen og den logi
ske fortsættelse af den nedenstående vægflades antitese mellem godt og ondt. 

3—5) 1500—1600’rne. To †kalkmalede mindetavler fra o. 1582 og o. 1584 
(p. 2694). — På østsiden af skibets østligste hvælvpille afdækkede Zeuthen 1856 
følgende indskrift med sort fraktur: »Cant: 3.VII. Seer Eders Veninde med den 
Krone hun  ...............        paa sin Trolofvilsesdag oc hendis hiertis glædis dag«.
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I N V E N T A R

Oversigt. Af det nygotiske inventar, som prægede kirkens indre efter restaureringen 
1855, er kun alterskranken og fonten bevaret. Fra ældre tider er især et røgelsekar, op
hængt i sakramentskabet i koret, værd at bemærke. Altertavlen fra o. 1600 står ikke på 
oprindelig plads, men er siden 1890 opstillet ved skibets nordvæg. På alterbordet er i 
stedet anbragt et krucifiks tegnet af Martin Borch. Jævnaldrende hermed er prædike
stolen fra 1896, hvis nuværende staffering udførtes 1963 i forbindelse med anskaffelse 
af nye stolestader.

Alterbord, vistnok samtidigt med kirken, af frådsten, dækket af nyere fyrre
paneler. Bordet er 97 cm højt. Efter at det 185543 blev gjort mindre, er læng
den 175 cm og dybden 80.

†Sidealtre. Ifølge Hofmans beskrivelse havde kirken i katolsk tid syv altre; 
o. 1763 var der levninger af de fire94.

Alterklæde, nyt, af grøn silkedamask, svarende til knæleskamlens.
Siden 189411 er alterprydelsen et krucifiks udført af Carl Aarsleff efter teg

ning af Martin Borch. Kirkeejeren havde foreslået en kopi af J. A. Jerichaus 
Kristusfigur, men forslaget forkastedes95.

Altertavlen, med reliefskåret årstal 1608, er nu opstillet ved skibets nord
væg, i østligste fag. Dens arkitektoniske opbygning kendes fra tavlen i Selsø 
og er en nøje parallel til Ferslevs (p. 2612, fig. 12, 2766, fig. 10).

Postamentet tredeles af firkantede fremspring med reliefskåret kasetteværk. 
Herpå står storstykkets søjler, hvoraf de midterste dog kun er halvsøjler. Alle 
fire har prydbælter med fladsnitværk og glatte søjleskafter med et ikke helt 
korrekt kompositkapitæl. Storfelternes arkader har omløbende ramme, som 
brydes af profilkapitæl. Over sidefelternes lidt lavere arkader sidder en tre
kantgavl med englehoved i strålekrans, der ligesom midtfeltet med dets drevne 
korsfæstelsesrelief er udført i zink o. 1870. Gesimsen har fremspring over de 
yderste, frie søjler. Topstykkets kvaderstensarkade flankeres af korintiske søj
ler med prydbælte dannet af akantusblade, svarende til storsøjlernes i Selsø. 
I vingerne ses reliefskårne våben tilhørende Ioachim Bülow, lensmand på Fre
deriksborg 1604—12, og hans hustru Fru Else Grubbe, og derunder deres ini
tialer med årstallet 1608. Gesimsen har udkragende kronliste, som må formodes 
at have båret en trekantgavl svarende til Ferslevtavlens.

Træværket er ferniseret med forgyldning på enkelte ornamenter og med nye, 
forgyldte frakturindskrifter96. I postamentet citater fra Joh. 14,6, Matth. 11,28 
og Joh. 11,25 og i storfelternes arkader fra Joh. 17,3 og Joh. 17,8. Et fotografi 
fra 1860’erne (fig. 15) viser, at der dengang sad †malerier i stor- og topfelt. 
Storfeltets ser ud til at være en kopi af Thorvaldsens Kristusfigur; i topfeltet 
var et billede af en kalk i strålekrans (sml. Himmelev DK. Kbh. Amt p. 653 
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Fig. 34—35. Skibby. 34. Oblatæske 1764 (p. 2688). 35. Alterkalk (p. 2687).

og Selsø p. 2614). — Efter at væggen bag altret 1889 var revet ned, hvorved 
apsidens kalkmalerier blev synlige fra skibet, opstilledes tavlen på sin nuvæ
rende plads.

†Sidealtertavle? Ifølge indberetning til Hofman fandtes der o. 1750 i våben
huset et Gregoriusbillede, hvorefter kirken havde navn2.

Altersølv. Kalken (fig. 35), med graveret årstal 1601, er 19,5 cm høj og har 
sekstunget fod forsynet med fodplade og standkant, hvis dekoration består 
af rude mellem dobbeltstreger. Det sekskantede skaft brydes af fladtrykt 
knop, som på midten har ornamenter svarende til standkantens, flankeret af 
profilringe. Herpå er loddet seks rudebosser med graveret fraktur: »ihesvs« på 
skraveret bund. På knoppens over- og underside findes en dreven dekoration 
bestående af skiftevis englehoved og »IHS« i kartouche. Det samtidige bæger 
hviler i en skål af liljer og kasetteværk. Tre fodtunger prydes med graveringer: 
Kristus på korset flankeret af Maria og Johannes, derefter et Jesumonogram 
og på den modstående tunge våben tilhørende Peder Mund, lensmand på Fre
deriksborg 1597—1604; herover initialerne P M og årstallet 1601. På fodpla
den ovalt mesterstempel med bomærke (Bøje 125 og 131). Stemplet står enten 
for Johan Post, der blev mester før 1585 og omtales 1615—22, eller for Jør
gen Prytz, omtalt 1600—12. Samme stempel findes på sygekalken, som bærer
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våben og årstal svarende til alterkalkens, og på en sygekalk, som Eske Bille 
og hans hustru 1605 skænkede til Krogstrup kirke (p. 2715). Foden på samme 
kirkes kalk, skænket 1635, og på den i Uvelse (p. 2154, fig. 18), skænket 1633, 
er ligeledes forsynet med dette mesterstempel. — Under alterkalkens fod er 
graveret vægtangivelsen: xxxxiiii lodt.

Disk, glat, med graveret indvielseskors på randen, 14,3 cm i tvm. Under 
bunden tre ens stempler for Christian Lindahl Christensen (Bøje 848), der fik 
borgerskab i København 1807 og 1822 flyttede til Roskilde, hvor han døde 
1848. Da disken ikke er stemplet med Københavnsmærke, men mestermærket 
er gentaget, som man ikke sjældent gjorde i provinsen, må disken formodes 
at være fra hans tid i Roskilde. Anskaffelsen kan måske ses som resultatet af 
et ønske 1832, gentaget 1833, om at få altertøjet byttet med noget bedre13.

Oblatæske (fig. 34), 1764, cylinderformet, 8 cm i tvm. og 4,5 cm høj. Un
der låget graveret skriveskrift: »Til Guds Ære udi Schibbye Kierke Aar 1764. 
H.J.W. M.C.S. 2. Sam: 7: v: 18: Psalm: Cxvl v: 16 17 18«. Initialerne står 
for kirkens præst 1751—83, Hans Jacob Weile og hustru Mette Cathrine Sel- 
mer. Under bunden fire stempler: slidt mestermærke ?W over 1760, Køben
havnsmærke 1764, guardeinmærke for Fredrik Fabricius97 og månedsmærke. 
Mestermærket kan stå for Christian Wærum, der fik borgerskab 1760 (Bøje 
p. 84).

Vinkande, af kongeligt porcelæn, sort med guldkors, og tilsvarende skål fra 
midten af 1800’rne.

Sygekalk, med graveret årstal 1601, stort set svarende til alterkalken, dog 
har knoppen ingen rudebosser. På foden de samme graveringer som på kalken 
og på fodpladen tilsvarende stempel. Under bunden graveret vægtangivelse: 
»xiii lodt«. 11 cm høj.

Alterstager, gotiske, 40 cm høje, med profileret fod- og lyseskål. Det cylin
derformede, let koniske skaft brydes af tre flade ringe hvorimellem små rund
stave (jfr. Skuldelev p. 2584 med note 34). Syvarmet stage, fra o. 1900.

Sakramentskab, middelalderligt. Den yderste låge mangler, men en gitter
låge af krydsede smedejernsstænger er bevaret, såvel som en egetræsramme i 
muren, 64x38 cm og 19 cm dyb. I korets nordvæg.

Røgelsekar (fig. 37), gotisk, med bomærke på foden. Tilsvarende mærke fin
des på et kar fra Valløby kirke, nu i Køge museum (DK. Præstø p. 303 og 
1097). Siden 1904 ophængt i korets vægskab98. † Røgelsekar. Inventariet 1620 
opregner to kar, det ene formentlig det eksisterende12.

†Akvamanile. 1620 forefandtes en kobberhest12.
†Messehagler. 1620 nævnes tre messehagler, en af gyldenstykke, en af rødt, 

prentet fløjl og en grøn damaskes. Herefter er der ikke redegjort for messehag- 
lernes udseende.
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Fig. 36. Skibby. Font, anskaffet 1855. Efter tegning af H. Sibbern (p. 2689).

Alterskranke (sml. fig. 17), 1855, af støbejern, nygotisk14, muligvis udført 
efter tegning af H. Sibbern, jfr. font, †pengeblok og †salmenummertavler.

Døbefont (fig. 36), anskaffet 185514, af bronceret jern, med ottesidet fod, 
skaft og kumme, som smykkes af nygotiske ornamenter. Efter tegning af H. 
Sibbern. Vest for skibets østligste pille. En †font af sten med kobberfad fore- 
fandtes 180499.

Dåbsfad, formentlig fra 1900’rne, af messing, glat.
Dåbskande (fig. 38), af tin, 26 cm høj, anskaffet efter synets anmodning 

1862 med henvisning til kirkeloven af 19. febr. 1861. Tilsvarende kander fin
des i Ferslev og Vellerup (p. 2770 og 2788), sidstnævnte stemplet CMS for Carl 
Magnus Svanberg, København, der blev mester dette år.

†Fontelåg af kobber er nævnt i inventariet 162012.
Korbuekrucifiks, 1500—25, sengotisk. Den 128 cm høje Kristusfigur hænger 

i skråt strakte arme med krumme fingre. Hovedet er sunket helt ned mellem 
skuldrene og hælder en smule mod højre, hvorved venstre skulderparti bliver 
kraftigt fremhævet. Den flettede tornekrone er meget ødelagt, det samme gæl
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der næsen. Øjnene er lukkede, skægget blødt lokket ligesom håret, der falder 
ned på begge skuldre. Kroppen er blidt modelleret. Lændeklædets vandrette, 
næsten knitrende folder brydes af en trekantet flig; ved figurens venstre side 
er det knyttet i en knude med snip, og i højre er en flig ligesom blæst til side. 
De skarptryggede ben og fødderne er strakte. Det hvælvede korstræ har hulede 
kanter, hvori findes en not uden spor af krabbeblade eller andet. Korsenderne 
er skåret af. I korsskæringen stor, glat cirkelskive. Ved en istandsættelse 1953 
afrensedes yngre farvelag, hvorunder fandtes spredte rester af oprindelig staf
fering, som ikke lod sig bevare, hvorfor krucifikset nu fremtræder i blank eg. 
Den oprindelige staffering var på tynd kridtgrund; figuren havde bleg kød
farve, hår og skæg var brunt, tornekronen grøn. Det forgyldte lændeklædes 
foer var blåt (bjergblåt, azurit?). Korstræet var grønlig laseret med cinnober- 
røde skråkanter og blåt i hulkelen yderst. 1890 ønskedes det restaureret og 
ophængt i kirken95, hvilket dog først skete 1954, efter at det en årrække havde 
ligget på våbenhusloftet, og siden 1939 været deponeret i Nationalmuseet. Nu 
på skibets nordvæg.

Prædikestol og himmel, med reliefskåret årstal 189611. Helt enkel, med glatte 
fyldinger. Blygrå med forgyldte lister, himlens underside blå og blågrøn. I 
skibets sydøsthjørne. Den †prædikestol stammede ifølge H. Storck fra 1595 og 
havde fyldinger med foldeværk100. I begyndelsen af 1800-tallet trængte den til 
istandsættelse, og midt i århundredet ønskedes den flyttet længere mod øst. 
En affasning på sydsidens anden pille viser, hvor stolen stod. 1855 blev den 
malet og forsynet med ny himmel; den gamle ansås 1846 ikke for sikker14.

Stolestader, 196211, blygrå med hvide, rektangulære gavlfelter. *Stole (degne
stol?). Ialt fire gavle og et sidestykke opbevares i Nationalmuseet. De hører 
sammen to og to; muligvis har det ene sæt sammen med sidestykket hørt til 
en degnestol. To gavle, en med reliefskåret årstal 1578, har rundbuefelt med 
foldeværk og derover et smalfelt med reliefversaler: »Anders: Ma« og på den 
anden årstallet med romertal. Øverst et trekantfelt med akantustreblad, hvis 
top er savet af. Købt til Nationalmuseet 1903 (inv. nr. D 5430). To andre gavle 
med tilsvarende rundbuede foldeværksarkader, hvorover smalfelt med indskrift 
har antagelig haft samme øvre afslutning. I smalfeltet læses på den ene: »1579«, 
på den anden er feltet delt og rummer to forskellige bomærker flankeret af 
henholdsvis »NO« og »LI«. 1910 købt af Nationalmuseet (inv. nr. D 7390). Alle 
fire gavle bærer spor af grøn og rød maling, som formentlig stammer fra en 
tid, hvor gavlene indgik i et skab i privateje.

Hvad angår skæringerne hører disse snarest til en gruppe fra egnen omkring 
Roskilde f. eks. degnestolen i Særløse og en †degnestol i Kirke Hvalsø, 1579 
og 1578 (DK. Kbh. Amt p. 833 og 849). — Om kirkens †stole vides, at en 
snedker 161612 gjorde nogle færdige, og at Jacob A. fra Skibby 1665 lagde ny 
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Fig. 37—38. Skibby. 37. Røgelsekar (p. 2(588). 38. Dåbskande (p. 2689).

bund i stolene16. Ved hovedreparationen 1855 opstilledes nye stolestader, som 
skimtes på ældre fotografier14. De var åbne med udsavede sidestykker, havde 
lige ryg bestående af to vandrette brædder og var egetræsmalede. Præstens stol 
omtales fra 1808 til 1815. Døren fra kirkegården til herskabets stol kunne ikke 
lukkes 1806 og blev fornyet 183013. Dens spor skjules af altertavlen på ski
bets nordvæg i østligste fag.

†Pengeblok (fig. 396b), 1855, efter tegning af H. Sibbern. Samtidig anskaffedes 
to †pengetavler14. Ny pengebøsse af messing.

Dørfløj. 1855, spidsbuet, med diamantbosser inden for glat ramme. Til vå
benhuset. †Dørfløje. En tilsvarende mellem kor og sakristi skimtes på et ældre 
fotografi (fig. 15). 2) Ifølge H. B. Storck var døren til våbenhuset før restau
reringen forsynet med foldeværk samt en indskrift: »Da Paulus Eliæ (!) var 
Kirkeværge«. Den fladbuede dør fjernedes 1855101.

†Pulpitur. 1854 mente synet, at pulpituret under tårnet uden skade kunne 
borttages14. Se tillige p. 2648.
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Fig. 39 a—b. Skibby, a. †Salmenummertavle (p. 2692). b. †Pengeblok (p. 2691). Tegninger af H. 
Sibbern 1855. Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger.

Orgel, bygget 1927 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Et manual med 
syv stemmer, anhangspedal, oktavkoppel og svelle. Pneumatisk keglevind- 
lade. Façade tegnet af Johannes Tidemand-Dal. Hvidmalet, på pulpitur ved 
skibets nordvæg over indgangsdøren. Indtil 1927 anvendtes et †harmonium. 
1890 havde kirkeejeren på egen bekostning ladet et orgel anskaffe og opstille 
i kirken på en forhøjning11.

Salmenummertavler, nye, til skydenumre, med spærformet afdækning. 1855 
anskaffedes seks †salmenummertavler udført efter tegning af H. Sibbern (fig. 
39a)14.

To malerier, ophængt 1970, af Knud Agger, olie på lærred, malet over bibe
lens ord om mørket, der rugede over verdensdybet og Gud, der sagde: »Bliv 
lys«. Farverne i det østligste billede er blå-sort og hvidt, i det vestligste over
vejende orange og hvidt. På skibets nordvæg.

Lysekrone, 1600’rne, barok, med to gange otte s-svungne lysearme, hvis in
dre slyng ender i roset. På midten ses et delfinhoved; de flade lyseskåle er 
yngre. Over en stor hængekugle har skaftet tre flade led, hvorfra udgår de 
to sæt lysearme og fra det midterste otte delfinformede pyntearme. Skaftet 
krones af flakt dobbeltørn. I koret.

Fire nyere kroner af barokform, er ophængt i skib og tårnrum; desuden lig
ger der én på våbenhusloftet. En helt ny lysekrans hænger over fonten.

Klokker. 1) 1806, støbt af »J. C. Gamst i Kiøbenhavn Anno 1806«. Tvm. 80 
cm. Indskrift om halsen, mellem borter. 2) 1879, fra Bochumer Verein Guss-
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stahlfabrik. Tvm. 100 cm (jfr. †klokke nr. 6). Begge er ophængt i vuggebomme 
1950 af August Nielsen Roslev.

†Klokker. 1) 1515, støbt af Johannes Fastenowe. Ifølge indberetning til Hof
man fra pastor Weile 175828 læstes på klokken: »Ad crucis obseq(u)ium festi- 
nat, me resonante, Vulgus persolvens vota Precesq(ue) Deo Petrus Brun: Jo
hannes fastenouæ: me fecit Anno Domini: M : D : X V .  tutoribus Ecclesiæ« (»Til 
korsets lydighed iler folket, når jeg ringer, for at opfylde deres løfter og bøn
ner til Gud. Da Peter Brun var kirkeværge, gjorde Johannes Fastenowe mig i 
Herrens år 1515«). Tilsvarende indskrift findes på en klokke, der også er støbt 
af Fastenowe 1515, i Kildebrønde (DK. Kbh. Amt p. 993 og Uldall p. 259f.). 
2) Af ukendt alder, blev afleveret ved klokkeskatten 1528102. 3) 1580, med 
indskriften: »Si deus pro nobis qvis contra nos? Her Laurs Lorense Suobus, 
Prest i Skibye. Peder Ibsen og Povel Jude Kirke Verge lod denne Klocke stöbe 
af nye 1580«. Klokke nr. 1 og 3 hang i tårnet 1758. 1816 var den store klokke 
så beskadiget, at der ved ringning idelig blev slået stykker af den13. Det er 
muligvis den, der 1850 blev omstøbt (jfr. †klokke nr. 6). 4) En klokke på 1 
skippd. 3 lispd. afleveredes 1602103. 5) 1688, af ukendt støber, svarende til en 
samtidig klokke med tilsvarende indskrift i Sæby kirke, som også hørte under 
Egholm. Skibbys klokke, som allerede 1758 hang i Vellerup kirke, blev om
støbt 1898; på den nye blev indskriften fra den gamle gentaget (jfr. p. 2791).
6) 1850, støbt af H. Gamst og H. C. Lund104. 1879 blev den erstattet af klokke 
nr. 2.

Klokkestol, samtidig med tårnet fra 1700, af eg, med dobbelte skråstivere. 
Til to klokker af forskellig størrelse.
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G R A V M I N D E R

†Mindetavler. 1) O. 1582 over Lauritz Jørgenssø(n), tidligere sognepræst til 
Skibby, † 1582105. Kalkmalet indskrift med sort fraktur på hvid bund, ind
rammet af gulligrød renæssancekartouche med lyserøde detaljer og sorte ramme
linjer. Aftegnedes af Zeuthen inden nedbankningen 1855. På korets nordvæg.

2) O. 1584 over Peder Hansøn Clare, tidligere præst i Skibby, † 1584. Ind
skriften ifølge Zeuthens afskrift svarende til den foregående og således anta
gelig en kalkmalet pendant hertil. På korets sydvæg.

Epitafier. 1) 1677. Dorete Peders D(atter) Bage, trolovet med Apel Willum- 
søn af Colding, † 7. maj 1675. Opsat af forældrene hr. Peder Søfrensøn Bage 
L(oci) P(astor) og Ingebore Madtzd(atter). Enkel, sortmalet tavle af eg, 60 x 
43,5 cm, indrammet af tandsnit og æggestav inden for kraftig profilliste. De 
bevarede dele af kursivindskriften fremtræder forgyldt på sort bund, mens der 
til den del, som rekonstrueredes på sikre spor ved en restaurering 1956, er an
vendt gul farve. Tandsnittene er delt i grupper malet med guld og rødt, grønt 
og hvidt. På de glatte hjørneflader ses hvidt maureskornament. 1920 i tårn
rummet, på vestsiden af skibets pille, nu på skibets sydvæg.

2) O. 1751. Hr. Peder Gødessøn, tidligere sognepræst i Skibby, provst i Ho
rens herred, født i Riibe 23. sept. 1685, vandrede 65 år og 8 måneder i denne 
verden, præst i Fensmarch og Riislöf 3 år, i Schibbye 25 år. I samme 28 år 
gift med Maren Niels Daatter Holm, født i Nykiöbing på Mors 23. dec. 1684, 
begge døde om eftermiddagen 22. maj 1751. Epitafiet opsat af deres efterle
vende eneste søn, Göde Pedersen. Glat trætavle, 200x130 cm, i profileret 
ramme, som foroven er svunget og på midten brydes af muslingeskal, mens 
små volutter stikker ud til siderne. Indskrift med forgyldt skriveskrift og store 
skønskriftbogstaver på sort bund. Rammen er marmoreret i rødgrå farver. Et 
lignende, enklere udformet epitafium findes i Skuldelev (p. 2593 med fig. 10). 
På nordvæggen i tårnrummet.

†Epitafium106. O. 1783. Hr. Hans Jacob Weile født i Tryggelev præstegård 
på Langeland 1702, 1727 hører i Assens latinske skole i seks år, sognepræst i 
Hornum og Snæbbum 1732—51, derefter præst i Schibby og provst i Horns 
herred. I 48 år gift med Mette Catharina, født Selmer, † 12. okt. 1780 i sin 
alders 69. år. Velsignet med 5 sønner og 10 døtre, hvoraf 4 sønner og 1 datter 
er døde. Provsten døde 3. nov. 1783 i sin alders 82. år. På »nordre side af tri
umfbuen«.

Gravsten (fig. 40b) o. 1305(?). »Hic : iacet : nicolaus : dictvs : manthorp : qvi : 
(obiit) : anno : d(omi)ni : m : ccc v [:] at : a(n)i(m)a : e(ius) : in : X [ . . .  o : 
præv]aleat : am(en)« (»her ligger Niels kaldet Manthorp, som døde i Herrens 
år 1305; men måtte hans sjæl være stærk i Kristus. Amen«). Indskriften, for- 
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Fig. 40a—b. Skibby. Gravsten over medlemmer af Manderup-slægten. a. Skitse af brudstykker fra 
sten over ukendt familiemedlem. Tegnet af H. J. 1977 (p. 2695). b. Niels Manderup, † o. 1305(?) 

(p. 2694).

dybede majuskler mellem udslidte rammelinjer, er suppleret efter Løfflers og 
Abildgaards tegninger; men på grund af forkortelsesstregen over V foran ’at’ 
må det understreges, at årstallet og oversættelsen af ’at’ er usikker. Rød, tra- 

pezformet kalksten, oprindelig 220x105-85 cm, nederste ende afslået ved 
varmeindlægning 1935. Øverst på stenen et fordybet, latinsk kors med pig 
forneden. Derunder et lodret delt skjold med to uldsakse tilhørende den nu 
uddøde adelsslægt Manderup, der var opkaldt efter byen af samme navn i 

Skibby sogn107. Løffler betragter stenen som det ældste monument med adels- 
skjold og årstal108. 1855 lå den i koret, hvorefter den flyttedes til tårnrummet.

2) (Fig. 40a). Fem brudstykker af en tilsvarende sten. Beskedne rester af ind
skrift og våben viser, at den er lagt over et medlem af samme familie. Af ind
skriften kan kun læses »Hic iac[et]... [man]tho[rp]...as...o pac[et].. . « .  Et 
af stykkerne viser en enkel hjørnedekoration med en fransk lilje inden for den 
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indre rammestreg. Brudstykkerne fandtes som hjørnesten i alterbordet 1855, 
blev derpå lagt i apsidens gulv og 1889 indmuret i væggen samme sted.

3) 1666. Peter Severin Bage, præst i Skibby, med to hustruer og syv børn109. 
Grå granitsten, 183x117—108 cm. Latinsk indskrift med fordybede versaler, 
derunder årstallet og nederst på stenen sammenskrevet PSB. I koret.

†Gravfliser. 1584, af tegl. Fliserne er omtalt i et brev dateret 28. juli 1854 
fra pastor Storck, som skriver, at de var glacerede og målte et qvarter i kva
drat ( 1/4 alen = ca. 15,7 cm). På en af dem sås årstallet, på andre ordene »død« 
og »begraf« med versaler. Kirkens præst, Peder Hansen Clare døde 1584, jfr. 
†mindetavle nr. 2.

Kirkegårdsmonument. O. 1850. Støbejernskors over gårdmand Dines Jensen 
og hustru Ellen Larsdatter. På kirkegården syd for kirken.

N.E. 1973
Fig. 41. Skibby. Vindfløj med årstal 

og kirkeejernes spejlmonogram, opsat på 
tårnet fra 1700 (p. 2652).
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RA. DaKanc. B  9 9 .  1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590. III Sjælland. — Rtk. Resolutioner 
1660—1719. — Universitetets arkiv. Nr. 85. Acta consistorii 1672—85 (nr. 11). — LA. 
Skibby sognekaldsarkiv. B. 1764—1833. Liber daticus med kirkesyn og visitatsbemærk- 
ninger. — Egholm gods. Adkomstdokumenter m.m. 1650—1824. — Korrespondance 
jordebøger m.m. 1803—06. — Ved embedet. Skibby embedsbog 1833ff. — Skibby sogne
kalds kirkesynsbog 1862ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelig
hed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger af Henry Petersen 1873—74, E. Rondahl 1891 (kalk
malerier), E. Rothe 1900, 1903 og 1906 (kalkmalerier), M. Mackeprang 1920 (bygning), 
V. Hermansen 1920 (inventar), Egmont Lind 1939 (kalkmalerier), N. J. Termansen 1953 
og —55 (krucifiks), 1955 og —56 (epitafium) og Aage Sørensen 1963 (farveafsætning, staf
fering og eftersyn af inventar). — Bygnings- og kalkmaleribeskrivelse ved Hugo Johann- 
sen, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. To tegninger af middelalderlig gravsten over Niels Manderup, udført 

af Søren Abildgaard 1759. — 21 tildels farvelagte blade, udført af H. B. Storck, hoved
sagelig fra 1850’ og 60’erne (bl.a. planer, snit, opstalter, perspektivkonstruktioner og eks
teriører af bygning og romanske kalkmalerier; akvarel af røgelsekar, blyantstegning af 
alterkalk). — 41 blade og 36 kalker, i hovedsagen farvelagte og udførte af C. O. Zeu
then 1855—56 og 1858—59 (den altovervejende part omfattende korafsnittets romanske 
og gotiske kalkmalerier; generalplan og eksteriør). — Blad med interiør fra våbenhus 
samt triumfvæggens bevarede dommedagsfragment, udført 1873 af J. B. Løffler. — To 
blade med farvelagte opmålinger og perspektivisk afbildning af det romanske apsis- 
maleri samt enkeltstudier fra den gotiske udmaling; akvarel af triumfvæggens romanske 
dommedagsfragment, alt udført af E. Schiødte 1877. — Et blad med plan, snit og op
stalter, udført af Martin Borch 1888. — 31 farvelagte kalker af enkeltheder i det roman
ske apsismaleri samt den gotiske udsmykning, udført af E. Rondahl 1889; pennetegning 
af krucifiks, udført af samme kunstner, antagelig 1891. — Fem farvelagte kalker af en
keltheder i det romanske apsismaleri, udført af E. Rothe 1903. — Farvelagt blyants
tegning efter dragefrisen, udført af J. Kornerup. — Tegning af klokke nr. 1, udført af 
Charles Christensen. — Blad med to akvarelkopier efter Zeuthens aftegninger af kor
hvælvets kapper. — Kunstakademiet. Samlingen af arkitekturtegninger. Fem farvelagte 
blade med tegninger af font, pengeblok og salmenummertavler (tre udkast), udført 1854 
af H. Sibbern. — Institut for arkitekturhistorie. Tværsnit, målt ved triumfmuren samt 
forskellige murtekniske detaljer og rekonstruktionstegninger, udført af E. Hansen 1961. 

Notebøger i NM. Kornerup II, 42. XI, 10. XVI, 1. — Uldall I, 142.
Litteratur. Architekten, VI, 1903—04, p. 386—90 (H. Storck: Om tilsynet med de 

architektoniske monumenter fra fortiden), 405—08 (W. Mollerup: Om restaureringerne 
i Skibby kirke. Svar til professor Storck), 415—16 (H. Storck: Om tilsynet med de ar
chitektoniske monumenter fra fortiden), 425 (W. Mollerup: Replik til professor Storck), 
454—60 (H. Storck: Om restaurering), 465—66 (Martin Borch: Om Skibby kirke m.v. 
samt et svar fra professor Storck) og 491—95 (Eigil Rothe: Beretning om den sidst fore
tagne restauration af apsisbilledet i Skibby kirke). — A. Fang: Skibby kirke og vore 
gamle kalkmalerier, i Illustreret Tidende, XLIX, nr. 49, 1908. — J. Kornerup: Skibby 
kirke og dens kalkmalerier, i KirkeHistSaml. 5. rk., V, 626—37. — A. Garboe: Af Skib
by sogns præstehistorie, i ÅrbFrborg. 1952, p. 65—87. — J. Steenberg: Skibby kirke, i 
ÅrbFrborg. 1952, p. 44—64.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 171
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1 S.R.D. V, 617. 2 I en indberetning 1755—73 nævnes, at der i våbenhuset findes 
et S. Gregorii billede, hvorefter kirken har navn, jfr. NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans 
de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse. 1755—73. Tom. 1. I indberetningen 
1873 anses dette for en hypotese, og det foreslås istedet som mere sandsynligt, at kirken 
har været viet den S. Morten, som fremhæves i kalkmaleriudsmykningen på korhvælvets 
vestkappe. 3 Repert. 1. rk. nr. 4527. 4 Ibid. nr. 5640 og 2. rk. nr. 4725. 5 Suhms 
Saml. II, 1, 151. 6 Landebogen p. 162. 7 H. F. Rørdam: Hist. Saml. og Studier I, 
1891, p. 325. 8 1673 har såvel Oluf Rosenkrantz som fru Vibeke Rosenkrantz begæret 
patronatsret, hvorfor det besluttes, at den, der forærer flåden det største metalstykke, 
skal få den. Året efter skødedes kirken til O.R., jfr. RA. 11.59. Rtk. Resolutioner. 
1660—1719. Det kgl. skøde er dateret 14. juni 1678, jfr. Kronens Skøder II, 449 f., jfr. V, 
410. 8a RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 9 Jfr. C.O.Bøggild-Andersen, i Hist. Tids- 
skr. 11. rk. V, l f f .  med henvisninger til den tidligere, meget omfattende litteratur. 
10 Virkeligheden har dog næppe været helt så velordnet som på Z.s plan, hvor samtlige 
efterromanske kirkevinduer f. eks. har fået ensartet form, jfr. fig. 13. Så sent som 1880 
ønskedes et passende hegn mellem kirkegården og skolens plads, der benyttedes til 
svinegård, jfr. Ved embedet. Synsprot. 1862ff. 11 Ved embedet. Synsprot. 1862ff. 
12 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 13 LA. Skibby sognekaldsarkiv. Liber daticus 
1764—1833. 14 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og 
Horns hrdr.s provsti. 1831—62. Synsprot. 15 Forbruget opregnes til 7 egetræer, 14 
fyrretræer, 14 savdeller og 2 lægter. Endelig omtales en stor syldsten, som kørtes til 
tårnet, jfr. note 12. 16 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Kirkergsk. for Abra- 
hamstrup amt, Horns hrd. m.m. 17 Jfr. note 14. Fortsatte problemer med fugtighed, 
specielt omkring kor og apsis var foranledningen til, at brolægningen 1881—82 udfu- 
gedes med tjærebeton, jfr. skrivelse af 18. nov. 1882 fra stamhuset Egholm til mindes- 
mærkedirektionen (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv); 1889 må brolægningen være om
lagt i forbindelse med dræning, jfr. p. 2656. 18 Jfr. DK. Maribo p. 1506. 19 Snittet 
gennem gavlen viser også, at opmuringen af det enkelte skifte er indledt med anbrin
gelse af façadernes tilrettede sten. Mellem disse to ydre skaller er udlagt et fyldlag af 
frådsten, hvorover mørtelen er udgydt, indtil der var etableret en mørtelflade i hele 
murbredden som underlag for næste skifte. 20 Jfr. artiklen »Om Kirkerestaurationer«, 
signeret »Z.«, i Dagbladet, 4. juni 1869. 21 Undersøgelsesberetning ved Martin Borch, 
dateret 17. nov. 1888 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv). Jfr. i øvrigt Jørlunde (p. 2236, 
fig. 10) og Skuldelev (p. 2576). 22 Midterfagets buer er fra restaureringen og støbt i 
kunststen. 23 Andre eksempler på en lignende arkitektonisk indflydelse fra stiftsbyen 
er den nærliggende Krogstrup (p. 2727, fig. 8), Nr. Jernløse (Holbæk amt, Merløse hrd.), 
Kildebrønde (DK. Kbh. Amt p. 978), Slaglille og Kværkeby (DK. Sorø Amt p. 342, 
497f.). Om blændingsprydede Roskildekirker, jfr. DK. Kbh. Amt p. 32, 64; endvidere 
Fr. Beckett: Danmarks Kunst I, 1924, p. 45ff. 24 Blandt mange eksempler kan næv
nes: Skelby, Ørslev (DK. Præstø p. 648ff., 922), Skelskør, Eggeslevmagle (DK. Sorø p. 
242ff., 776ff.), Søborg (p. 1100ff.) og Nykøbing Sj. Jfr. endvidere Vilh. Lorenzen: To
skibede kirker i Danmark, i Architekten, VI, 1903—04, p. 477—83; 485—91. 25 Øst
muren har falsgesims af små gule sten. 26 Gruppen med det forsænkede bånd omfatter 
bl.a. Snostrup, Gerlev og Ferslev (p. 2311 med note 20,2514,2761).—Skjoldblændings- 
gavlens fineste repræsentant i fjordområdet er sakristiet ved Oppe Sundby; endvidere 
Gerlev og Ferslev (p. 2289f., 2513, 2760). Jfr. K. de Fine Licht: Øresundsmotiver, i 
Nationalmuseets Arbejdsmark, 1976, p. 33ff. 27 Jfr. M. Mackeprang: Vore landsby
kirker, 2. udg., 1944, p. 154. 28 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. efterretn. til Hofm- 
Fund. 29 Åbningens indre form er angivet på flere tegninger af apsisudmalingen, lige
som dens ydre form ses på forskellige eksteriørgengivelser fra tiden før restaureringen 
1869. 30 Jfr. skrivelse fra mindesmærkedirektionen til J. Kornerup, dateret 31. maj 
1889 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv). 31 Omtales, fordi en »hugger« må hugge 
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noget af spirets spån, så mureren kunne komme til at dække taget med tagsten, jfr. 
note 16. 32 Denne type flisebelægning har været overordentlig benyttet ved istand
sættelser i 1800’rne, jfr. f. eks. nabokirkerne Kyndby og Krogstrup (p. 2710, 2735). 
33 Jfr. brev fra kammerherre Haffner til Worsaae, dateret 12. juni 1855 (NM. 2. afd.s 
korrespondancearkiv). 34 Jfr. brev fra Zeuthen til Worsaae, dateret 26. aug. 1855 
(NM. 2. afd.s korrespondancearkiv). 35 Jfr. H. Storck: Om tilsynet med de architek- 
toniske monumenter fra fortiden, i Architekten, VI, 1903—04, p. 389. Fra samtiden 
bemærker man en artikel i Dagbladet (note 20). 36 Ifølge arkitekt Curt von Jessen 
er Skibby-tårnets pudsbehandling foretaget med en porøs cementmørtel af ringe kalk
indhold. Murstensimitationen er udført med betydelig teknisk raffinement, idet den grå 
puds er overtrukket med 1 mm tykt lag rødfarvet puds, hvori fugningen er udskåret og 
herefter opfuget med grå puds. Jfr. i ovrigt murbehandlingen på nabokirken Krog
strup, udført ved restaureringen 1881—82 (p. 2734). 37 Kirkeejerens tilladelse til 
arbejderne, der finansieredes af Stamhuset Egholm og mindesmærkedirektionen i 
fællesskab, forelå 27. febr. 1889 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv), jfr. i øvrigt 
arkitektens plan for arbejdet (note 21). 38 Jfr. redegørelse for udførte arbejder, frem
sendt af stamhuset til mindesmærkedirektionen 18. nov. 1882. 39 Jfr. Martin Borch: 
Om Skibby kirke m.v., i Architekten, VI, 1903—04, p. 465f. Endvidere følgende note. 
40 Jfr. indberetninger samt E. Bothe: Beretning om den sidst foretagne restauration af 
apsisbilledet i Skibby kirke, i Architekten, VI, 1903—04, p. 491ff. 41 Samtlige indlæg 
i denne polemik tryktes i Architekten, VI, 1903—04, jfr. p. 2697. 42 NM. 2. afd.s kor
respondancearkiv. 43 I brev fra pastor F. Storck til Oldnordisk Museums direktør, C. J. 
Thomsen (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv), dateret 28. juli, beretter Storck bl. a. om 
de fremdragne malerier, som tildels fejltolkes. Han tilføjer, at et par af de hellige tre 
konger kom til syne for nogle år siden, da et epitafium faldt ud af rammen. Erindrer 
at have vist dette til Thomsen og Høyen og slutter endvidere, at malerierne indtil epi
tafiets opsætning har stået fremme. Poul Nørlund (Nørlund-Lind: Kalkmalerier p. 240) 
godtager, at korets gotiske billeder ikke overkalkedes før tidligst i 1600’rne. Herimod 
taler såvel den sengotiske vinduesændring som billedindholdet, der næppe kunne tole
reres efter reformationen; endvidere maledes 1582 og —84 mindetavler på nord- og 
sydvæg (jfr. p. 2694). 44 Nørlund-Lind: Kalkmalerier p. 3f. 45 Jfr. brev (koncept) 
fra Worsaae til provst Holten, dat. 19. juni 1855 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv). 
46 Jfr. brev fra Zeuthen til Worsaae, dat. 17. juli 1856 (NM. 2. afd.s korrespondancear
kiv). 47 Jfr. p. 2682, note 81. Hvor tegningernes pålidelighed har kunnet kontrolleres, 
som på triumfvæggen over hvælvet (fig. 21), er konstateret såvel regulære fejl som tvivl
somme rekonstruktioner. Sidstnævnte gælder således den stående figur ved nordhjørnet, 
førstnævnte den forreste rytter, der er tegnet med hjelm, svarende til den anden. Men 
netop her, hvor tegningerne formentlig kun har tjent som orientering, er det næppe 
heller sandsynligt, at Zeuthen har lagt speciel vægt på en omhyggelig registrering. 
48 Siden Poul Nørlunds værk (Nørlund-Lind: Kalkmalerier p. 70) er en beslægtet frise 
fremdraget på korets nordvæg i Hagested (Tuse hrd., Holbæk amt) i 1973. 49 Den 
tronende Kristus med jordkugle i skødet hører til de absolutte sjældenheder i romansk 
ikonografi, hvilket Nørlund indirekte erkender (p. 74). Bl.a. derfor er det sandsynligt, 
at »jordkuglen« i Skibby er Zeuthens fejlagtige fortolkning af koncentriske folder om
kring maven — et velkendt træk i adskillige Majestas-fremstillinger, jfr. G. Schiller: 
Ikonographie der christlichen Kunst, 3, Gütersloh 1971, fig. 684, 701, 702. At kuglen 
har haft tydeliggørelse behov, herom vidner to Zeuthen-tegninger af apsisudmalingen 
(1858), hvorpå kuglen snart er tredelt som et middelalderligt rigsæble, snart delt med 
skrå diameter; sidstnævnte var forlæg for J. Magnus Petersens radering i ÅrbOldkHist. 
1868, p. 30. 50 Den kjortelklædte figur på Zeuthens skitse er set fra siden, med blik
ket rettet opad mod et punkt øverst på væggen over buen. Den fremrakte, kun skitserede, 
nøgne underarm er antagelig Zeuthens eget supplement til denne figur, som på Storcks
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tegning kun er bevaret indtil skuldrene. Figurens holdning og placeringen leder tanken 
mod donatorskikkelser som i Vä og Övraby i Skåne, jfr. SvK. vol. 139, p. 80, fig. 50, 78; 
O. Rydbeck: Medeltida Kalkmålningar i Skånes Kyrkor, Lund 1904, planche I. 51 Den 
båndomvundne stav er mere almindelig fra og med 1300’rnes slutning (jfr. U. Haastrup: 
»Ornamentik«, i KultHistLeks., X I I I ,  16); men dog ikke ukendt i romansk kunst, jfr. 
Vä (SvK., vol. 139, fig. 87). Ornamentet er på Zeuthens skitse betegnet som »malet al 
Fresco«, hvilket er ensbetydende med, at det forefandtes på den romanske maleripuds. 
52 Zeuthens skitse har en række målangivelser, der sammenholdt med det på fig. 6 gen
givne tværsnit muliggør kontrol og fastlæggelse af den øvre frises korrekte højde. Den 
fejlagtigt høje overvæg er af Storck korrigeret på en revideret kopi (1864) af Zeuthens 
skitse, som udførtes med henblik på en farvelagt, perspektivisk rekonstruktion (1865) 
af kirkerummets romanske tilstand, jfr. Nørlund-Lind: fig. 33. Angivelsen af fort
satte billedfriser på skibets langvægge er uden belæg i virkeligheden. 53 Mest velbeva
ret har været en aftrappet base og nedre del af et søjleskaft, nærmest sydvæggen. Ved 
søjlefoden sås endvidere en (djævle)hale, og herudover viser skitsen adskillige små ho
veder, formentlig tilhørende fordømte sjæle. Hvis tolkningen er korrekt må de bølgende 
linjer repræsentere flammer, der muligvis omgiver en stor gryde i billedets højre halvdel. 
54 Nørlund-Lind: Kalkmalerier p. 240—42. 55 Således daterede Nørlund (p. 239) Jør- 
lundes kalkmalerier til 1175—1200, mens »Danmarks Kirker« (p. 2258) skønner, at en 
datering o. 1150 er sandsynligere. Jfr. i øvrigt U. Haastrup: Die romanischen Wand- 
malereien in Råsted, i Hafnia, 1972 (1974), p. 122, 130; L. Gotfredsen: Råsted kirke. 
Spil og billede, 1975, p. 56ff. 56 Nørlund (p. 241) foreslår en kalot som eventuel ho
vedbeklædning over krøllerne; men de detailløse hovedrundinger skal sammenlignes med 
figurer i Vä, hvor dele af det glatte hårs parallelle striber er bevaret, jfr. SvK., vol. 139, 
fig. 81. En velbevaret repræsentant for denne frisure findes bevaret i Idensen, jfr. O. 
Demus: Romanische Wandmalerei, München 1968, planche LXXXII. Om dateringen 
af Vä og Idensen, jfr. SvK., vol. 139, p. 91ff. ;  I. Ahlstedt Yrlid: Och i hopp om det eviga 
livet, Lund 1976, p. 64ff.; R. Ehmke: Der Freskenzyklus in Idensen, Bremen-Horn 1958. 
57 Det fremgår umiddelbart af de skitserede motiver og deres placering på hvælvet, at 
der må have været tale om flere lag af udmalinger; men herudover er en række af skit
serne forsynet med påskrifter som: »den første (anden eller tredie) Maling« eller »malet 
på den første (anden eller tredie) Kalkning«. 58 Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, 
at Zeuthen her ikke synes at have forsøgt at fremdrage de underliggende romanske bil
leder (jfr. apsiden, korets sydvæg), lige som det er påfaldende, at buens gotiske malerier 
kombineredes med den romanske indramning af buens vestside (jfr. fig. 15). 59 Såvel 
på Zeuthens akvareller (fig. 26a-c) af de pågældende kapper som på ældre fotografier 
ses ingen rosetter, der først optræder på Linds fotografier. Denne har sandsynligvis fun
det spor af rosetterne og på dette grundlag malet dem op. 60 Et hjerteformet orna
ment med røde og grønne stængler, hvis bladværk hovedsagelig er afløst af gule, fran
ske liljer, skal ifølge skitsen have været udført på nordkappens østre svikkel. 61 Jfr. 
E. Mâle: L’Art religieux du Xllle siècle en France, 9. udg., Paris 1958, p. 256ff. Kristi 
velsignende hånd ses ganske vist ikke, og udelukkes kan det vel ikke, at der har været 
tale om en regulær kroning, men i så fald er endnu større partier af skitsens Maria-frem- 
stilling ren rekonstruktion. 62 Apsisudmalingen i Eskilstrup (DK. Maribo p. 1302f., 
fig. 7) fra 1200’rnes slutning viser en himmelkroning, indrammet af evangelistsymboler. 
63 Man bemærker, at bogstaverne var konturerede og forskellige fra figurudsmykningens 
øvrige indskrifter. Den fragmentariske indskrift over frisens nordre del ses på fig. 25a.
Ved søndre hjørne, hvor indskriftbåndet som en gravstens randskrift afgrænsede den 
sydligste apostelniche, læstes: ». IE? C.T? TE SV N . . « .  64 Oksen har dog ikke været 
tilstrækkelig velbevaret til at enkeltheder kunne rekonstrueres; den er ikke gengivet på 
Zeuthens akvarel (fig. 26a), men står nu svagt antydet. 65 Korset, der står på en Gol- 
gathahøj, forkortedes en anelse forneden ved Rondahls restaurering efter arbejderne på 
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Fig. 42 a—b. Skibby. Farvelagte skitser fra kalkmaleriafdækningen i koret, signeret »Zeuthen 1856«. 
a. Figurfragment af den romanske udmaling på korets sydvæg, umiddelbart øst for sengotisk vindue, 

jfr. fig. 28 (p. 2664). b. Øverst gotisk ribbeornamentik, betegnet »3. maling på gradernes sider« 
(p. 2674), nederst ornament fra den romanske udsmykning, på apsisbuen (p. 2664).

apsisbuen 1889. 66 Sædvanligvis er disse indskrifter citater fra Matt. 25, 34 og 41 (jfr. 
f. eks. Dråby p. 2536), hvor henholdsvis »venite« (»kom hid«) og »ite« (»gå bort«) går forud 
for objektet. Muligheden af en fejlrekonstruktion antydes i Zeuthens brev til Worsaae, 
dat. 26. aug. 1855 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv). Ganske vist meddeles det heri, 
at skriften da stod tydeligt, og at der foran »benedicti« og »maledicti« var tre bogstaver, 
der syntes ens foran begge ord. Disse måtte enten læses som »i, e, e« eller,»i, 1, e«. Særlig 
sikre syntes »i« og »e«, hvilket unægtelig antyder muligheden af et »ite« samt sidste del 
af »venite«. Jfr. endvidere Kirkerup (DK. Kbh. Amt p. 756), hvor den samtidige og be
slægtede udsmykning har fuldstændige indskrifter i forbindelse med dommedag. 67 An
dre eksempler på dette forkrænkelighedsmotiv findes i to kirker i Holbæk amt: Tuse 
(Tuse hrd.) og Bregninge (Skippinge hrd.) samt kombineret med lykkehjulet i Birkerød 
(p. 929, fig. 11). Jfr. endvidere W. F. Storck: Die Legende von den drei Lebenden und 
von den drei Toten (Diss.), Tübingen 1910, p. 51 (nr. 130); O. Odenius: »De tre levande 
och de tre döda«, i KultHistLeks., I I I ,  sp. 48—50; W. Rotzler: Die Begegnung der drei 
Lebenden und der drei Toten (Diss.), Winterthur 1961, p. 199. 68 Indskriften voldte 
Zeuthen store vanskeligheder, jfr. brev til Worsaae, dateret 16. sept. 1855 (NM. 2. afd.s 
korrespondancearkiv). Begyndelsesordene i skriftbåndet over dødningene: »Qvod svmvs 
. . . «  tyder på, at dette har rummet en version af dødningenes velkendte formaning: 
»Qvod sumus eris. Fuimus aliqvando qvod estis« (»Som vi er, skal I blive. Vi har engang 
været, hvad I er«), jfr. Tuse (note 67); endvidere J. Kornerup, i ÅrbOldkHist., 1868, 
p. 36f. 69 Kalkerne af nordvæggens udmaling viser, at denne kun har været ganske 
partielt bevaret. Zeuthens skitser af den ældre hvælvudsmykning godtgør endvidere, 
at han på disse buer fremdrog den oprindelige bort af krabbeblade. 70 Når udeluk
kende trappefrisen rekonstrueredes her, kan det skyldes æstetiske overvejelser i forbin
delse med altrets daværende opstilling foran sakristiets lukkemur (jfr. fig. 15). Ydermere 
kan det have spillet en rolle, at dragefrisen synes at have været særdeles fragmentarisk, 
ligesom situationen kompliceredes gennem afdækningen af en hest (fig. 33a) på væggens 
nordre del, hvis sammenhæng med dragefrisen er uvis. Hesten er yngre end hvælvslag-
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ningen og respekterer de samme rammelinjer som dragefrisen. 71 I en besigtigelses- 
rapport, dateret 25. juli 1890 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv) fremhæver Henry Pe
tersen på mindesmærkedirektionens vegne, det ønskelige i, at de nye ribber (p. 2656) 
dekoreredes efter de spor, som oprindelig fandtes. 72 Fremstillingens placering i for
hold til sydvæggens store billede af lasterne (jfr. fig. 28) synes at udelukke sameksistens, 
og Zeuthens skitse er da også påtegnet »malet under lidenskaberne«. På den anden side 
er både figurstilen og optrinnets karakter absolut i pagt med billedet af lasterne, jfr. 
note 75. 73 Zeuthen har på kalken rekonstrueret de manglende dele af bagkroppen, 
som var borttaget af det sengotiske vindue. 74 Kan der være tale om en fri rekon
struktion af Zeuthen? Sædvanligvis har den faldne netop mistet kronen, jfr. f.eks. Bir
kerød (p. 931, fig. 11). 75 Middelalderen benyttede ofte træet med dets grene og rød
der til at illustrere de forskellige lasters organiske sammenhæng og afhængigheden af 
én bestemt hovedsynd. En fremstilling af lastens træ, hvor drager, ledsaget af de per
sonificerede dødssynder, suger næring af træets rodnet, kendes f. eks. fra en nordfransk 
håndskriftillustration o. 1290 (jfr. E. Kosmer: The »noyous humoure of lecherie«, i The 
Art Bulletin, LVII, 1975, p. 3, fig. 8). Et maleri i Maria- og Bartholomæus-kirken i 
Cranborne (jfr. An Inventory of Historical Monuments in the County of Dorset. 5: East 
Dorset, London 1975, p. 7) viser superbia eller luxuria, tronende i toppen af et træ, på 
hvis grene seks nøgne personer illustrerer de øvrige dødssynder. Begge disse eksempler 
er venligst meddelt af Oloph Odenius, Stockholm. De er ydermere interessante derved, 
at den kronende hovedfigur opvartes af spillende personer og djævle. Et beslægtet 
skandinavisk eksempel er fremdraget i Ängsjö (Västmanland), jfr. O. Odenius: Der 
Mann im Brunnen und der Mann im Baum, i Festschrift für Bobert Wildhaber, Basel 
1973, p. 484 ff. Henvisningen skyldes Torkel Eriksson, Lund. — Jfr. i øvrigt E. Mâle 
(note 61) p. 109. 76 Dødssynderne (og deres rækkefølge) er behandlet bl. a. af M. 
Gothein: Die Todsünden, i Archiv für Beligionswissenschaft, X, 1907, p. 416—84; M. W. 
Bloomfield: The seven deadly Sins, Michigan 1952. Hvis Skibby-billedet rekonstrueres 
efter det såkaldte gregorianske skema (1. superbia. 2. invidia. 3. ira. 4. acedia. 5. ava- 
ritia. 6. gula og 7. luxuria) opnås en fordeling, ifølge hvilken rodnettets to nedre par 
repræsenterer de åndelige laster (»vitia spiritualia«) det øvre par, luxuria og gula, de 
kødelige (»vitia carnalia«). 77 Beslægtet med Skibby-billedet er en allegorisk figur, fo
restillende »Verden« som indbegrebet af de syv dødssynder, jfr. F. Saxl: A spiritual En- 
cyclopaedia of the later middle Ages, i Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
V, 1942, p. 126ff., planche 31a-d. Skibby-billedet har den farlige dobbelthed, der netop 
kendetegner »Frau Welt«, jfr. W. Stammler: Frau Welt, Freiburg, 1959. Den synes at 
repræsentere et ældre stadie af den ovennænvte figur, som er en kombination af »Verden« 
med de syv dødssynder. 78 På en håndskriftillustration flankeres »Verden« (jfr. foregående 
note) af en velklædt mand, der med ét fugleben balancerer på en globus, som af døden 
rulles mod et helvedesgab, jfr. F. Saxl (note 77) og ibid.: »Aller Tugenden und Laster 
Abbildung«, i Festschrift für Julius Schlosser, Wien 1927, p. 104ff., fig. 45. I et af de 
nævnte træsnit står »Verden« usikkert på en globus, mens en dødning er i færd med at bide 
fuglebenet over. 79 Jfr. f.eks. G. Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, I, Gü- 
tersloh 1966, fig. 279; kalkmaleri i Højby (Ods hrd., Holbæk amt). 80 Jfr. billedet 
af døden i Bregninge, gengivet hos Fr. Beckett: Danmarks Kunst, II, 1926, fig. 392. 
81 Påskriften lyder her: »På skibets østre væg, over (!) hvælvingen. 82 Jfr. f.eks. E. 
Mâle (note 61) p. 142ff. 83 Jfr. f.eks. Kirkerup (DK. Kbh. Amt p. 753, fig. 10). 84 Jfr. 
K.-A. Wirth: »Durchzug durch das Bote Meer«, i Beallexikon zur deutschen Kunst- 
geschichte, IV, 612ff. 85 Det er bemærkelsesværdigt, at Zeuthen også har udført kal
ker af øst- og nordkappens billeder, der jo bevaredes i modsætning til sidevæggenes (jfr. 
p. 2658). Det er sandsynligt, at Zeuthen — tilskyndet af Høyen — har haft en publi
kation for øje, jfr. Høyens bemærkninger i Dansk Maanedsskrift 1856: »... disse raa, 
men fra Indholdets Side højst mærkelige Malerier, er med exemplarisk Omhu bleven 
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Fig. 43. Skibby. Landsbyplan 1781.

aftaget af Maler Zeuthen, der tillige har sørget for at bevare disse Malerier i tegninger, 
der ere udførte med samvittighedsfuld Nøjagtighed. Det ville være højst ønskeligt, om 
disse Tegninger snart kunde blive udgivne« (J. L. Ussing, ed.: Høyens Skrifter, II, 1874, 
p. 175). I brev til Worsaae, dateret 26. aug. 1855 (NM. 2. afd.s korrespondancearkiv) 
omtaler Zeuthen Høyens besøg i kirken. 86 DK. Sorø p. 138, fig. 25. 87 DK. Kbh. 
Amt p. 1576, fig. 232, —34. Jfr. i øvrigt den skånske Snårestadgruppe (M. Rydbeck:
Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943, p. 189ff.). 88 Som sti
listiske paralleller kan nævnes højaltret i Cismar i Holsten (o. 1310), jfr. H. Wentzel: 
Der Cismarer Altar, Hamburg 1941. — Alterbordsforsiden fra Løgum klosterkirke (o. 
1325), jfr. DK. SJyll. p. 1096ff. 89 Både Næstved og Tyvelse (DK. Præstø p. 139f., 
fig. 9; 689ff.) dateres til o. 1350. I Tyvelse ses en opstandelse, hvor bl. a. en af soldaterne 
har samme hjortegevir som skjoldmærke; her genfindes endvidere den karakteristiske 
dragefrise, som også kendes fra en række skånske udmalinger, jfr. M. Rydbeck (note 
87) p. 125, fig. 79b. — Kirkerup (DK. Kbh. Amt p. 750ff.). 90 Ifølge Rotzler (note 
67), p. 168ff. er et tidligt eksempel på fremstilling af de tre levende som ryttere gen
givet i et Jean Pucelle tilskrevet håndskrift fra tiden mellem 1332 og —49. I forbindelse 
med ikonografien som dateringsmiddel bemærkes, at Beckett (note 80), p. 316 afviser 
en datering af Skibby-malerierne til før o. 1400 på grund af fødselsscenens udformning. 
At Maria ammer Jesusbarnet kendes dog i langt ældre fremstillinger, jfr. Schiller (note 
79), fig. 179. 91 På skibets nordre mur skal Manderup-våbenet være set, jfr. Worsaaes 
påtegning af pastor Storcks brev (note 43). 92 Jfr. f. eks. Birkerød p. 928ff. 93 Jfr. 
E. Guldan: Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv, Graz-Köln 1966. 94 Hoffm- 
Fund. V I I ,  479. 95 RA. Kultusministeriets 1. dep. Journalsager 184 8—19 1 6. 96 Denne 
staffering må stamme fra o. 1870. 97 Sml. Dråby oblatæske p. 2560. 98 1866 lå kar
ret i præstegården. LA. Sjællands bispearkiv. Kirkesyn 1862—79. 99 LA. Sjælland. 
Egholm gods. Korrespondance etc. 1803—06. 100 Architekten, VI, 1903—04, p. 389. 
101 Jfr. Prøvelse af en nys fremkommen Oplysning om Skibbykrønikens Forfatter, i 
Holger Rørdam: Historiske Samlinger og Studier, 1891, p. 320f. 102 RA. Fortegnelse 
over indkrævede klokker 1528—29. 103 DaSaml. I, 100. 104 Jfr. indb. 1873—74 og 
C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, p. 293. Jfr. i øvrigt note 14. 
105 Ifølge pastor Storcks brev af 28. juli 1854 læstes da kun de to sidste cifre i årstallet. 
06 Jfr. ældre notat i NM. 2. afd. 107 Jfr. A. Thiset: Stamtavler over Danske Adels
slægter VI, 1905, p. 124. 108 Løffler: Gravsten p. 21 og 25, gengivet på tavle XVIII, 91. 
109 Præsten døde o. 1682 (jfr. Wibergs præstehistorie og epitafium nr. 1). Stenen må 
derfor skønnes henlagt ved et barns død.



Fig. 1. Kyndby. Ydre, set fra sydøst.

KYNDBY KIRKE
H O R N S  H E R R E D

Fjerde okt. 1398 nævnes en præst ved kirken, og atter 12. okt. 1469 omtales en sogne
præst1. Hvornår kaldet forenedes med den ensomt beliggende Krogstrup synes ikke 

oplyst, men 1567, da sognet havde 28 tiendeydere, var der kun præstegård i Kyndby2. 
1569, da kongetienden tilfaldt Universitetet, tilhørte begge kirker kronen — et forhold, 
som først ophørte 1673, da generalmajor Fr. v. Arnstorff til Overgård erhvervede pa- 
tronats- og kaldsret til denne og Krogstrup kirke for sig, livsarvinger og decendenter, 
så længe de besad Svanholm3. Ved synsforretning 1734 hed det, at Svanholms tidligere 
ejer, Chr. v. Arnstorff, havde forsømt kirkerne stærkt, og at rådmand i Holbæk, Chr. 
Christensen havde ladet sig indføre i tienderne, så at kirkerne kun havde den nye ejer, 
A. A. v. d. Lühes bevågenhed at håbe på4. Kirkerne lå under Svanholm, indtil de over
gik til selveje 19. sept. 1911.

16155 indkøbtes tegn til de fattige.

Kirken ligger sydvestligt i landsbyen og i nærheden af voldstedet Kindholm. 
Kirkegården er anlagt på en ubetydelig højning i terrænet og har kun lidt fald 
mod vest, hvor den antagelig er udvidet. Den hegnes mod nord, syd og vest

Erik Skov 1957
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af kampestensdiger, mens muren i sydøst og øst mod vejen er sat af rå og klø
vede kampesten i cement. En bred læplantning med mange store træer og bu
skads indhegner kirkegårdens vestlige del, og langs resten af diget står elm, 
ahorn og ask. Hegnet er endvidere suppleret med trådvæv, og indenfor det 
cementerede dige vokser en hæk. — Ved arbejde på kirkegårdsmuren 16176, 
som efter kontrakten skulle vare 12 uger, benyttedes delvis mursten (1700 
mursten og 1000 tagsten, sidstnævnte købt i Holbæk). 1663—647 omlagdes 
63 fod (ca. 19,5 m) stengærde, og ved synsforretning 17458 omtaltes ringmuren 
som værende et ordinært stengærde.

Indgange. En tremmelåge er anbragt i syd, omtrent ud for kirkens syddør. 
Indkørslen fra gaden til det parkeringspladslignende areal, som er inddraget i 
kirkegårdens sydøstre hjørne, sker gennem en port med fodgængerlåge, der 
lukkes af træfløje mellem stolper af kløvede sten. †Indgange. 17344 var kirke
porten og lågerne løse, i stykker og næsten bortrådnede.

En bygning af gule sten, som rummer redskabsrum og toiletter er omkring 
1960 opført på den nordre del af kirkegårdens østafsnit. — Et hvidkalket 
ligkapel med kamtakket gavl over den fladbuede indgangsdør er rejst på kirke
gårdens vestre del i nyere tid. 16155 nævnes et †kalkhus, som blev tækket med 
langhalm. En †klokkestabel fandtes indtil tårnets opførelse 1876 ud for kor
gavlen (fig. 3). Den var nødvendiggjort af en tårnnedstyrtning o. 1730. I de før
ste år herefter klarede man sig med et interimistisk ophæng på korgavlen9, 
men en mere permanent løsning enten i form af en forbedret anordning på 
gavlen eller en stabel må snart være blevet virkeliggjort. 175810 berettes så
ledes, at en klokke ophængtes under et træskur, mens Frederik V. som kron
prins ejede Svanholm (1744 eller —45). 180811 ønskedes forbedring af dækslet 
over klokkestolen, som bar en klokke. 1828 var en ny klokkestol nødvendig. 
Muligvis var den 1873 eksisterende stabel ikke ældre end 1854, da kirken fik 
en ny klokke (nr. 2).

Omkring bygningen er lagt et fortov af store cementfliser.
Kirken er et hvælvet langhus, hvis midterste del er skibet af en kirke fra 

1100’rnes første del med †kor og antagelig †apsis. Vestenden er en forlængelse 
fra o. 1400, og østenden et langhuskor fra 1500’rne. 1876 opførtes tårnet foran 
syddøren efter nedrivning af et †våbenhus. Forsvundet er en †tagrytter over 
koret og et †tårn af bindingsværk foran vestgavlen. Orienteringen er næsten 
solret.

Materiale og teknik. Det romanske skib er opført af frådsten. Rester af nord
vesthjørnet viser indvendig meget store kvadre, men i øvrigt er muren, på de 
få steder hvor den er synlig, opført af smallere skifter12. Den udglattede fuge
mørtel dækkes af et gråhvidt, finkornet pudslag, som tilsyneladende er hvid- 
tet en enkelt gang, inden en kraftig pikhugning foretoges af hensyn til maleri- 



Fig. 2. Kyndby. Plan. 1:300. Målt og tegnet af C. G. Schultz 1938, korrigeret af Henrik Jacobsen 1977.

pudsens påføring. På grundlag af de få rester, som er synlige i vinduernes 
ydersmig, synes den oprindelige ydre murbehandling at have været et tyndt 
pudslag. Murhøjden er 4,4 m, målt over fortov ved skibets sydøsthjørne.

Vinduer og døre. Tre af skibets vinduer er bevaret. Af disse står nordsidens 
østre som indvendig niche, mens flankemurenes vestre par er velbevaret over 
hvælv. Mest tilgængelig er nordmurens vestre vindue, som i murflugten har en 
bredde på ca. 70 cm, mens lysningen, der ligger ca. 50 cm inden for flugten, 
måler ca. 90x38 cm. Toppen sidder ca. 66 cm under den romanske murkrone. 
Vinduet har bevaret sin indmurede træramme, der er samlet af fire stykker,
2,5 cm tykt træ, bladet og naglet sammen og med rundbuen udskåret i det 
øverste brædt; endvidere spor af en lodret midtersprosse. På rammens side
træ flere sømrester samt muligvis den forrustede ende af et vindjern. Nord
sidens østre vindue, var sekundært udvidet nedad, antagelig i middelalderen, 
men retableredes 1943 i forbindelse med kalkmaleriernes restaurering. Dette 
vindue var endnu i brug 183811 og synes først tilmuret 186013.

Norddøren, hvis østre karm kan være bevaret, er lukket sammen med om
muring af et større parti vest herfor. I forbindelse med kalkmaleriundersøgel
sen 1942 konstateredes indvendig på dette sted en træplanke i muren, som 
antagelig har været dørens vandrette overdækning. Syddøren er i brug, men 
totalt ombygget 1876. En opmåling fra samme år viser, at den gamle dør var 
af romansk normaltype, idet dens ydre åbning var rundbuet, mens den indre 
havde smige karmsider med vandret plankeafdækning.

Indre. De oprindelige loftsbjælker har ligget på murenes overside og haft 
bræddeloft på undersiden, hvilket fremgår af pudslag og kalkmalerier.

†Kor. Ved en sænkning af korgulvet fremkom et stykke murværk, der må

KYNDBY KIRKE 2707
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formodes at være et lille stykke af korets sydøsthjørne. Hvis denne tolkning 
er korrekt, har koret kun været under 3 m langt indvendig og må have været 
udbygget med en †apsis14.

Tilføjelser og ændringer. Tidspunktet for opførelsen af skibets vestforlængelse 
er vanskeligt at bestemme, men kan med størst sandsynlighed henlægges til 
årtierne o. 1400. Udvidelsen er sket efter, at de romanske kalkmalerier var 
blevet dækket af et ujævnt kalklag med farvespor efter udmaling; men afsnit
tet er ældre end tiden o. 1450, da det udvidede skib fik hvælvmalerier. Mu
rene er rejst over en syld af små, svagt fremspringende marksten. Udvendig 
i flankemurene er materialet genanvendte frådsten samt marksten, indvendig 
samt i gavlen derimod munkesten i munkeskifte med ret sjusket rygfugning. 
Et stort rundbuet nordvindue er tilmuret. Den glatte taggavls fodlinje mar
keres af et savskifte. De nuværende ni cementerede kamtakker er yngre end 
1874 (jfr. fig. 3).

Det forlængede skib har stået med fladt loft i samme højde som det gamle, 
og forlængelsens indervægge synes ikke at have været hvidtet, inden tre fag 
krydshvælv blev indbygget i skibet ved 1400’rnes midte. De hviler på falsede 
vægpiller (delvis fjernet i vest), spidse helstens skjold- og gjordbuer samt 
kvartstens ribber med rudestillet slutsten; rulskiftestillede overribber med 
trinkamme. I det østre hvælvs østkappe og nordkappe ses et klokkerebshul, 
jfr. †tagrytter. Ved hvælvslagningen er det forlængede skibs murkrone blevet 
forhøjet med to skifter, af hvilke det øvre er et rulskifte.

Langhuskoret kan tidligst være opført i 1500’rne og muligvis først langt hen 
i århundredet. Murene er rejst over en syld af store kampesten, og materialet 
er genanvendte frådsten fra det nedrevne kor, blandet med marksten og bæl
ter af tegl; sidstnævnte materiale er benyttet til taggavlen, hvor det er lagt i 
uregelmæssig skiftegang med brede sjuskede fuger. Taggavlen har en blændings- 
dekoration, hvis tvedelte midterblænding med vandret falset afdækning, flan
keres af 2x4 spidsbuede høj blændinger. Forlængelsen har som resten af ski
bet en tre skifter høj gesims, bestående af kvartrundstav mellem to platter, 
der kan være samtidig. Afsnittet har altid kun haft vinduer i syd, begge ud- 
og indvendigt falsede og afdækket med en art fladrundbue; delvis ommuret i 
falsen 186015, da støbejernsrammerne indsattes. Rummets to fag krydshvælv 
er indbygget på falsede vægpiller, og er i det hele taget tilpasset de eksisterende 
hvælv, fra hvilke de kun adskiller sig ved en 15 cm bred ribbe og kraftigere 
opbuklede kapper; især østhvælvets kappe er i så henseende bemærkelsesvær
digt kuplet, hvilket kan skyldes hensynet til en altertavle.

Tårnbygningen er opført 1876 efter tegninger af arkitekt Vilhelm Tvede. 
Den er bygget af små røde sten i krydsskifte og stod i blank mur indtil 1943, 
da den hvidkalkedes16. Den hvælvede underetage tjener som våbenhus, og i 
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Fig. 3. Kyndby. Ydre, set fra sydøst. Tegning i Nationalmuseet, signeret J. B. Løffler 1873—74.

vest17 er et trappehus med træspindel, som giver adgang til overetagens klok- 
kestokværk. Det teglhængte pyramidetag afsluttes med zinkbeklædt lanterne
spir, hvis vindfløj bærer årstallet for opførelsen.

Det †våbenhus, som blev nedrevet 1876, beskrives tre år tidligere som væ
rende en fladloftet, senmiddelalderlig teglstensbygning fra samme tid som øst
udvidelsen. Den fremtræder på det ved beskrivelsen udfærdigede prospekt (fig. 
3) med fladbuet indgangsdør og en kamtakket blændingsgavl med spidsbuede 
højblændinger over savskifte i fodlinjen.

Et †klokketårn af bindingsværk, opført ved vestgavlen, faldt ned antagelig 
1730 i forbindelse med ringningen ved Frederik IV.s død18. Endnu ses resterne 
af syldsten nogle meter fra gavlen, ligesom tårnets tilmurede dør i skibets vest
gavl. Efter sammenstyrtningen etableredes et primitivt †klokkeophæng i lang
husets østgavl9 — et arrangement, som senere erstattedes af den p. 2706 om
talte klokkestabel. — †Tagrytter. 1661—627 slog man brædder på et spir over 
kirkens østre del, idet arbejdet skulle forhindre sne og regn i at ødelægge 
hvælvet over altret.

186015 var kirken genstand for en hovedistandsættelse, hvorunder der i lang
husets sydside indsattes to nye rundbuede, udvendigt falsede vinduer, der i 
lighed med de to i langhuskoret forsynedes med støbejernsrammer i veneti
ansk ungrenæssancestil. Størrelsen synes bestemt af langhuskorets eksisterende 
åbninger, der blot tilpassedes ved delvis opmuring af nye false. Ved samme lej
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lighed lagdes overalt et nyt flisegulv undtagen i stolene, som fik bræddegulve. 
Ommuringen af vestgavlens kamtakker og reparationen af østgavlens kan være 
sket i forbindelse med opførelsen af tårnet 1876.

Tagværker. Over det forlængede skib er bevaret enkelte egespær med ud
skæringer for to bladede hanebånd samt korte spærstivere. Herudover nyere 
fyrretræstagværker med et sæt hanebånd, der 1974 er forstærket med fyrre
lægter og understøttet med en art langstol.

Kirken står i dag med hvidkalkede mure og tage, som er hængt med røde 
vingetegl. Gulvet i langhuskorets østligste fag samt i tårnets underetage er 
lagt af store ottekantede gulstensfliser, hvorimellem mindre sorte kvadratfli
ser, antagelig fra 1860. I langhuskorets vestre fag og midtergangen er der gule 
sten, lagt i mønster, og i stolestaderne er der bræddegulve. Omlægningen er 
sket under restaurering 1952 (arkitekt V. Hardie-Fischer).

K A L K M A L E R I E R

Fra herredsrejsen 1873 foreligger en akvarel, der viser kalkmalerier omkring 
vinduerne over hvælvene. Den er signeret af Henry Petersen og J. B. Løffler, 
hvis beretning refererer den første undersøgelse af overvæggenes malerifrag
menter. Disse blev 1920 fotograferet og beskrevet af M. Mackeprang. 1941 
fandtes nede i kirken malerier, der det følgende år restaureredes af Egmont 
Lind. Samtidig afdækkedes dekorationer fra 1400’rne på hvælvene i skibets to 
vestfag og tårnrummet.

1) O. 1175. De bevarede malerirester viser, at billedudsmykningen på det 
romanske skibs langvægge har omfattet to friser, hvis emner er hentet fra hen
holdsvis Mariæ og Jesu liv. På nordvæggen i tredie fag ses begge billedfriser 
delvis bevaret (fig. 4). De afgrænses forneden af en perspektivisk mæanderbort 
og adskilles indbyrdes af et smallere bånd med majuskler. I nedre frise vises 
mod vest Mariæ død, som angives at foregå inden døre ved et tårn malet til 
højre i billedet, lige vest for det romanske vindue19. Maria ligger på sit leje; 
bagved står Kristus, der som den eneste har forgyldt stukglorie, med hendes 
sjæl på venstre arm, mens han løfter højre velsignende. Ved fodenden ses tre 
apostle og ved hovedenden armen af én; resten skjules af den senere indbyg
gede hvælving. Af scenen øst for er kun en engel bevaret. Der kan være tale 
om bebudelsen af Mariæ død20 (jfr. Hagested, Holbæk amt).

I øvre frise længst mod vest ses det nederste af en gående person med fly
vende gevandt, og over hvælvet resten af personen, som dog mangler hovedet; 
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Egmont Lind 1943

Fig. 4. Kyndby. Kalkmaleri på skibets nordvæg, tredje fag fra øst (p. 2710).

dertil en skare figurer, uden glorier, med oprakte hænder og ansigterne løftet 
mod hovedpersonen. Det brede, let krummede bånd over skaren, der også om
fatter en kvinde med langt hovedlin, kan være signatur for himmelhvælvingen. 
Det er muligt, at denne scene skal tolkes som Kristi himmelfart. Fremstillin
gen øst for viser gravlæggelsen. Den deles af det romanske vindue, således at 
man vest for dette ser to stående kvinder med røgelsekar og salvekrukker, 
mens kisten og englen ved graven er bevaret over hvælvene (fig. 5).

På overvæggen i sydsidens tredie hvælvfags vestre lomme vises indtoget i 
Jerusalem. Øst for det romanske vindue ses en kvinde, uden hoved, med hæn
derne løftet i bedestilling, og øst herfor et træ, fra hvis krone et par ben stik
ker frem (Zachæus?). Nedenunder er der to figurer; den ene breder sin kjor
tel ud på jorden, den anden gør en hyldestgestus. I samme hvælvfags østre 
lomme ses en gruppe figurer (apostlene), hvoraf flertallet er med glorie. En 
fremstrakt hånd synes at berøre en af skikkelserne. Der kan være tale om en 
helbredelsesscene eller et opstandelsesunder (fig. 6).

Væggene i fjerde hvælvingsfag er ligeledes undersøgt. Men nordsidens male
rier var ved opsætningen af et epitafium blevet beskadiget i en sådan grad, 
at en istandsættelse ansås for urimelig. I syd optages det tilsvarende hvælv
fag af et nyere vindue og indgangsdøren.
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H. J. 1973
Fig. 5. Kyndby. Englen ved Kristi grav. Kalkmaleri på skibets nordvæg over hvælvet, tredje fag 

fra øst, jfr. fig. 4 (p. 2711).

De romanske vinduer kantes langs væglysningen af to striber, og inde i lys
ningen er malet ranker med fligede blade og palmetter (jfr. korbuen i Jørlunde 
p. 2254, fig. 14, og Hagested). Over vinduerne, både på nord- og sydvæggen, 
er fremstillet en engel i medaljon (jfr. Søstrup, Holbæk amt).

Malerierne er udført på et jævnt, glittet pudslag, som er lagt oven på et 
ophugget, således som det har været normen for romanske maleriudsmyknin
ger (se f. eks. Måløv, DK. Kbh. Amt p. 625). Farverne er især okker og rød
brunt på en blå baggrund, som består af kønrøg og kalk; kun i nedre frises 
østre scene er baggrunden grøn. Den vandrette stribe, som adskiller øvre og 
nedre frise, er okkerfarvet med rødbrune majuskler: » . . .  s benedicta« og øst 
for vinduet: »(h?)ic .. .«. Kristi modellerede stukglorie er forgyldt.

Billederne hører sammen med de allerede nævnte i Hagested og Søstrup i 
Holbæk amt, Jørlunde i Frederiksborg, samt Roskilde S. Ib, Kirke Sonnerup 
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H. J. 1973
Fig. (5. Kyndby. Kalkmaleri på skibets sydvæg over hvælvet, tredje fag fra øst (p. 2711).

og Måløv i Københavns amt til en større, sjællandsk gruppe romanske malerier.
2) 1300’rne? Før hvælvenes indbygning maledes en tarvelig dekoration be

stående af brede, røde og gule streger. Den udførtes dels på en ny puds og 
dels på et lag hvidtekalk.

3) O. 1450 (sml. fig. 4 og 7). I de tre vestligste fag ses på gjord- og skjold
buer, samt på hvælvenes ribber en dekoration, som bl.a. kendes fra Skuldelev 
(p. 2582), hvor yderligere paralleller opregnes. Fælles er den sparremønstrede 
bort med skiftevis halvcirkelrosetter og »slyngtrådskrabber«. Lidt anderledes 
end i Skuldelev fremtræder buetoppenes slyngtrådstræer med spiralformede 
grene, der ender i frugter. I nogle af sviklerne er malet symbolske tegn, ingen 
dog identiske med Skuldelevs. Farveholdningen er svagt brunrød. Samtidig 
med disse dekorationer fandtes på næstvestligste gjordbue et indvielseskors 
såvel i nord- som i sydsiden. Farven er her lys gul med sorte konturer. 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 172
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Fig. 7. Kyndby. Indre, set mod øst. Erik Skov 1957

I N V E N T A R
Oversigt. Det indre bærer præg af, at kirken i lange tider hørte under Svanholm, hvis 

skiftende ejere har ladet deres våben eller navne sætte på inventaret. Således ses Eske 
Bille og Elsebet Skrams våben på døbefonten, mens en indskrift på berettelsessættet 
fortæller, at de 1605 skænkede det til annekskirken i Krogstrup. Af altertavlen fra samme 
tid er kun en af fløjene bevaret. På den ældste klokke fra 1719 findes våben og spejl
monogram tilhørende Christian von Arnstorff, der 1733 måtte sælge Svanholm ved 
auktion på grund af fattigdom og allerede et par år tidligere havde afstået kirketienden. 
Forholdet kommer til udtryk i synsforretningen 1734, hvor det oplyses, at der ikke fin
des alterlys i kirken, men at der i Krogstrup er et par små stumper tilbage af et par lys, 
præsten havde ladet gøre. De blev ført fra den ene kirke til den anden efter behov. Samme 
forhold gjorde sig endnu 1745 gældende for oblatæsken.

Alterbord, 1952, muret op ad østvæggen, hvor sporene af et ældre, forment
lig oprindeligt bord sås 1920.

†Alter klæder. 1661 fandtes en »alterdug« af rød kaf (se p. 2438) med guld
knipling7, og 1745 et klæde af sølvbrokade med smalle kniplinger om8. 1843 
var det nye alterklæde rødt15.
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Altertavlens maleri fra 186221 forestiller Kristus, der velsigner kalken. Det 
sidder i en egetræsmalet portalindramning i romansk stil (sml. fig. 7). I po- 
stamentet citat fra Luk. 22, 19—20 med forgyldte versaler. Kristus bærer sort 
kappe over rød kjortel, baggrunden er grå.

Af en (†)altertavle fra o. 1600 er den ene fløj bevaret. Den måler 164x48,5 
cm og er kantet af profillister. Indenfor findes arkade med kannelerede pila- 
stre. I det glatte buefelt er malet en fordærvet, latinsk versalindskrift: »S(i)mi- 
liter et postqvam coronavit(!) . ..« (»ligeså tog han og kalken ...« (Luk. 22, 
20)). Fløjen, der må formodes at have hørt til en tavle af samme type som 
f. eks. den i Uggeløse (p. 2012), blev 1952 fundet siddende i alterbordspanelet 
med bagsiden udad. Ved den efterfølgende restaurering konstateredes tre far
velag, hvoraf det nuværende er yngst, formentlig fra 1700’rne22. Arkadeind
ramningen har blå- og hvidmarmorering på italienskrød bund, mens resten er 
blåt. De ydre rammelister er grå, røde og okkerlignende gule. På korets nord
væg.

Altersølv. Kalk, bestående af dele fra forskellig tid. Ældst er fod og skaft 
fra 1500’rne, mens knoppen stammer fra 1600’rnes anden halvdel, og bægeret 
formentlig er samtidigt med disken fra 1837. Den sekssidede fod har fodplade 
og standkant, der ligesom fodens overside smykkes af graveret bort bestående 
af sammenskrevne o’er. Her er desuden pånittet et lille krucifiks. Skaftets seks 
sider er forsynet med geometriske graveringer og brydes på midten af knop
pen. Den har brede tunger på over- og undersiden, hvorved fremkommer mel
lemliggende ruder. På bægeret fire slidte stempler, hvoraf kun Københavns- 
mærke og guardeinmærke for Christian Olsen Møller kan tydes (sml. disken).
22,5 cm høj. Glat disk med graveret cirkelkors, 13 cm i tvm. Under bunden 
fire stempler: mestermærke for Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje p. 
133), Københavnsmærke (18)37, guardeinmærke for Christian Olsen Møller og 
månedsmærke løven.

Oblatæske og vinkande fra 1952. Inventariet 1745 opregnede en oblatæske af 
sølv, som førtes mellem begge kirkerne8 (se Krogstrup).

Skål med låg, af kongeligt porcelæn, sort med guldkors og -kanter. En til
svarende kande ønskedes anskaffet 184011.

Berettelsessæt (fig. 8a-b), bestående af kalk med graveret årstal 1605 og yngre 
disk af sølv, i læderfutteral, som yderligere har plads til oblatæske og vinflaske 
af glas, der forefandtes 1920, men nu for æskens vedkommende erstattes af 
en yngre. Kalken svarer til sygekalken i Skibby og har under bunden det 
samme stempel for Johan Post eller Jørgen Prytz (Bøje 125 eller 131), jfr. p. 
2687. På fodens overside graverede versaler langs randen: »Dene kalck oc disk 
hafver Eske Bilde oc Elsebe Skrams til Svandholm gifved til Krogstrvp 
kircke«23 (jfr. font). På to af fodens tunger er graveret Bille- og Skramvåben 

172*
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Erik Skov 1957 N. E. 1973

Fig. 8 a—b. Kyndby. Berettelsessæt. a. Sættet, liggende i læderfutteral, b. Detalje af kalkens fod 
med våben og indskrift 1605 for giverne Eske Bille og Elsebet Skram (p. 2715).

tillige med årstallet 1605. 11,7 cm høj. Den ret dybe disk er 9,5 cm i tvm. og 
har under bunden fire stempler: udslidt mestermærke, Københavnsmærke 
17. guardeinmærke for Christopher eller Frederik Fabricius (jfr. oblatæsken 
i Dråby p. 2560), hvorefter disken må være fra årene mellem 1749 og 1823, 
og endelig månedsmærke tyren. Ny oblatæske stemplet »Holm« med versaler. 

Alterstager, gotiske, med høj fod og stor skaftring af spidsovalt tværsnit 
midt på det cylinderformede skaft, som på øvre og nedre halvdel i øvrigt kun 
har antydning af to mindre ringe. 33 cm høje. — Syvarmet stage fra 1916. 

Et †røgelsekar er nævnt 16205 og 16617, sml. p. 2740.
Messehagel, fra 1960’erne. †Messehagler. 1620 fandtes to, den ene var af blå 

cammet (kamelot = damaskvævet stof), den anden af brunt damask5. 16617 
og 1745 svarede den til alterklædet8.

†Messeklokke. Inventarierne 1620 og 1661 nævner en liden klokke i kirken. 
Alterskranke, fra 1862, halvrund med otte lodrette messingstandere, der på 

midten brydes af kugleled.
Døbefont (fig. 9a), o. 1600, af sandsten, med firkantet fod, balusterdannet 

skaft og ottesidet, skålformet kumme. Skaft og kumme smykkes af relieffer, 
på skaftet blandt andet våben tilhørende Eske Bille, der ejede Svanholm fra 
1592 til sin død 1608, og hans hustru Elsebet Skram, som beholdt gården 
endnu et år. Foden skjules af gulvet, et forhold, der har bestået siden 194324. 
Fra en vulst lige over fodpladen udgår fire konsoller, som bærer stående evan- 
gelistfigurer med bog i hånden og symbolet ved siden. De flankerer to og to 
de ovenomtalte våben. Kummen er hugget for sig og passer ikke helt til fo
dens overkant, formentlig fordi man har savet et stykke af foroven, for at ef
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terkomme synets henstilling 1839 om at gøre fonten lavere11. På kummen ses 
otte relieffer; over og under dem er der beslagværk. Fremstillingerne viser: 
hyrdernes tilbedelse, omskærelsen, kongernes tilbedelse, frembæringen i temp
let (fig. 9b), Jesu dåb, Jesus og børnene243, pinseunderet og himmelfarten. Kum
mens øverste, profilerede kant er ret medtaget, og et hjørne er slået af, en 
skade, der omtales allerede 17344. Kummen har halvkugleformet fordybning 
og bærer ligesom skaftet spor af bemaling: baggrunden i de religiøse fremstil
linger og i beslagværket er blå, i øvrigt ses blåt, gult, grønt, rødt og sort. 109 
cm høj. I nordsidens andet fag.

*Fontefod, o. 1250, af gotlandsk kalksten, keglestubformet, lav, svarende til 
en fontefod, der er opstillet i Køge kirkes sideskib (DK. Kbh. Amt p. 204). 
Højde 25 cm, tvm. 80 cm forneden og 50 foroven. I præstegårdshaven.

Nyere dåbsfad, af kobber. †Fontekedel. 1620 var der i fonten5 en kobber
kedel, som vejede 28 mark (ca. 14 pd.).

Dåbskande, 1914, af kobber25. En kande af tin ønskedes anskaffet 186215. 
Korbuekrucifiks, o. 1275, med arme og korstræ fra 1945. Figuren måler 135 

cm. Kristi hoved er faldet ned på højre skulder med en bølget hårlok bagved 
og en anden foran den venstre. I øvrigt er håret glat, og har vistnok båret 
tornekrone. Øjnene er delvis lukkede, hageskæg med tvedeling antydet, sml. 
Oppe Sundby p. 2297, hvor også det kraftigt markerede kraveben og en til
svarende udformning af ribbenene findes. Det knælange lændeklæde har vulst 
foroven og i begge sider fornyet snip udført efter eksisterende tap. Benene er 

Ældre fot .  i  NM. N.  E.  1973

Fig. 9 a—1). Kyndby. Døbefont, af sandsten, med våben for Eske Bille og Elsebet Skram. a. Helhed, 
b. Detalje med et af kummens relieffer, forestillende frembæringen i templet (p. 2716).
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Einar V. Jensen 1951
Fig. 10. Kyndby. Låge med flankerende gavle fra prædikestolsopgangen (p. 2720).

forbavsende gennemmodellerede i forhold til figuren i øvrigt; fødderne er kors
lagte med højre fod øverst. Det oprindelige korstræ, som eksisterede 1873, men 
var borte 1915, havde evangelisttegn i enderne og ovale fordybninger langs 
kanterne. Krucifikset står siden en restaurering 1945 i renset eg. 1920 sås en 
gullighvid karnation, sort hår og pupiller, samt blodspor på kridtgrund. På 
nordvæggen i skibets andet fag.

Prædikestol (fig. 11) med himmel, hvorpå malet årstal 1645, og samtidig op- 



K Y N D B Y  K I R K E 2719

Fig. 11. Kyndby. Prædikestol med malet årstal 1645 (p. 2718).

gang. I opbygning hører den til en gruppe, der omfatter stolene i Nørre Her
lev fra 1629, Strø 1630, Dråby o. 1630 og Kregme 1646 (p. 1951, 1498, 2564, 
1571). Værkstedssammenhængen inden for gruppen er tidligere påpeget, lige
som tilknytningen til de snedkere, der arbejdede på Frederiksborg, er frem
hævet. Sammenligner man stolene med de altertavler, som vides at være ud
gået fra Hans Barchmanns værksted i Kratmøllen (se p. 2525), bekræftes til
hørsforholdet.

Einar V. Jensen 1951
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Kurven består af fire fag adskilt af dydehermer og ikke som gruppens øv
rige af apostelhermer. Figurerne er, regnet fra opgangen: klogskab med slange, 
styrke med søjle og håb med anker (kun delvis bevaret); de to sidste hermer 
har ingen attribut, men den nærmest væggen holder hænderne sammen i bøn 
og kunne således være fromhed eller tro26. Ved at opfatte denne figur som 
troen, og den sidste herme uden attribut, men med hånden på hjertet, som 
kærlighed (hun kan have holdt et flammende hjerte i den anden hånd) ville 
de tre teologiske dyder være repræsenteret.

Storfelterne forekommer meget forenklede i forhold til gruppens øvrige. In
den for ramme af profillister er der arkader, hvor evangelisterne står på små 
fremspring. Rækkefølgen er: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, alle med 
symbol. Eftersom indramningen er af nyere dato27, er der intet i vejen for, 
at felterne oprindelig har haft en dekoration svarende til gruppens øvrige og 
da vel især den omtrent samtidige stol i Kregme. Også andre steder på stolen 
er dele gået tabt, således er kun een af de bøjler bevaret, der har siddet på 
gesimsens hjørner. På himlen mangler de hængestykker, der utvivlsomt op
rindelig har været under hver side, ligesom de småfigurer, som formentlig har 
stået mellem topstykkerne (jfr. Dråby p. 2564), er borte. Underbaldakinen 
består af de samme karakteristiske led som gruppens øvrige stole.

Den oprindelige opgang er i det store og hele bevaret, således en låge flan
keret af to gavle (fig. 10) og opgangspanelet, som har glatte, profillisteindram- 
mede fyldinger og æggestav-tandsnitsdekoration under håndlisten. Gavlene 
smykkes af hermer, Adam og Eva, hvis skafter er opløst i bruskværk med 
maske; indfatningen, der formentlig har bestået af arkitektoniske led, mang
ler, hvilket også gælder topstykkets englehoved.

Farveholdningen domineres af guld og en gullig farve. Som bund i indskrift
felter og nicher er anvendt ultramarin; figurerne har naturlig karnation; end
videre er der brugt blegrødt, gulbrunt og rødbrunt28. Gesimsfrisens fornyede 
versalindskrift citerer Joh. 8,21. Indtil restaureringen 1950 stod stolen ud for 
sydsidens tredie vindue fra øst, nu ved sydpillen mellem første og andet fag, 
med opgang fra koret.

Stolestader, 1952, med helt glatte, blå gavle, foroven afsluttet af en vandret, 
hvid liste. En del af rygpanelerne er genanvendte ældre, fra forskellig tid29. 
De afløste et †sæt fra midten af forrige århundrede, hvis eneste pynt var en 
profilliste langs gavlsiderne og den halvrunde, øvre afslutning. De fire østlig- 
ste stolegavle, herskabsstole?, er samtidige med prædikestolen fra o. 1645 og 
formentlig udført i samme værksted. De er i nyere tid savet af foroven, så at 
de nu er fladrundbuede. I øvrigt smykkes hver gavl af bruskbarokke relief
skæringer, som har rummet et englehoved. I et felt nederst på gavlen har der 
været en maske. Indtil sidste restaurering var bevaret to tilhørende låger, den
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ene med rester af fladsnitværk i siden. Gavlene står siden 1951 i renset eg. — 
Nogle stumper af salmebogsbrædder(?) med indridsninger og årstal fra 
1700’rnes begyndelse har antagelig hørt til et †stolesæt.

†Pengetavler. 1661 havde kirken tre7, 1920 var der to, af eg, med afbrudt 
rygskjold. To pengebøsser, nye, af messing, klokkeformede, svarende til an
nekskirkens.

Orgel, bygget 1952 af I. Starup & Søn, København. Syv stemmer og en trans
mission, et manual og pedal; svelle. Façade tegnet af arkitekt V. Hardie- 
Fischer. Indtil 1952 anvendtes et †harmonium.

Salmenummertavler, 1800’rne, med profilliste foroven og forneden, i øvrigt 
glatte med søm til tal af metal. Lysegrå. En glat, sortmalet tavle med seg
mentgavl ligger på loftet.

Lysekroner. En fra 1913 og tre fra 193525.
†Sejerværk blev stillet 16145 og 16617.
Klokker. 1) 1719, støbt af Frederik Holtzmann, København. Klokken har 

fire profillinjer ved slagkanten; mellem to tilsvarende linjer ved halsen læses 
den latinske indskrift: »Gloria in excelsis deo. Me fecit Friderich Holtsmann 
Hafniæ 1719« (»Ære være Gud i det højeste. Friderich Holtsmann gjorde mig 
i København 1719«). Det glatte legeme smykkes af to 12—15 cm høje relieffer; 
det ene er kirkeejeren, Christian von Arnstorffs spejlmonogram, det andet hans 
våben. Tvm. 92 cm. Kirkesynene fra 1734 til 1861 oplyser, at klokken stod i 
sakristiet i Krogstrup, fordi tårnet i Kyndby var faldet ned30 (jfr. p. 2747 og 
2709).

2) »Støbt af H. Gamst & H. C. Lund Kiøbenhavn Anno 1854«. Tvm. 73 cm. 
Indtil 1876, da tårnet opførtes, hang den i en klokkestabel ved østgavlen (fig.
3)31. Ophængning i slyngbomme ved August Nielsen, Thubalka, 1960.

†Klokker. 1—2) 1528 afleveredes en klokke og igen 1602 en på 2 skippd. 4 
lispd.32. 3) Inventarierne fra 17344 til 177233 nævner den lille klokke, som 
hang på østgavlen; 1734 var den revnet og endnu 1745 gav den kun ganske 
liden lyd8. 4) To »skønne nye klokker« stod 1734 i sakristiet i Krogstrup34 
den ene er klokke nr. 1. Om den anden vides intet, udover at den stod der 
endnu 174535, mens der 1861 kun nævnes klokken fra 171936.

G R A V M I N D E R

Epitafium, o. 1770. Herr Axel Vrsin, provst i Horns herred, sognepræst til 
Kyndbye og Krogstrvp, født 1. jan. 1687, kaldet til præst 1729 i sin alders 
43. år, gift samme år med Magdalene Rebecca Spretz, otte børn med hende. 
Gift anden gang med Birthe Randrvp, ved hende velsignet med 13 børn, død 
som enkemand 22. marts 1770 i sin alders 84. år. Rektangulær tavle af hvid, 
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N.E. 1973
Fig. 12. Kyndby. Gravsten over Jep Jensen Ravensberg til Kindholm, † 1481 (p. 2722).

italiensk marmor i ramme af blå, norsk marmor, 150x103 cm, med fordybede 
versaler tværs over hele tavlen. Udført af billedhuggeren Johannes Wiede- 
welt37. På nordvæggen i fjerde fag fra øst.

Gravsten (fig. 12), o. 1481. Jep Jensen [Ravensberg] til Kindholm [† 1481]38. 
Latinsk indskrift med reliefminuskler: »Jacobus Johannis de Kundbyholm, 
sepultus sub ista petra cum sua contorali Elena, filia Alberti Hemingsen« 
(»Jep Jensen fra Kundbyholm, begravet under denne sten sammen med sin 
hustru (egentl. sengedelerske) Ellen, Albert Hemmingsens datter«). Grå kalk
sten, 271 x 158 cm, med to nu meget slidte våben, som tidligere sås at tilhøre 
slægterne Ravensberg og Krag af Sjælland. Randskriften, med minuskler, som 
begynder ved fodenden, kantes på den indvendige side af rammelinje. I hjør
nerne er hugget peripatetiske evangelisttegn i tornekrans. Stenen henføres af 
C. A. Jensen (Gravsten I, 42 og II, nr. 81) til et provinsværksted og sammen
stilles med fragmentet af en Antvorskovsten, nu i Ottestrup (DK. Sorø p. 621 
og 675), fra 1480 over Tyge Lunge. Op ad tårnrummets vestvæg.

Kirkegårdsmonument, o. 1827. Thias Martin Steenberg, født 17. maj 1763, 
† 26. jan. 1828, og Elisabeth Kirstine Aggerup, født 4. nov. 1757, † 5. dec. 
1827. Rød sandsten med fordybede versaler. Foroven trekantgavl med bly
roset og hjørneakroterier. Vest for kirken.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, III Sjælland. — Partikulærkammeret. Kron
prins Frederik [V]. Nr. 77. Sager vedr. Svanholm og Overbjerg 1745—47. —LA. Kyndby- 
Krogstrup sognekaldsarkiv. B 1. Liber daticus 1739—1827. — B. 2. Liber daticus 1826— 
61. — Ved embedet. Synsprotokol 1943 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt 
i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. 1873 ved Henry Petersen, 1920 ved M. Mackeprang (bygning) og V. 
Hermansen (inventar), 1945 N. J. Termansen (istandsættelse af krucifiks), 1950 og 1954 
Einar V. Jensen (forundersøgelse og istandsættelse af prædikestol, stolegavle og alter
tavlefløj), samt 1973 Elna Møller (bygning). — Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johann- 
sen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Marie-Louise Jørgensen, orgel ved Ole 
Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedrørende findes i NM.
Tegninger. NM. Gravsten over Jep Jensen Ravensberg, ved Soren Abildgaard 1765.

— Laveret tegning af kirkens ydre og akvarel af kalkmalerier ved J. B. Løffler 1873. 
— Skibets syddør inden ændringen ved V. Tvede 1876. — Fontefod, usign. 1911. — Ak
varel af kalkmalerifrise og placeringsskitse ved E. Lind 1942. — Kunstakademiets sam
ling af arkitekturtegninger. Fire blade vedr. tårnet af Vilhelm Tvede 1876.

Notebøger. NM. Kornerup XVII, 49. — Henry Petersen XXXI, 19.
Litteratur. H. P. Hansen: Blade af Kyndby og Krogstrup Sognes Historiebog, Fre

derikssund 1941, p. 72—93.

1 Repert. 1. rk. nr. 4223, 2. rk. nr. 2649. — Bispetienden af sognet blev 23. sept. 1402 
henlagt til Laurentii kapel ved Roskilde domkirke, jfr. Repert. 1. rk. nr. 4527. 2 Lan
debogen p. 163. 3 Kronens Skøder I, 119; II, 396; jfr. V, 329f. Om kaldets indtægts
forhold kan henvises til Meddelelser fra det danske Rigsarkiv I, 1906—18, p. 431f. 
4 LA. Kirkeinspektionsarkiv. Roskilde domkirkes forvaltning. Synsforretning 1734. Jfr. 
Nye Kirkehist. Saml. V, 429ff. 5 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 6 1616 arbejdede 
to karle med opsætning af sten omkring kirkegårdsmuren, og det kan vel tænkes, at 
de 1617 nævnte mursten benyttedes til selve afdækningen og de øverste skifter, jfr. note 5.
7 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661—72. Abrahamstrup amt, Horns hrd. 8 RA. 
Partikulærkammeret. Sager vedr. Svanholm . . . 1745—47. 9 I synsforretningen 1734 
(note 4) nævnes, at en lille revnet klokke hænger på et træ i den østre gavl, hvor den 
truer enhver, der ringer, med at falde ned. 10 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. efter
retn. til HofmFund. 11 LA. Kyndby-Krogstrup sognekaldsarkiv. Liber daticus 1739— 
1827, 1826—61. 12 Hjørnekvadrene måler 35 og 48 cm i højden, mens de øvrige skif
ter på nordmurens vestlige del har en højde af 12—16 cm. 13 Ved den delvise åbning 
1942 fandt kalkmalerikonservator E. Lind her en lommelærke af brunt glas, hvori en 
seddel med følgende påskrift: »Murer Iver Niels Petersen født paa St. Jørgensbjerg ved 
Roskilde 1840 arbejdede her 1860«. 14 En lignende situation kendes fra Esbønderup 
(p. 1012). 15 LA. Sjællands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns 
hrdr.s provsti. 1831—62. Synsprot. 16 Ved embedet. Synsprot. 17 Ifølge Tvedes teg
ninger var det oprindelig tænkt opført på østsiden. 18 1734 (note 4) siges tårnet at 
være »aldeles borte« og indgangsdøren i vestenden lukket med løse stykker mursten. I 
en indberetning 1758 (note 10), hvori tårnet beskrives, siges, at det faldt ned for ca. 
28 år siden. En klokkestabel i Nødebo (p. 1064) hældede efter ringningen ved Frederik 
IV.s død. 19 Ganske tilsvarende kendes fra Hagested (Tuse hrd., Holbæk amt), hvor 
det afgrænser en bebudelsesscene vest for vinduet i korets nordvæg. Øst for findes en 
fremstilling af Maria på dødslejet. 20 Ved afdækningen 1941 opfattede Egmont Lind 
figuren som Mikael, hvem Herren overgav Marias lig. I restaureringsberetningen anser 
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han figuren for at være Gabriel. Se i øvrigt Nørlund-Lind: Kalkmalerier. 21 Jfr. note 
15. Ifølge Trap er det sign. Schleisner — C. A. Schleisner 1810—82. 22 I brud i farve
lagene over arkadefeltet kunne skimtes tynde, sorte linjer malet direkte på træet. Der
over sås rester af maling på kridtgrund: zinnoberrødt og guld på rammen; over arkaden 
skimtedes et maureskmønster. 23 Kyndby kirkes inventariefortegnelse fra 1745 (note 
8) nævner berettelsestøj, som må antages at være det eksisterende, da det ikke omtales 
i Krogstrups arkivalier. — Om Billeslægten, se W. Mollerup: Bille-Ættens Historie I—II, 
1893. 24 Jfr. skrivelse af 16. juni dette år. 24a Her efter Matt. 18, 1—10 og ikke som 
vanlig Mark. 10, 13—16. Meddelt af Carl-Otto Nordstrom, Uppsala. 25 H. P. Hansen: 
Blade af Kyndby og Krogstrup Sognes Historiebog, Frederikssund 1941. 26 Jfr. Sigrid 
Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo 1973, II, 218. Gottfried 
Hendtzschels fides på altertavlen i Utstein klosterkirke er beslægtet med spes, idet hun 
holder hænderne samlet i bøn. 27 Jfr. indb. 1954 ved Einar V. Jensen. 28 Ved restaure
ringen 1950 fandtes fire farvelag over en partiel staffering. Underst en ret mørk gråblå 
farve, dernæst lys gul, og øverst to lag egetræsmaling, den underste vandfarve. 29 1950 
forefandtes enkelte gamle rygpaneler med indridsede årstal »1699« og »1777«. 30 Jfr. note
8 og Krogstrup note 22, 17, samt BA. Kultusministeriet. Journalsager 1848—1916. 
31 Jfr. indb. 1873. 32 BA. Fortegnelse over indkrævede klokker 1528—29, og DaSaml. 
I, 100. 33 NM. Hans de Hofman: Siellands Kirkers og Sogners etc. Beskrivelse 1755 
og 1773. 34 Jfr. Krogstrup note 22. 35 Jfr. Krogstrup note 17. 36 Jfr. BA. Kultus
ministeriet. Journalsager 1848—19 1 6 . 37 Kgl. Bibl. NyKgl.Saml. 1396n, 2°. Johs. Wiede- 
welt. Dagbogsoptegnelser ..., jfr. Fr. J. Meier: Efterretninger om billedhuggeren Johannes 
Wiedewelt, 1877, p. 269. 38 J. J. var lensmand på Haraldsborg 1449—58 og på Bavns- 
borg 1459—79. Først efter 1526 antog slægten navnet Bavensberg efter Bavnsborg på 
Lolland.

Fig. 13. Kyndby. Landsbyplan fra o. 1805.



Fig. 1. Krogstrup. Ydre, set fra nordøst.

KROGSTRUP KIRKE
H O R N S  H E R R E D

Kirken, der er anneks til Kyndby (p. 2705) nævnes tidligst i et brev fra o. 1211—141. 
Som domprovst fik Jens Grand 1288 på livstid tienden af sognet2. Før 1456 må 

Krogstrup kirkeby være lagt øde3; dog eksisterede præstegården og degneboligen endnu 
i nævnte år, mens byens jorder tilhørte Svanholm gods. Endnu 15674 lå kirken under 
Svanholm, hvis ejer Peder Bille havde patronatsret (jfr. stolestader p. 2745). Sognet 
talte da 25 tiendeydere, men det nævnes nu udtrykkeligt, at der ingen præstegård fand
tes. Kirken må kort herefter være kommet under kronen: 15695 tilfaldt kongetienden 
Universitetets studenter, 1606 gjorde kongen indsigelse mod den fortsatte Dionysius- 
kult, som en reformatorisk øvrighed ikke kunne tolerere (jfr. p. 2739), og 1613 drog 
kronen omsorg for, at bl. a. kirkens tårn restaureredes (jfr. p. 2733). Endelig vidner lens
mandens våben på prædikestol (1626) og altertavle (1633) om det kongelige tilhørsfor
hold, der lige som i Kyndby ophørte 1673.

Kirken ligger ensomt i det bakkede landskab med vid udsigt over halvøens 
lavereliggende strækninger mod nord og øst. Kirkegården, der o. 18616 udvi

N. E.  1973
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dedes mod nord, hegnes mod øst, syd og nord af lave markstensdiger. Den 
søndre del af vesthegnet er fornyet o. 1882 og består af blanke kløvstensmure, 
som indrammer et bredt indgangsparti med gråmalet smedejernsgitter mel
lem murede, hvidtede piller. Ved digerne i øst og nord vokser store træer og 
buskads: elm, lind, kastanje og ask. I syd er en tilsvarende beplantning fæl
det, og stengærdet har i stedet fået en hæk. Stengærder synes at have gam
mel hævd. 16197 benyttedes 150 læs kampesten til forbedring af kirkegårds- 
muren, og ved synet 17348 beskrives ringmuren som et lidet og lavt stengærde. 

Indgange. To fag af vestsidens smedejernsgitter er udformet som låger, af 
hvilke den nordre benyttes som indgang fra parkeringspladsen vest for kir
ken. †Indgange. 16167 fik Bastian murermester fra Helsingør betaling for en 
ny kirkeport. 18619 repareredes kirkegårdens indgangsport.

Inden for vestmuren, umiddelbart nord for indgangen, er 1927 opført et lig
kapel med kamtakkede gavle efter tegning af arkitekt Kayser6. De blanke, 
teglhængte mure hvidtedes ved kirkens hovedistandsættelse 1970—72. — Klok
kerboligen er et ældre bindingsværkshus, som o. 1870 flyttedes hertil og genop
førtes i kirkegårdens nordvestre skel.

Et brolagt fortov omkring kirken er antagelig lagt kort tid efter bestem
melsen herom i kirkeloven af 19. febr. 1861. Det er dog omlagt og sænket 
1970—72.

Kirken består af kor og skib fra 1100’rnes første halvdel. En vestforlængelse 
kan være opført allerede i 1300’rne, mens et sakristi ved korets nordside og et 
tårn i vest begge stammer fra o. 1450—1550. Sidstnævnte er dog stærkt om
bygget 1614 og 1881—82. Våbenhuset på nordsiden er opført 1881—82 under 
kirkens hovedistandsættelse i stedet for et †våbenhus fra 1862, som atter af
løste en ældre, tidligst 1617 nævnt bygning. Under kirkens seneste restaure
ring 1970—72 stod murene afklædte og tillod en række vigtige arkæologiske 
iagttagelser. Orienteringen er omtrent solret.

Materiale og teknik. Kor og skib er opført af en okkerfarvet frådsten, lagt i 
nogenlunde regelmæssige skifter, hvis højde ligger fra 8—40 cm. Især på ski
bets sydmur er store blokke blandet med små. Ved hjørner og muråbninger 
iagttoges 1971 en tendens til kvadermuring i en slags hjørnekæde. I triumf
gavlen konstateres to runde bomhuller, i en højde af ca. 90 cm over den afsats i 
murværket, hvorpå skibets østligste loftsbjælke oprindelig hvilede. Rester af 
de ved murens opførelse indmurede stilladsbomme er bevaret. En kvaderrids
ning i den udglattede fugemørtel er konstateret indvendig på korets østvæg 
samt flere steder på overvæggene. Den oprindelige ydre murbehandling har 
været et jævnt, gulligt lag grusblandet puds, som står bedst bevaret bag sa
kristiets loft. Bag våbenhusets loft synes der at kunne skelnes mellem to puds
lag, af hvilke et yngre og løsere har spor af hvidtekalk. På overvæggene ses, 
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Fig. 2. Krogstrup. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1935, tegnet af Henrik Jacobsen 1977.

Fig. 3 a—c. Krogstrup. Romansk vindue i skibets nordside. 1:25. Tegnet af Erik Hansen 1962. 
a. Rekonstruktion af oprindelig træramme (p. 2728). b. Indvendig opstalt med aftryk af glasmosaik, 

c. Rekonstruktion af glasmosaikken (p. 2735).

at murene indvendig har stået dækket af et jævnt, hårdt og glat, men ikke 
glittet pudslag med flere lag hvidtekalk. På kor- og triumfgavlen ses rester af 
en oversvumning. Bygningen hviler på en 1970—72 fremdraget skråkantsokkel 
over retkantet fremspring. Murhøjden ved korets og skibets sydøsthjørner er 
henholdsvis 460 og 465 cm, målt mellem soklen og murkronen.

Koret er fremhævet med en fin blændingsdekoration, som i nord står delvis 
urørt bag sakristiets tag, mens den i øst og syd nu er befriet for 1880’ernes 
cementlag, omend beskadiget ved en sekundær vinduesåbning og nogen for-
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hugning. I øst er der fem slanke rundbuede blændinger, som er falsede indtil 
buernes vederlag, hvor falsen løber af mod en tynd kragbåndsplade, der inden 
behugningen sprang lidt frem med hulkel, jfr. nordmuren. Kilestenstik; at 
midterblændingen forekommer falset også i buen, skyldes at den her omslut
ter et rundbuet vindue. Flankemurenes system består af tre bredere, men til
svarende falsede blændinger: den midterste er højere og omslutter et rundbuet 
vindue, mens de to flankerende har tvillingbuer på afrundet konsolsten. Den 
nærmeste parallel til sidstnævnte komposition fandtes i Kildebrønde (DK. 
Kbh. Amt p. 978f., fig. 3), og med sit blændingssmykkede korparti slutter 
kirken sig i øvrigt nær til den gruppe af landsbykirker (oftest af frådsten), 
som synes at have hentet inspiration i stiftsbyen Roskilde (jfr. Skibby p. 2646 
med note 23).

Vinduer og døre. Af korets vinduer er som nævnt bevaret et i øst og nord. 
Førstnævnte er udvendig tilmuret nær murflugten og står indvendig skjult 
som en niche bag altertavlen. Nordvinduets nedre del er ødelagt af sakristi
dørens stik; tilmuret indvendig, men synligt fra sakristiets loft, hvor buens 
kilestensstik er delvis afdækket. Skibet har haft to vinduer i hver langmur. 
Begge nordsidens og sydsidens vestlige er tilmuret, men for det vestre pars 
vedkommende tilgængelige fra loftsrummet. Af sydsidens østre vindue, hvis 
vestre halvdel er fjernet af sekundære vinduer, påvistes de østre karmsider 
1971. Vinduerne sidder så højt i muren, at der kun lige er plads til stikket af 
kilesten, ca. 30 cm under den gamle murkrone. Nordsidens østre vindue er 76 
cm bredt i ydre murflugt, det vestre 95 cm bredt indvendig. I sidstnævnte er 
bredden af lysningen, der sidder 57 cm fra indre murflugt, 45 cm. Her er end
videre bevaret rester af den oprindelige vinduesramme, som var sammenbla
det af syv stykker træ, af hvilke de tre dannede et sprossekors, som har delt 
åbningen i seks ruder (fig. 3). Rammen har udvendig glasfals, og dér spores 
tillige mange sømrester10. Sprossekorset blev senere afsavet, og i stedet ind
sattes en glasmosaik (s. d.).

Den oprindelige norddør er ødelagt af den brede åbning fra 1881—82, mens 
syddørens karme, såvel ud- som indvendig er bevaret under det senere vindue. 
Bredden er henholdsvis 95 cm og ca. 145 cm.

Indre. Korbuen er omhyggeligt udformet med kragbånd, der i syd er hul- 
kelet og i nord fremtræder som en forhugget karnis eller rundstav. Buestikket 
har mod skibet en fem cm dyb fals. De forhuggede vanger (jfr. fig. 4) retable
redes 1970—72, da man tillige påviste de nederste skifter omfattende en skrå
kantsokkel. Vederlagshøjden var ca. 265 cm, målt mellem soklens og kragbån- 
dets oversider. På triumfgavlens østside over korbuen ses nedre del af en blæn
ding. Spor efter skibets loftsbjælker viser, at disse har været ca. 21 cm høje 
og indmuret i murkronen i en afstand af ca. 105 cm, målt fra midte til midte. 
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Fig. 4. Krogstrup. Korbuen, set mod øst, under restaurering (p. 2728).

At pudsen strækker sig op mellem bjælkerne tyder på, at disse har haft et 
†bræddeloft på oversiden. Såvel korets som skibets østre taggavle er bevaret, 
og sidstnævnte står med spor efter det oprindelige tagværk i kor og skib.

Tilføjelser og ændringer. Korhvælv. Tidligt, sandsynligvis endnu i 1200’rne, 
fik koret en helstens, bindermuret hvælving, som hviler på forlæg, der er hug
get ind i muren. Ribberne er retkantede, 15 cm brede, og udspringer med lidt 
mindre bredde fra en to—tre skifter høj, kegleformet frådstenskonsol, der er 
bindig med ribbeforkanten. Kapperne er muret i skifter, der i forhold til rib
berne danner en vinkel, som er spids forneden og stump foroven, mens de 
langs kappernes isselinjer mødes i siksak (fig.5)11. Ribberne synes ikke i for
bandt med kapperne.

Skibets to krydshvælv stammer efter manéren at dømme fra 1300’rne. De 
hviler på falsede vægpiller, spidse helstens gjord- og skjoldbuer samt halvstens 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 173

Erik Skov 1971
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ribber. Alle piller har haft kragbånd, hvis profil ifølge det mest velbevarede 
levn på nordsidens vægpille har været en fintformet hulkel med vandnæsepro- 
fil. En rundstav i kappernes fødselslinje var formet i mørtel over en nu afhug- 
get munketagsten. Murteknikken er beslægtet med korhvælvets for så vidt an
går skifternes forløb i de halvstens tykke kapper. De 12,5 cm brede ribbesten 
er i sviklerne i forbandt med kapperne; højere oppe binder de kun ind for hvert 
andet, tredje eller fjerde skifte og foroven muligvis slet ikke. Heraf følger, at 
i hvert fald den øvre del af ribberne må være muret på skabelon før kapperne. 
En tilmuret lem med fladbuet rulskiftestik findes i den nordre svikkel af vest
hvælvets vestkappe. Et klokkerebshul er påvist i det østre hvælvs nordkappe 
(jfr. †messeklokker).

Såvel korets som skibets flankemure har kun ubetydelige forhøjelser. Tag
gavlene har dog fået stejlere rejsning og er øget med kamtakker samt for ski
bets vedkommende en dekoration af tre cirkelblændinger (jfr. fig. 7). Dette 
kan være sket i forbindelse med hvælvslagningen, der må have medført nye 
vinduer.

Vestforlængelsen behøver ikke at være meget yngre end skibets hvælv og 
kan være opført inden udgangen af 1300’rne. Den lidet fremspringende syld 
er af rejste marksten, og murene af munkesten, der veksler med bælter af 
store frådstensblokke fra skibets næsten helt nedrevne vestgavl. Taggavlen 
er dog helt af munkesten i munkeskifte og har bevaret størstedelen af en ud
vendig blændingsdekoration (fig.6), idet kun gavltrekantens top fjernedes ved 
tårnets opførelse. Denne blændingskomposition12 består af et savskifte i fod
linjen, hvorover en båndblænding af kantrejste sten og et sildebensmuret 
bælte. Dernæst følger seks ens, fladbuede høj blændinger (den tredje fra syd 
ødelagt ved indsætning af en dør til skibets loft) med skrå sål, tilsyneladende 
flankeret af to lavere. I begge sider spores gavlens glatte kamme, som er sat 
med rejst rulskifte. Sildebensmuringen antyder, at gavlblændingen oprindelig 
har stået i blank mur, men givet er det, at gavlen på et tidspunkt er blevet 
pudset og hvidtet, hvilket tydeligst ses i båndblændingen, høj blændingerne og 
de mellemliggende piller. Inden tårnets opførelse er vestgavlen blevet gul- 
kalket.

Fodlinjens savskifte fortsatte på flankemurene og var endnu synligt 1873 
(jfr. fig. 7), men erstattedes 1881—82 af tilsvarende i gesimsens niveau13. 
Forlængelsen synes ved opførelsen forsynet med et krydshvælv, der efterlig
ner skibets, omend kragbåndet er mindre elegant, og kappesømmenes vulst 
mangler. Nordsiden har aldrig haft noget vindue, og sydsidens er ødelagt af 
et nyere; en blænding, som 1971 påvistes under sidstnævnte (sålen 50 cm over 
gulvet) kan have omsluttet et vindue.

Sakristiet, der kan have fungeret som kapel (jfr. †alter)14, er opført af mun- 
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            Fig. 5. Krogstrup. Korhvælvets østkappe, under restaurering (p. 2729).                  Erik Skov 1971

kesten over en stærkt fremspringende markstenssyld. På taggavlens inderside 
ses genanvendte frådsten, udvundet ved dørgennembrydningen i korets nord
mur. Flankemurene har falsgesims og taggavlen en sengotisk blændingskom- 
position, bestående af ni høj blændinger under let brynede kamtakker. Mid
terblændingen og de to næstyderste er spidsbuede, de to yderste og de to næst
højeste har vandret, falset afdækning, og endelig har de to resterende tvedelt 
spærstik på falset midtkonsol under toptrekant. 1971 påvistes kordørens op
rindeligt falsede vestvange, som var forhugget ved indsætningen af en spids
buet dør med lige gennemløbende karme 1881—82. Efter restaureringen 1970— 
72 står døren fladbuet med dobbeltsidig fals. Rummet overdækkes af et sam
tidigt halvstenshvælv med halvstensribber, der (også mod koret) har forlæg i 
murene. Et falset, fladbuet vindue, som sås i østmuren 1873 (jfr. fig. 7) kan 
have været oprindeligt. Det forsvandt ved restaureringen 1881—82, da hele 
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Fig. 6. Krogstrup. Udsnit af vestforlængelsens gavl med blændingsdekoration. 1:50. Tegning i 
Nationalmuseet, signeret J. B. Løffler 1873—74 (p. 2730).

bygningen skalmuredes, og der indsattes spidsbuede vinduer i øst og nord 
samt en ligeledes falset og spidsbuet dør i vest. Ved samme lejlighed sløjfedes 
nordvæggens alter med flankerende vægbænke og erstattedes af murede bænke 
langs væggene i øst, nord og vest. 1970—72 tilmuredes østvinduet i ydre 
murflugt.

Tårn. Af det oprindelige, asymmetrisk placerede, sengotiske tårn, er mur
værket bevaret til lidt over den halve højde af det nuværende mellemstok- 
værk. Det er opført af marksten (indvendig forneden) og munkesten i polsk 
skifte over en syld af store, rejste sten. I mellemstokværket ses rundtløbende 
bomhuller og helstens stik af spærformede aflastningsbuer i syd og vest. Den 
fladrundbuede tårnarkade må stamme fra o. 1780, jfr. gitter. Rummet over
dækkes af et samtidigt halvstenshvælv med halvstens ribber, der forløber i 
hjørnerne. Hvælvet har forlæg i murene, undtagen mod vestforlængelsens gavl, 
hvor en helstens, rundbuet skjoldbue er opmuret. Det fladbuede sydvindue, 
som fandtes før 1881—82 (jfr. fig. 7) var næppe oprindeligt, men det var an
tagelig det tilmurede vestvindue med spærformet afdækning, som iagttoges 
1971. Adgangen til mellemstokværket sker nu gennem et trappehus fra 1881— 
82, som er betydeligt ændret 1970—72. Oprindelig var adgangen imidlertid i 
nordøst: den fladbuede overdør til et †trappehus eller en †fritrappe ses tilmu
ret i den ydre murflugt, hvor loftet har været et fladbuet binderstik. Mellem- 
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Fig. 7. Krogstrup. Ydre, set fra sydøst. Tegning i Nationalmuseet, signeret J. B. Løffler 1873—74.

stokværket får lys gennem en fladbuet, udvendig falset glug i syd, som reta
bleredes 1970—72, da en cirkelglug fra 1881—82 tilmuredes (jfr. fig. 7, 8). 

Over et spring i mellemstokværkets øvre del skifter murværket karakter: 
stenene er rødere og lagt i krydsskifte med brede, skråt indtrykkede fuger. 
Springet repræsenterer antagelig klokkestokværkets gulvniveau i den af brøst- 
fældighed motiverede ombygning, som gennemførtes 1614 på kongens befa
ling15. Arbejdet lededes af Bastian murermester fra Helsingør, og tårnet, der 
indtil 1881—82 (jfr. fig. 7) stod med rundbuede glamhuller og vælske tag
gavle i øst og vest, knytter sig da også nært til de arbejder mester Bastian 
forestod ved samme tid i Skævinge og Ølsted (p. 1460, 1532). Gavlenes opbyg
ning røber i alle tre tilfælde indflydelse fra Hans van Steenwinckel den ældres 
eksempel i Slangerup (p. 2037f.).

1881—82 ombyggedes tårnet som led i en gennemgribende fornyelse af hele 
kirken. Klokkestokværket, der fra omkring midten af glamhullerne er af mo
derne munkesten i krydsskifte, fik nu spidsbuede glamhuller og gotiserende 
trappegavle med etagedelte blændinger. På sydsiden opførtes et trappehus 
med træspindel, ligesom der indsattes et stort spidsbuet vindue til tårnrum
met og en cirkulær glug til mellemstokværket; sidstnævnte gentoges som cir
kelblænding i nord. På vestsiden opsattes »1614« og »1882« i ankre af jern.

Våbenhuset foran norddøren er af moderne munkesten i krydsskifte og op
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ført 1881—826 i nygotisk stil med kamtakket blændingsgavl, spidsbuede vin
duer og rundbuede døre i spidsbuet spejl. Rummet overdækkes af et pudset 
træhvælv med markerede grater og isselinjer. †Våbenhuse. 16177 nævnes et 
våbenhus, muligvis det samme som blev nedrevet 1862 til fordel for et nyt, 
der indviedes samme år. Dette var en lav bygning af røde sten med blændings- 
smykket trappegavl og fladt loft16.

Løfflers prospekt fra 1873 (fig. 7) er vidnesbyrd om kirkens tilstand forud 
for den radikale hovedistandsættelse 1881—82. Den hvidkalkede kirke stod 
da med dobbelte falsgesimser og tage, der var tækkede med vingetegl. Kun 
korets og skibets kamtakker synes at have haft en afdækning af munke- og 
nonnetegl som en reminiscens af de »gammeldags tegl eller hulsten«, der endnu 
174517 dækkede korets, skibets og tårnets tage. Over korets og skibets store, 
fladbuede vinduer, som muligvis stammede fra 1800’rne18, sporedes tilmurede 
spidsbuede blændinger.

Ved kirkens restaurering 1881—82 (arkitekt: murermester Fussing og tøm
rermester Kerrn)19 påførtes det gamle murværk overalt et tykt lag cement
mørtel, der udvendig gennem afstribning og rødkalkning fremtrådte som væ
rende munkesten i krydsskifte. Foruden denne cementering, der antagelig 
havde til hensigt at standse fugtdannelser20, blev hele partier regulært skal
muret, således bl.a. størstedelen af vestforlængelsens sydmur. Opførelsen af 
våbenhuset samt omdannelsen af tårn og sakristi er allerede omtalt. På korets 
og skibets sydside indsattes store spidsbuede vinduer med støbejernsrammer, 
idet man »med stort besvær« huggede den gotiske blænding over de fladbuede 
vinduer igennem6. Kamtakkerne på sakristiet, koret og skibet nymuredes, i 
de to sidstnævnte tilfælde tillige den øvre del af taggavlen (moderne munke
sten i krydsskifte), omfattende en fornyelse af de tre cirkelblændinger på ski
bets gavl samt indsættelse af en stor cirkelblænding i korgavlens frådstens- 
murværk. Nye falsgesimser, der på skibet suppleredes med et savskifte. Samt
lige nymurede partier stod i blank mur, mens tagene på alle afsnit tækkedes 
med skifer. Ved cementeringen af de indvendige mure trak man nye krag- 
båndsprofiler på korbuen og hvælvpillerne. På hvælvene, hvis gamle kalklag 
fjernedes, anbragte man under ribberne svære bånd af fladjern (jfr. fig. 5), 
som foroven sattes i forbindelse med jerndragere, der fastspændtes i tagsto
len (jfr. Skibby p. 2655).

Tagværker. Overalt nyere fyrretræstagværker, fra 1881—82. På triumfgav
len ses spor af korets og skibets oprindelige †tagværker. Kortagets skrå sider 
har kun ligget lidt under det nuværende og repræsenteres af ca. 10 cm dybe 
riller. I kippen et ca. 40 cm dybt hul efter en rygningsplanke med affaset øvre 
hjørne. Skibets tagværk har efterladt spor af to skråstivere, som synes at have 
understøttet spærene midtvejs.
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Kirken står i dag præget af en restaurering, som 1970—72 gennemførtes 
under ledelse af arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen. Murenes cementering, 
som mod hensigten havde bundet fugtigheden, afhuggedes, og bygningen er 
udvendig vandskuret og hvidtet overalt; tagene hængt med vingetegl. Tår
nets trappehus afkortedes og lagdes under skibets tag. Den spidsbuede under
dør erstattedes af en lavere fladbuet, ligesom en rektangulær lysglug indsattes 
i stedet for den spidsbuede. Herudover er der sket visse småændringer såsom 
tilmuring af vinduer i sakristiets østmur og våbenhusets vestmur, af cirkel
blændingen i korgavlen og den øverste af de tre små i skibets taggavl. Våben
husets gulv er af kantstillede gulsten, men herudover er samtlige gulve lagt 
med store, ottekantede gulsten (»Dithmer-Rennberg«), hvorimellem små, sorte 
kvadratfliser. Sidstnævnte gulv stammer fra 18619, da gulvene omlagdes 
overalt.

Kakkelovne er antagelig opsat kort efter, at ønsket herom fremsattes 18856. 
1924 fik kirken opvarmning ved en kalorifère, der ved den seneste istandsæt
telse afløstes af varmluftsanlæg.

Glasmosaik. Ved tømning af skibets tilmurede vestvindue i nord fandtes

Fig. 8. Krogstrup. Ydre, set fra sydøst M.Maekeprang 1920
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1960 24 forskellige stykker (NM. nr. D 143-61/1963), af hvilke flertallet var af 
klart, grønligt og gulligt glas, tildannet som vinkelformede stykker10. Ud fra 
disse samt det aftryk rudens nedre del havde efterladt på den indre tilmuring, 
rekonstrueredes glasmosaikkens mønster, der var sammensat af båndslyngs- 
knuder, som de bl.a. kendes fra romanske gulvfliser (fig. 3). Mosaikken har 
ikke været oprindelig på dette sted, idet den havde måttet suppleres på den 
østre side for at tilpasses lysningens bredde. Blandt de resterende glasstykker 
var nogle af rødgul farve og et enkelt af klart grønligt glas med gråsort smalte, 
der dannede et klædedragtlignende mønster.

†Kalkmalerier. Ved restaureringen 1971 konstateredes rester af glat kalk
maleripuds med farvespor (rødt og gult) på skibets sydvæg ved hvælvings- 
pillen i det sydøstre hjørne.

18946 udførtes en enkel dekoration langs gjord- og skjoldbuer samt på kor
buen; den overhvidtedes ved sidste restaurering.

I N V E N T A R
Oversigt. Af middelalderligt inventar er bevaret en jysk granitfont. Fra 1500’rne stam

mer alterstagerne, to figurgravsten over børn af Bille-slægten, hvis våben ses på de øver- 
ste stolegavle, og den ene af klokkerne. I 1600’rne udskiftedes altertavle og prædikestol. 
Alterskranken og det fine smedejernsgitter, som lukker for tårnrummet, er opsat af Niels 
Jørgensen Svanenskjold henholdsvis 1763 og o. 1780, foruden en marmortavle fra 1753 
over hans forældre. Ved restaureringen 1881—82 fornyedes stolestaderne. Inventarets 
nuværende farveholdning skriver sig fra sidste istandsættelse.

Alterbord, fra kirkens opførelse, af frådsten, muret op ad korets østvæg. 90 
cm højt, 152 cm bredt og 93 dybt. Bordet har skråkant foroven. I dets over
side, som nu dækkes af træplade, sås 1920 en helgengrav, 2 5 x 2 7  cm, hvorfra 
relikvierne var fjernet.

†Alter. Ved restaureringen 1881—82 sløjfedes et alter, opført af mursten, 
op ad sakristiets nordvæg (jfr. †sidealtertavle?).

Alterklæde, nyt, af blommefarvet fløjl. †Alterklæder. Inventariet 1661 om
taler et nyt, blomstret fløjlsklæde med knipling21. 1734 var alterklædet så for
faldent, at det ikke kunne vaskes22, og 1745 opregnes et rødt damaskes klæde 
med brede sølvkniplinger udenom17. 1772 nævnes et nyt alterklæde med præg
tigt broderi og brede guldgaloner23.

Altertavle (fig. 9), med malet årstal 1633 og maleri fra 1870 i storfeltet. Op
bygningen svarer nøje til Gerlev kirkes altertavle, som Hans [Barchmann] i 
Kratmøllen 1631 fik betaling for (jfr. p. 2525). Som det er tilfældet dér, ses på 
storgesimsens fremspring reliefskårne våben tilhørende Frederik Urne, der fra 
1627—41 var lensmand på Frederiksborg og Kronborg (hvorunder Horns her
red hørte), og hans hustru, Karen Arenfeld. Ligeledes genfindes Peter og Pau- 
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Fig. 9. Krogstrup. Altertavle med malet årstal 1633 (p. 2736). N. E. 1973

lus (fig. 12) i nicherne mellem storstykkets søjler. Men i de brudte trekant
gavle står der her engle med flammesværd i højre hånd og henholdsvis stav og 
lovens tavler i venstre. Såvel figurer som storvingernes og topstykkets her
mer, samt alle dekorative led (fig. 11) er langt dygtigere skåret end i Gerlev. 

Topfeltets maleri forestiller ligesom i sidstnævnte kirke ecce homo (fig. 10) 
og er formentlig malet med tempera og olie på træ over en kridtgrund. Der 
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Fig. 10—12. Krogstrup. Detaljer af 
altertavlen, jfr. fig. 9. 10. Ecce homo. 
Maleri i topstykket (p. 2737). 11. Stor
stykkets søndre sidevinge. 12. Statuette, 
forestillende apostlen Paulus (p. 2736f.). 

Ingegerd Marxen 1972

er anvendt naturlige karnationsfarver og til dragterne gråhvidt, dog bærer 
stridsmanden rød turban. Baggrunden er mørkebrun. Rammen er af fyr og 
kan være samtidig med storstykkets maleri. Billedet lå en årrække på loftet, 
hvorefter det ophængtes i sakristiet. 1972 indsattes det på sin oprindelige plads. 
I de mellemliggende år sad her en træplade med malet guldkors på blå bund.

Storstykkets maleri er signeret C. Schleisner 1870 i billedets nedre, venstre 
hjørne og forestiller Kristus i Emaus; han bærer hvid kjortel med rød kappe, 
mens de andre dragter er holdt i blå og brune toner. Rummets vægge er mørke
grå, og himlen, som ses gennem vinduesåbningen, stærkt blå. 125x92 cm. 
1758 fandtes et †maleri af nadveren24.

Tavlens farver er grå og olivengrønne med forgyldte lister og nye, sorte ver
salindskrifter. I postamentet citat fra Luk. 24,31: »Da aabnedes deres øjne . . . «  
og i frisen: »Anno MDCXXXIII præside generosissimo Friderico Urne de 
Brentved hoc opus factum et perfectum est« (»år 1633, da den gavmilde Fre
derik Urne til Bregentved var formand, blev dette arbejde gjort og fuldført«). 

To *figurer (fig. 13) forestillende røverne på korset må formodes at stamme 
fra en sengotisk †altertavle, hvor de har indgået i en korsfæstelsesfremstilling. 
De har mørkebrunt hår og skæg, naturlig karnation, den ene blåt lændeklæde 
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M.L.J.1961 N. E. 1953

med lysere strøg, den anden hvidt med blålige strøg. Korstræerne er sorte25. 
Afleveret 1920 til Nationalmuseet (inv. nr. D 9943).

†Sidealtertavle? 25. okt. 160626 bad Christian IV. lensmanden på Frederiks
borg, Joachim Bülow, om at få fjernet »et billede, kaldet St. Dionysius, som 
bønderne og den gemene mand, hvilket kongen dog ugerne erfarer, årlig på 
bestemte tider pryde og udstaffere med synderlig zirat og klædedragt, som den 
de efter den gamle papistiske religion med største flid respektere. Kongen som 
kristen øvrighed kan på ingen måde tilstede sådan forargelse i sine vel refor
merede kirker og derfor må det afskaffes«. Billedet kan have stået på altret 
i sakristiet, jfr. også p. 2730.

Altersølv. Kalk, skænket 1635, med knop og bæger fra 1867. Den sekstun- 
gede fod har fodplade og standkant med bort svarende til alterkalken i Skibby 
(p. 2687). På en af tungerne graverede versaler og skriveskrift: »Denne Kalck 
og Disk Haffuer Hans Frantsen: foget Paa Suanholm Giffuett Till Krogstrup 
Kircke Anno 1635«. På en tilstødende tunge ses en graveret korsfæstelsesfrem- 
stilling. Under bunden ovalt stempel med bomærke for Johan Post eller Jør
gen Prytz (Bøje 131, jfr. Skibby) og vægtangivelsen: »26 Lod«. En ældre an
givelse på »xxviii« er overstreget. Ved bægerets mundingsrand ses tre stempler: 
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rektangulært mestermærke med ATD for Albert Telemark Drebolt (Bøje 1044), 
Københavnsmærke (18)67 og guardeinmærke for Simon Groth. Kalken er nu 
20,5 cm høj. Glat disk, 14,5 cm i tvm., med graveret cirkelkors på randen. 

†Kalk og disk blev stjålet 14 dage før kyndelmisse 1609 27.
Oblatæske, 1726, oval, 13,5 cm lang og 4,5 høj. Glat, med graveret skrive

skrift på låget: »Gifvet til Hellig brug I Krogstrups Kirke af Ridefogeden paa 
Svanholm Mouridtz Höeberg Nye Aars Dag 1736«. Under bunden fire stemp
ler: slidt mestermærke med IC over 172? i oval, muligvis for Jens Christensen 
(Bøje 340), Københavnsmærke 1726, guardeinmærke for Conrad Ludolf og 
månedsmærke skorpionen. 1745 brugtes den også i Kyndby28.

En †porcelænsvinkande anskaffedes 18419. Berettelsessæt, se Kyndby.
Alterstager, o. 1550, gotiske, med høj fodskål, cylinderformet skaft med tre 

ringe, hvoraf den midterste er størst, og lyseskål med lysepig. 38 cm høje. 
Stagerne minder om Ramløses, som har skarpere profilerede skaftringe og hvi
ler på tre ben (p. 1352 med fig. 7).

Bordstager, næsten svarende til Hellebæks fra o. 1650 (p. 752), men vistnok 
nye. Syvarmet stage skænket af pastor K. Kayser 19166.

*Røgelsekar, fra 1300’rne, gotisk, med halvkugleformede udbugninger på 
skålen og det gennembrudte låg. Nu uden fod og øvre afslutning; kun een op- 
hængningsstang bevaret. Tilsvarende kar findes spredt rundt i landet, f.eks. 
i Havrebjerg kirke (Holbæk amt) og Sønderjylland (Gram og Varnæs, jfr. DK. 
SJyll. p. 799, fig. 6, p. 1899). Et røgelsekar nævnt i inventarierne 16207, 1661 
og 174517, da det stod i sakristiet, er formentlig det, der 1959 blev skænket til 
Nationalmuseet (inv. nr. D 1959) efter at have tilhørt Svanholms ejere en år
række. Karret kan dog også stamme fra Kyndby (jfr. p. 2716). En †kobber
kedel med jerngreb er nævnt 16207.

Ny messehagel, grøn med indvævet guldtråd. †Messehagler. En ny fløjlsmes- 
sehagel omtales i inventariet 166121, 1734 var den meget bestænket og beska
diget af voksdryppen8. 174517 og 1772 svarede messehaglen til alterklædet23. 

†Messeklokker. 1617 købtes små liner til de små klokker i kirken, som op
regnes i inventariet 16207 (sml. skibets hvælv).

Skammel, fra 1700’rne, gråmalet, med nyt skindovertræk. Foran altret.
Alterskranke, skænket 176323, af smedejern, tresidet, med afskårne hjørner, 

bestående af firkantede standere, som forbindes af forskelligt formede fladjern 
med blade eller andre ornamenter. Hver stander ender foroven i fladtrykt mes
singknop. På midten en dobbelt låge med flade jernbogstaver: »NIS« og »IIS« 
for giverne Niels Jørgensen og hans hustru Iohanne Jørgensen til Svanholm 
(sml. smedejernsgitter p. 2750). Blygrå med forgyldte initialer.

Font (fig. 14), romansk, af rødlig granit, hørende til Galten-gruppen blandt 
de østjyske løvefonte (Mackeprang: Døbefonte p. 236). Foden er hugget for 
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L. L. 1977

Fig. 13. Krogstrup. *Røverne på korset, formentlig stammende fra †altertavle (p. 2738).

sig og passer ikke helt til kummen; den er formet som et terningkapitæl, der 
på de tre sider smykkes af en fugl, som synes at hakke i en frugt, på den fjerde 
af en løve, der vender hovedet bagud. På kummen er i fladt relief hugget ikke 
mindre end otte løver, der to og to har fælles mandehoved. Tvm. 83 cm. Det 
vides ikke, hvornår denne jyske font er kommet til Sjælland (jfr. Hornbæk p. 
738f.). Et inventarium 1745 nævner en †font opsat af mursten, hvori et tin
bækken17. Samme år omtales i hovedkirken, Kyndby, en brøstfældig stenfont 
(= den nuværende) samt i våbenhuset »en gammel stenfont, som er beskadi
get, men kan repareres og da bedre til brug i Krogstrup. Den samme font er 
fra den gamle kirke, som har været på Svanholm« (sml. p. 2754). Det tyder 
på, at fonten, hvis det er den, først efter 1745 er kommet til Krogstrup. M. 
Mackeprangs forklaring på den jyske fonts tilstedeværelse på Sjælland strider 
ikke mod denne oplysning (Døbefonte p. 13). Han foreslår, at Peder Bille til 
Svanholm skulle have skaffet den hertil fra en af de kirker, der kort efter 
reformationen vides at være brudt ned i Framlev og Gern herreder vest for 
Århus, hvor Peder Bille var lensmand 1548—54. Fonten var 1873 marmoreret. 
I skibets nordøsthjørne.
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     Fig. 14. Krogstrup. Font (p. 2740).                                     Jesper Høm 1957

To nye dåbsfade, af messing, det ene fra 1886, da det afløste et †tinfad6. 
Et sådant nævnes i inventariet allerede 166121. En †kobberkedel i fonten om
tales 1620 med bemærkning om, at den var blevet udbrudt og stjålet, da kirke
tårnet blev bygget7, hvorved man må forstå ombygningen 1614.

Dåbskande, o. 1850, af tin, af Hans Høy-type29; dog forekommer kanden 
her lidt elegantere end f. eks. den i Græsted, der 1871 købtes hos omtalte 
gørtler i København (jfr. p. 1184 med fig. 10).

Fontelåg, formentlig det, der er nævnt 16207, af kobber. Det glatte lågs ene
ste pynt er en rudeformet gravering på hanken. 1873 anvendtes det som dåbs- 
fad (sml. Grandløse, Holbæk amt).

†Korbuekrucifiks. Eftet en beskrivelse fra 1920 synes det at stamme fra 15. 
århundrede30. Dengang var dele af Kristusfiguren og korstræets vandrette 
bjælke bevaret. Kristi hoved, som bar tornekrone, var bøjet mod venstre 
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Fig. 15. Krogstrup. Prædikestolsfelt (p. 2743f.).

skulder, med ansigtet opad. Øjnene, af forskellig størrelse, var åbne. Det hvæl
vede bryst havde indsnittede ribben og markeret brystvunde samt navle. Læn
deklædets folder lå vandret, og det havde en snip mellem benene. Knæene var 
bøjede, fødderne korslagte. I korstræets vandrette arm var bevaret to jern
nagler, den ene endnu fastholdende Kristi venstre hånd. Figurens højde ken
des ikke; kun ved man, at afstanden mellem naglerne var 63 cm. Trods sin 
beskedne størrelse antoges det for et korbuekrucifiks.

Prædikestol, med reliefskåret årstal 1626. Stolens fire fag adskilles af dyde- 
hermer, hvis skafter er dekoreret med frugtklaser ophængt i sløjfe. Nærmest 
opgangen troen med bog og afbrudt kors, derefter håbet med fugl og anker, 
kærlighed med barn, retfærd med vægt og sværdhæfte og nærmest vinduet 
styrke med brudt søjle. Storfelternes nicher indeholder evangelistfigur med 
symbol. I kartouche nedenunder ses den pågældendes navn med reliefskårne 

M. L.  J .  1962
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Fig. 16. Krogstrup. Indre, set mod vest.

versaler: »S. Mathe«, »S. Marcvs« (fig. 15), »S. Lvcas« og »S. Johane«. Til si
derne er der barokvolutter og i sviklerne fugle, som i næbbet holder guirlande 
med frugtbundt, eller musicerende englebørn.

Den glatte gesimsfrise brydes på hjørnerne af fremspring, hvis bøjler med 
barnehoved bærer den udkragende kronliste. Stolens postament er opbygget på 
tilsvarende måde, dog således at kronlisten erstattes af et indskudt karnisfor- 
met led, hvis underside smykkes af fladsnit, hvori årstallet 1626 indgår. Over
siden er glat. To af postamentets bøjler pyntes af diademhoved, mens to bærer 
våben tilhørende Jørgen Urne, lensmand på Kronborg 1623—27, og hans hu
stru Margrete Marsvin. Underbaldakinen deles af ribber med ornament bestå
ende af skællagte skiver og ender i hængekugle.

Den samtidige himmel følger stolens form; den har bevaret sine fire top
stykker med kartouche og hjørnernes vase på firkantet postament. På under
siden fordybet midtfelt, hvori hængedue. Under gesimsens arkitrav findes en 
udsavet liste med englehoved på hjørnerne. En tilsvarende er anbragt under 
postamentet. Opgangen er ny.

N. E. 1973
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Fig. 17. Krogstrup. Indre, set mod øst.

Stolen er beslægter med flere i Holbæk amt, således den samtidige i Grand- 
løse, Rørby og Ubby.

Stafferingen svarer til altertavlens og stammer som denne fra sidste restau
rering. I himlens frise forgyldte versaler: »Alivd cadit in viam, alivd in pe- 
tram ... Lvc. 8« (»noget faldt ved vejen, og noget faldt på en klippe . . . Luk. 
8 [5—8])«. I skibets sydøsthjørne.

Stolestader, fra 1881—82, lysbrune med olivengrønne fyldinger indrammet 
af forgyldte lister. Om kirkens †stole haves kun spredte meddelelser, der om
taler brøstfældighed og råddenskab31. 1859 ønskedes de smalle stole rettede 
eller ombyttede med nye; lågerne hertil kendes fra et ældre fotografi (fra 1905 
i NM.). De var enkle med spidsbuet fylding, jfr. panel mellem nordsidens øst- 
ligste stole. Af kirkens herskabsstole fra o. 1575 er bevaret den øverste del 
af fire gavle opstillet østligst i begge rækker (fig. 19). De er nu tresidet af
sluttet foroven og smykkes af reliefskåret våben i rundbuet felt. Der er tale 
om kirkeejeren, Peder Billes, og hans hustru, Birgitte Rosenkrantz’ fædrene 
og mødrene våben, tilhørende slægterne Bille og Krummedige, samt Rosen- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 174

N. E. 1973
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Fig. 18. Krogstrup. Topstykker på herskabsstole (p. 2745).

krantz og Munk (jfr. gravsten nr. 1 og 2)32. 1842 groede der svampe på her
skabets stol, hvorfor den burde borttages; ønsket gentoges 1859 og må for
modes at være effektueret i forbindelse med opstilling af stolenes nye panel- 
værk 18619. — 1617 fik en snedker betaling for et panel i våbenhuset og for 
en †bænk1.

†Skriftestol. 1839 henstillede synet, at kirken anskaffede de fornødne ind
retninger til skriftemål i sakristiet, præstens stol burde ombyttes med en ny, 
og knælebænken for de skriftende var for lille og uanstændig33.

En †fyr(re?)kiste med lås for opregnes i inventarierne 16207 og 166121. 
†Pengeblok stod i sakristiet 174517. To nye pengebøsser, af messing.
Orgel, 1938, af I. Starup & Søn, København, senere ombygget af samme 

firma. Et manual med seks stemmer og oktavkoppel. Pneumatisk bælgventil- 
lade. Façade fra 1951, tegnet af Mogens Koch. †Harmonier. 1) Fra o. 1895. 
2) Fra 19236.

Salmenummertavler, 18—1900’rne, svarende til Kyndbys, med profilliste 
foroven og forneden. I øvrigt glatte med søm til at hænge tal på.

Nye lysekroner, af barokform.
Klokker. 1) 1584, støbt af Mathias Benninck i Lybæk ifølge den latinske 

indskrift med reliefversaler: »Matias Benninck me fecit anno domini 1584 

K. M. 1962
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Lvbecæ dvm trahor avdite voco vos ad gavdia vitæ« (»M.B. gjorde mig i Ly
bæk i Herrens år 1584. Lyt, når jeg trækkes. Jeg kalder Eder til livets glæder«). 

Indskriften findes øverst på legemet og flankeres af rammelinjer; over den 
øverste er et fint støbt prydbælte med vaser og putti mellem bladslyng. De 

seks marner smykkes af masker med langt skæg. Tvm. 92 cm.
2) »Støbt af H. Gamst & H. C. Lund Kiøbenhavn anno 1852«, ifølge versal

indskrift mellem rammelinjer med bladbort foroven. Tvm. 81 cm (sml. †klok- 
ker). — Ophængning 1953 ved August Nielsen Thubalka (fig. 19).

†Klokker. 1528 afleveredes en klokke, og 1602 en anden på to skippd.34. 
Ifølge Hofman havde den mindste klokke i tårnet »indskrift omkring overde
len [halsen] med 60 danske bogstaver, hvoraf mange er løbet sammen i støb
ningen«. Hverken hans gengivelse eller Søren Abildgaards afskrift lader sig 
tyde, bortset fra navnene Per Jensen og Ebbe Hansen samt årstallet »MXLVIII« 
(1048), der må være en fejlskrift eller -støbning for 154335. Det er formentlig 
denne klokke, som blev omstøbt 1852 (jfr. klokke nr. 2).

Klokkerne fra hovedkirken i Kyndby, hvis tårn var faldet ned, stod i mange 
år i sakristiet (jfr. p. 2721).

Klokkestol, formentlig fra 1881—82. Af fyr, til to klokker, med dobbelte 
skråstivere.

174*

Fig. 19. Krogstrup. Klokker fra 1584 og 1852 (p. 2746f.). E. M. 1962
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E. M. 1962

Fig. 20. Krogstrup. Smedejernsgitter for tårnrummet. I topfeltet initialer for Niels Jørgensen, der 
1780 blev adlet Svanenskjold, og hustru Johanne. I midten våbnet (p. 2750).
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G R A V M I N D E R

Mindetavler. 1) Opsat 1753 over Maria Falk og Ionas Jørgensen. Sort mar
mortavle formet som et parallellogram, hvis sider er 62 og 56 cm. Indskriften 
med fordybede versaler dækker hele tavlen. 1758 var den »uden på familie
begravelsen, der var ziret med billedhuggerværk«24. 1873 sad den i en træ
ramme, der var formet som en overskåren tolvkantet polygon, der var an
bragt under vinduet på tårnets vestvæg. Nu på nordvæggen sammesteds. 

2) O. 1904. Maskinassistent Jens Peter Jensen af Ordrup, † 28. juni 1904 
ved »Norge«s undergang. Marmortavle på nordvæggen i skibets vestfag.

Gravsten. 1) O. 1565. Jomfru Mette Bilde, datter af Peder Bilde til Suan- 
holm og fru Bergitte Rosenkrands til Valø, død på Suanholm 26. april 1565, 
7 år gammel. Rødlig kalksten med ortoceratitter, 200 x 80 cm, med fordybet 
fraktur nederst på stenen. Midtpartiet optages af stående barnefigur i perspek
tivisk arkade. Foroven fire våbner: Krummedige-Bille og Rosenkrantz-Munk. 
Tidligere i triumfbuens sydside, siden 1972 ved korets sydvæg (fig. 22).

2) O. 1565 (fig. 21). Esky(!) og jomfru Anne Bilde, søn og datter af Peder 
Bilde til Suanholm og Børgite Rosenkrandz til Vallø. Eske døde på Thureby 
25. juli og Anne 4. sept. 156536. Grå kalksten med ortoceratitter, 198x89 cm, 
med fordybet fraktur, hvori spor af sort indlægning. Tilsvarende ses i figurernes 
øjne. De to børn er afbildet i tvillingarkade og øverst på stenen ses de samme 
våben som på nr. 1. Ved korets nordvæg.

Begge sten er af C. A. Jensen (Gravsten nr. 352 og 353, jfr. I, 211, 213 og 
215) henført til Hans Malers værksted i Roskilde.

160927 blev sværdet taget af kisten tillige med klædet og andre ting fra Eske 
Billes lig, som var indsat i kirken37.

Gravkrypt i koret. Rummet, hvis vestvæg ligger umiddelbart øst for triumf
muren, er 215 cm langt og 230 bredt (i nord-sydlig retning). Gulvet består af 
mursten, væggene er pudsede og kalkede, og rummet dækkes af en flad tønde
hvælving. Ved en undersøgelse 1971 konstateredes i alt fald tre sammenstyr
tede kister, hvis beslag og kisteplader lå spredt i rummet. Kisterne stod på 
to murede vanger; de to var af fyrretræ, den tredie tilsyneladende af eg og 
fyr. Pastor A. N. Ursin indberettede 1758, at den murede begravelse i koret, 
hvortil der ingen åben indgang gaves38, seks år tidligere var åbnet, og at der 
da fandtes seks kister, tre sat oven på tre, men alle forfaldne. Endvidere, at 
den havde tilhørt Billernes familie (jfr. gravsten nr. 1 og 2)39.

Kiste nr. 1 havde drevne hjørnebeslag og hanke af jern. Indvendig var den 
foret med tyndt, rødt stof. Liget var iført en rundpuldet, ulden lighue.

Af kiste nr. 2 var kun bunden tilbage. Liget var svøbt i et silkelagen kantet 
med guldindvirkede kniplinger. I øvrigt bestod ligpynten af blågrønne silke
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sløjfer og blomsterbuketter af sølvomvirket messingtråd. Kisten var væltet 
om på siden, således at dens hovedende lå ind over nr. 1.

Kiste nr. 3 var beklædt med okselæder og havde på sider og gavle store 
hankebelag af drevet messing med bøjlehanke af jern.

*Kisteplader. 1) 1677. Kohrtt Jürgen von der Lühe40, søn af Bærndt von 
der Lühe og Adelheit Margreta von Kærberch, født i Rostock 1665, † 31. juli 
1677. Nærmest oval, forsølvet kobberplade, 23,5x21,5 cm med fordybet ver
salindskrift på tysk (i NM. inv. nr. D 356/1971).

2) 1677. Fridrich Christoffer Levetzow, ritmester for sjællandske dragonregi
ment, født i Krummel i Meklenburg 1650, † 1677. Skjoldformet plade af tin, 
-30,2x28,3 cm. Tysk indskrift med fordybede versaler (i NM. inv. nr. D 355/ 
1971).

3) 1678. Berendt von der Lüh, løjtnant ved sjællandske national regiment 
til hest, født i Wismar 1. april 1637, død foran Helsingborg 1. sept. 1678. Oval 
plade af tin, 25,2 x 33,4 cm, med fordybet versalindskrift på tysk (i NM. inv. 
nr. D 354/1971).

4) 1766. Caroline Mathilde Fischer, datter af regimentkvartermester Ferdi
nand Anthon Fischer og Anne Cathrine Jørgensen, født 25. april 1765, † 16. 
febr. 1766. Lille plade af tin, 12,4x18 cm, med fordybet skriveskrift (i NM. 
inv. nr. D 359/1971).

5) 1685?. Af indskriften læses kun: Ilsabe C ... og årstallet, der både kan 
være fødsels- og dødsår. Fragmentet måler 17,5 x 15 cm (i NM. inv. nr. D 357/ 
1971).

Foruden ovennævnte kisteplader fandtes adskillige mere eller mindre vel
bevarede *kistebeslag, hvoraf nogle overførtes til Nationalmuseet (inv. nr. D 
361—367/1971). Det drejer sig om syv våbenskjolde, hvis tilhørsforhold ikke 
i alle tilfælde umiddelbart lader sig bestemme; flere stammer fra de tyske 
hovedgrene af slægterne von der Lühe og Levetzow.

Desuden fandtes et *kistekrucifiks fra 1600-tallets anden halvdel, af forsøl
vet tin, 33,5 cm højt (NM. inv. nr. D 358/1971).

Åben begravelse i tårnet, bekostet af generalauditør Jonas Jørgensen, Svan
holm, i anledning af hustruens død 175224 (jfr. mindetavle). 1881—82 blev 
kisterne nedsat under gulvet.

†Kisteplade, 1752. Marie Falkes Datter, født i København, gift med Jonas 
Jørgensen til Svanholm og Overberg, moder til tre børn, nemlig to sønner og 
en datter, levede i ægteskab med sin mand 28 år, i denne onde og urolige ver
den 67 år. Hun døde 2. juni 175241.

Smedefernsgitter (fig. 20), 1780 eller kort efter, med indfældede initialer hen
visende til Niels Jørgensen Svanenskjold og hans hustru Johanne Jørgensen 
Svanenskjold. I midten hans våben: en svane med laurbærkrans om halsen42. 
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K. M.1962

Fig. 21—22. Krogstrup. 21. Gravsten over Eske Bille, † 25. juli 1565, og Anne Hille, † 1. sept. 1565 
(p. 2749). 22. Gravsten over Mette Hille, † 26. april 1565 (p. 2749).

Stafferingen er hovedsagelig sort og guld, med anvendelse tillige af sølv, grønt, 
rødt og blåt. Gitteret lukker for tårnrummet.

To af kirkegårdens gravsteder, nord for kirken, er 1977 hegnet af støbejerns- 
gitre.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. 1591—92 Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lensmæn- 
dene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590, III Sjælland. — Partikulærkammeret. 
Kronprins Frederik [ V ] ,  Nr. 77. Sager vedr. Svanholm og Overbjerg 1745—47. — 
LA. Kyndby-Krogstrup sognekaldsarkiv. B 1. Liber daticus 1739—1827. — B 2. Liber 
daticus 1826—61. Ved embedet. Synsprotokol 1923 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frede
riksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Henry Petersen 1873, M. Mackeprang (bygning) og 
V. Hermansen (inventar) 1920, Niels Termansen 1933 (forslag til istandsættelse af alter
tavle og prædikestol), Tage E. Christiansen 1940 (font på Svanholm), Mogens Koch og 
Erik Hansen 1962 (glasmosaikvindue), Einar V. Jensen 1963 (forundersøgelse og istand
sættelse af altertavle, prædikestol og stolegavle), Mogens Koch 1967 (bygning), Mogens 
Larsen (undersøgelse af bemaling på altertavle og prædikestol) og Lucien Hecklen (for
slag til istandsættelse af altertavle og prædikestol) 1970, Rolf Graae og Erling Jessen 
1971, Elna Møller 1971 (bygning), Niels-Knud Liebgott 1971 (undersøgelse af gravkæl
der under koret), Ingegerd Marxen 1972 (istandsættelse af altertavlemaleri). — Byg
ningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar ved Marie-Louise Jørgensen og orgel 
ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Skitse af kirkens ydre 1856, usign. Tegning af tårnets gavl 1856 og 

af font 1863 ved H. Storck. Akvarel af kirkens ydre, samt tegning af murfrise, font og 
gravsten 1873 ved J. B. Løffler. Opmåling af gravkælder ved N.-K. Liebgott 1971.

Notebog i NM. Henry Petersen XXXI, 8.
Litteratur. H. P. Hansen: Krogstrup eller Set. Olav Kirkes Historie, Frederikssund 

1938. Samme: Blade af Kyndby og Krogstrup Sognes Historiebog, Frederikssund 1941.

1 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. V, nr. 7. 2 Ibid. 2. rk. I I I ,  nr. 310 og 403. 3 Det nor
diske ødegårdsprojekt. Publikasjon nr. 2. Hornsherredundersøgelsen, 1977, p. 166—69.
4 Landebogen p. 163. 5 Kronens Skøder I, 119. 6 H. P. Hansen: Krogstrup eller Set.
Olav Kirkes Historie, Frederikssund 1938. 7 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 8 LA.
Kirkeinspektionsarkiv. Roskilde domkirkes forvaltning. Synsforretning 1734. 9 LA.
Kyndby-Krogstrup sognekaldsarkiv. Liber daticus 1739—1827, 1826—61. 10 Jfr. M.
Koch og E. Hansen: Glasmosaikvindue i Krogstrup kirke, i Arkitekten 1964, p. 35 ff.
11 Jfr. 6. midtskibshvælv i Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt p. 2208). 12 Jfr. S. An
dreas’ kapel ved Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1458f.). Kapellet, der er ældre
end 1396, har bevaret den nedre del af en blændingskomposition, der på tilsvarende 
måde har en række lige høje blændinger over fodlinjen. 13 Udvidelsens oprindelige, 
laveresiddende savskifte påvistes 1971 ved udhugning. 14 Bygningen adskiller sig ikke 
fra andre senmiddelalderlige sakristier på korets nordside, og alene oplysningen 1873
om et alter antyder en kapelfunktion. Jfr. i øvrigt S. Hjælpers kapel ved valfartskirken
Kliplev (DK. SJyll. p. 1973f.). 15 Brøstfældighed på tårnet og mange andre steder om
tales i et kongebrev af 2. juli 1613 (KancBrevb.), hvori det pålægges lensmanden Claus 
v. Ahnen at drage omsorg for, at tårnet opbygges, og andre mangler afhjælpes. Pengene
skal lånes hos andre kirker i Horns herred, som er bedre stillet, hvad angår vedligehol
delse og økonomi. Indtil ombygningen 1881—82 læstes årstallet 1614 i jernankre på tår
nets sydside (jfr. fig. 7). 1616 afregnedes med Bastian murermester fra Helsingør efter 
opfyldelsen af kontrakten om opmuring af klokketårn, tilhugning af klokkestol og spær
værk. Materialeforbruget beløb sig til 345.000 mursten, 1700 tagsten m.m., jfr. note 7.
16 Tagspor viser, at kippen lige tangerede skibets murkrone. Bygningens hovedmål og
en beskrivelse findes i kaldets Liber daticus, jfr. i øvrigt note 6. 17 RA. Partikulær
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kammeret. Sager vedr. Svanholm ... 18 Ved syn 1831 (note 9) siges kirken at være 
meget mørk, hvorfor det var ønskeligt, at et fag vinduer anbragtes midt i kirken på 
den søndre side. 19 Således omtalt hos Hansen (note 6). Der må være tale om arki
tekten, murermester H. J. Fussing (1838—1914) og dennes svigerfader, tømrermester, 
oberstløjtnant og chef for Københavns brandkorps, J. Chr. Kerrn. 20 Jfr. Jørlunde 
1864—67 (p. 2249), Skibby 1869—71 (p. 2656) og Ferslev (p. 2764). 21 RA. Rtk. Rev. 
rgsk. 1661—72. Kirkergsk. for Frederiksborg amt, Ølstykke hrd., Abrahamstrup amt, 
Horns hrd. m.m. 22 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Roskilde domkirkes forvaltning: 
En del kirkesyn ... 23 NM. Hofman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse 1755—73. 
Tome 1. 24 LA. Bispearkivet. Hist. efterretn. til HofmFund. 25 Under denne staf
fering konstateredes 1959 en mere rødgul hudfarve, ligesom der under det blå lænde
klæde lå en mørk grøn farve. 26 KancBrevb. anf. dato og Danske Magazin I, 96. Se 
tillige C. A. Jensen: Katolsk Kirkeinventars Skæbne efter Reformationen, i ÅrbOldkHist. 
1921, p. 201, og Torkel Eriksson: Madonnan och biskoparna, i Tomelilla Hembygdskrets 
Årsbok 1975, p. 47. 27 H. F. Rørdam: Arild Hvitfeldt og Præsten i Faarevejle, i Kirke- 
histSaml. 4. rk. VI, 71. Inventariet 1620 (note 7) oplyser, at det skete »for otte år siden«. 
Kyndelmisse fejredes 2. febr. 28 Jfr. Kyndby note 8. 29 Hans Høy blev mester 1834. 
30 Endnu 1937 eksisterede krucifikset, jfr. brev af 11. aug. dette år. 31 Jfr. note 17 
(år 1745) og note 9 (årene 1772 og 1842). 32 Peder Bille (1518—80) blev 1548 gift med 
Birgitte Rosenkrantz (1530—92). 33 Jfr. note 9. Det var 1839, H. Chr. Rørdam og 
H. L. Møllers bog: Om Fornødenheden af en Reform i det kirkelige Skriftemaal, udkom. 
34 RA. Fortegnelse over indkrævede klokker 1528—29 og DaSaml. I, 100. 35 Lignende 
fejl ses på klokken i Ugerløse (Merløse hrd., Holbæk amt), hvor der læses 1489 i stedet 
for 1689, og Gislev (Gudme hrd., Svendborg amt), hvor 1623 skal læses 1423. Se i øv
rigt C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, 1882. Wiberg: Præste- 
hist. kender ikke kirkens præster på denne tid. 36 Ægteparret mistede fem børn dette 
år, jfr. W. Mollerup: Bille-Ættens Historie, 1893, p. 783. 37 Eske Bille døde 1608. 
Han var søn af Peder Bille. Fonten i Kyndby bærer hans og hustruen Elsebet Skrams 
våben. 38 En fjernet sten i hvælvets overside angiver, at man efter den sidste begra
velse har skaffet sig adgang til gravkælderen ad denne vej. 39 Jfr. note 24. I over
ensstemmelse hermed oplyser HofmFund., at de to gravsten lå over begravelsen (VII, 
480). 40 Et syn 1734 (note 8) omtaler den nye kirkeejer, staldmester Adolph Andreas 
von der Lühe. 1673 havde generalmajor Fr. von Arnstorff patronats- og kaldsret (jfr. 
p. 2705). 41 Jfr. PersHistT. 8. rk. III, 35. 42 N . J .  blev adlet 1780 under navnet 
Svanenskjold, jfr. også PershistT. 8. rk. I I I ,  3 4 .

Fig. 23. Krogstrup. Plan 1798.



†KAPEL PÅ SVANHOLM
H O R N S  H E R R E D

Kyndby kirkes inventarium fra 1745 opregner en beskadiget stenfont fra 
den gamle kirke på Svanholm1. Hvorvidt det er den fontekumme, som nu står 
i gården her, eller der er tale om Krogstrup kirkes nuværende font (jfr. p. 2740), 
lader sig ikke afgøre. Den romanske kumme, af granit, er glat med lodrette 
sider og stor vulst forneden (sml. Lyndby, DK. Kbh. Amt p. 928). Tvm. 63 
cm. Den fandtes 1935 henslængt i Julianehøjskovens nordvestlige hjørne og 
bruges nu som fod til en blomsterkumme, der står på gårdspladsen. 1745 hang 
på væggen i Krogstrup kirke en altertavle, og i tårnrummet stod en prædike
stol og noget panel, alle dele var gamle og skulle være kommet fra den tidligere 
kirke på Svanholm2.

1 Jfr. Kyndby note 8. 2 Jfr. Krogstrup note 17.



F E R S L E V  K I R K E
H O R N S  H E R H E D

1445 og 1482 nævnes en præst ved kirken1, men ellers synes intet oplyst om forhol
det før reformationen. 1567 angives sognet at have haft 62 tiendeydere2. 1651 erhver
vede Frantz Pogwisch patronatsretten3, men allerede 1662 skødede Henning Pogwisch 
kirketiende og patronatsret til Oluf Rosenkrantz4. Herefter lå kirken under Egholm, 
indtil den overgik til selveje 7. nov. 1910.

16155 købtes 10 blytegn til de fattige.

Kirken ligger nordøstligst i byen, på en ubetydelig højning i terrænet. 
Kirkegården, der hegnes af markstensdiger, blev udvidet og fik antagelig sit 
nuværende hegn 18306. Digerne, der omsattes 1948, er beplantet med en hæk 
og indvendig, hvor jordsmonnet ligger i niveau med digets top, står der lave 
lindetræer; en høj lindeallé forbinder hovedindgangen og våbenhuset.

Indgange. Kirkeporten med flankerende låger er i syd; dens grønmalede 
tremmefløje er ophængt i fire kvaderfugede piller, afdækket med rødlig sand-

Fig. 1. Ferslev. Ydre, set fra sydøst. L.L.  1977



2756 HORNS HERRED

stensplade og topkugle. Portalen stammer antagelig fra ovennævnte kirke- 
gårdsregulering 18307, men pillernes cementering må være yngre, vel fra re
staureringen af skibets ydre 1871. En låge i vest benytter samme elementer 
som hovedindgangen, mens nordlågens grønne tremmefløj mellem usmykkede, 
cementerede piller muligvis er anbragt 18438.

Et ligkapel med kamtakkede gavle er fra o. 19139 og opført af røde sten i 
kirkegårdens sydøstligste hjørne. Et retiradeskur i nordøsthjørnet kan være 
kommet til ved samme tid.

Omkring bygningen et fortov af brosten, der formentlig er anlagt kort efter 
bestemmelsen herom i kirkeloven af 19. febr. 1861.

Kirken består af kor og skib fra 1100’rnes første halvdel. Endnu i senro
mansk tid, formentlig i 1200’rnes anden halvdel, er koret udvidet mod øst. 
Et lavt tårn er opført i vest o. 1400, men ombygget og forhøjet i begyndelsen 
af 1500’rne. Fra 1400’rnes anden halvdel stammer sakristiet ved korets nord
side, og et våbenhus på skibets sydside, som ikke er det første på dette sted, 
opførtes o. 1500. Trappehuset på tårnets sydside er eftermiddelalderligt, mu
ligvis fra 1600’rnes første del. Orienteringen er omtrent solret.

Materiale og teknik. Kirken er opført af frådsten, hvis okkerfarve er tydelig 
i triumfgavlens sekundære gennembrydning, hvor en støbeteknik, beslægtet 
med Skibby iagttages (jfr. p. 2645, fig. 8). Hvor murværket i øvrigt er blot
tet, ses at stenene er lagt i nogenlunde regelmæssige skifter, omend højderne 
svinger, og der ofte er benyttet ganske smalle flager. Ved triumfgavlen ses 
skiftehøjder på 10—21—15—20 cm, på skibets nordre flankemur måles til
svarende højder på 4—7—9—12 cm. Bag sakristiets og våbenhusets loft iagt
tages oprindelig, ydre murbehandling i form af et hvidligt, grusblandet puds
lag samt spor af hvidtekalk i vinduessmige. Indvendig har murene stået pud
set og tillige hvidtet i skibet vest for triumfvæggen, hvor der ikke opsattes 
kalkmalerier. På triumfgavlen ses, at murværket under tagfladerne stod dæk
ket af en tyk oversvumning. Oprindelige murhøjder fremgår af tværsnittet 
(fig. 3).

Vinduer og døre. Korets nordvindue og det vestligste par i skibets flanke- 
mure er bevaret. Korets er delvis tilgængeligt fra sakristiets loft (jfr. fig. 2) 
og har i lysningen aftryk efter en vinduesramme af ca. 2,5 cm tykt træ. Ski
bets vestre vinduespar er tilmuret i forbindelse med hvælvslagningen og kun 
delvis synlige fra kirke- og loftsrummet10. Nedfalden puds har blotlagt rund
buernes kilestik. Bredden ved indre murflugt er i sydvinduet ca. 125 cm, og 
i lysningen sammesteds ca. 40 cm. Endnu 1873 var så godt som hele vindues
rammen bevaret. Syddøren er i brug, men omdannet, mens norddøren er til
muret; indvendig spores dens omrids dog endnu, bl.a. den vandrette planke
afdækning.
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Fig. 2. Ferslev. Længdesnit, 
set mod nord. 1:300. Målt 
af Peter Andersen og Eivind 
Gadmar 1975, tegnet af 

Henrik Jacobsen 1977.

Fig. 3. Ferslev. Tværsnit 
ved triumfmurens vestside 
med spor efter skibets og 
korets (punkteret) oprinde
lige tagværk. 1:300. Målt 
og tegnet af Henrik Jacob

sen 1977 (jfr. fig. 9).

Fig. 4. Ferslev. Plan. 1:300. 
Målt af C. G. Schultz 1938, 
korrigeret af H. J. 1977 og 
tegnet af Henrik Jacobsen 

1977.

Indre. Korbuen, der er bevaret, men forhugget i syd, antagelig o. 1836 i 
forbindelse med prædikestolens opsætning (jfr. fig. 3), har i nord skråkantet 
kragbånd. Aftryk på den bevarede triumfgavl (jfr. fig. 7) viser, at korets og ski
bets loftsbjælker (højde, henholdsvis ca. 20 og 23 cm) har hvilet på murkro
nen.

Ændringer og tilføjelser. Korudvidelsen. Det oprindelige kor er i 1200’rnes 
anden halvdel blevet udvidet og forsynet med flad altervæg. Ombygningen, 
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der er udført med røde (dårligt brændte) munkesten i uordentlig skiftegang 
og i overmurene med bælter af genanvendte frådsten, har udvendig stået pud
set, svarende til det oprindelige murværk. På nordsiden ses en 7 cm frem
springende sokkel, tilsyneladende med skråkant. Foruden selve udvidelsen har 
ændringen indebåret nye vinduer samt et hvælv, der var planlagt fra første 
færd og rimeligvis er opført samtidig.

Fra sakristiets loft ses det nye nordvindue (jfr. fig. 2), som er udhugget i 
frådstensmurværket, og hvis form svarer til det oprindelige umiddelbart vest 
herfor. Østvinduet, der er tilmuret i lysningen, er ligeledes rundbuet med smi
gede karme og har kilestensstik med prydskifte af krumme løbere. De udven
dige mål, 170x93 cm, overgåes betydeligt af de indre, 245x116 cm. Hvælvet 
hviler på helstens brede, spidse skjoldbuer; de ensidige kragbånd har vulst- 
profil eller affasede sider. Ribberne, hvis tredelte profil er velkendt, bl.a. fra 
Valby (p. 1243, fig. 8) hviler på småkonsoller, der tillige danner vederlag for 
de rundstave, som markerer hvælvingens fødselslinje. Kapperne er helstens 
tykke forneden, halvstens foroven og muret således, at skifterne mødes i sil
debensmønster ved isselinjerne; helstens brede overribber og fortandinger til 
lommeudmuring i østhjørnerne. I vestkappen to klokkerebshuller.

Ved ombygningen af koret er den romanske murkrone forhøjet i overens
stemmelse med den nye falsgesims af munkesten.

To gemmenicher, som åbner sig i flankemurene, måler 37x43 cm (syd) og 
33x41 cm (nord) og sidder henholdsvis 103 og 123 cm over gulvet.

Tårnet. Skønt omfattende skalmuringer og flikkeri i det ydre samt overhvid- 
tede mure i det indre ikke tillader sikre bygningsarkæologiske konklusioner i 
alle enkeltheder, kan der dog næppe herske tvivl om, at det nuværende, asym
metrisk placerede tårn, der fremtræder som en senmiddelalderlig tilbygning, i 
sine nedre dele rummer murene af et ældre, lavere tårn, næppe yngre end 
1400’rnes begyndelse (jfr. klokke nr. 1).

Ved opførelsen af dette ældste tårn er skibets gavl revet ned, og vest herfor 
er tilbygningen rejst over en syld af marksten. Materialet er røde, næsten 
orangefarvede munkesten, blandet med kløvsten og enkelte genanvendte fråd
sten; især i det indre iagttages en tendens til bæltemuring, og forneden i øst
muren, som erstatter den nedrevne gavl, er antallet af frådstenskvadre bety
deligt. Udover materialet er det sikreste vidnesbyrd om dette tårn de tilmu
rede glamhuller, som spores indvendig i det nuværende mellemstokværk (jfr. 
fig. 2). Der er tale om brede, fladbuede åbninger, én i hver flankemur, og i vest 
to tætsiddende. Mod øst stod dette lave klokkestokværk i forbindelse med ski
bets loft med en fladbuet åbning, som fortsat er i brug.

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en bred, spidsbuet arkade, som kan 
være oprindelig. Derimod forekommer det mere sandsynligt, at krydshvælvet,



FERSLEV KIRKE 2759

der mod sædvane hviler på selvstændige, falsede piller, er indbygget i forbin
delse med tårnets forhøjelse. Det har spidse, helstens skjoldbuer, halvstensrib- 
ber og lette overribber med trinkamme. I to svikler ses spygat og i sydkappen 
et klokkerebshul. Det 1966 blændede vestvindue synes oprindelig at have været 
en falset, fladbuet åbning, som udvendig sad i et spidsbuet spejl. Det kan være 
samtidigt med hvælvingen og er i hvert fald sekundært, hvilket bl.a. fremgår 
af det omgivende, ydre murværk, som benytter en mørkere sten og herudover 
opviser rester af rudeformet mønstermuring med sortbrændte kopper. Sydvin
duet, der ombyggedes udvendig ved genåbningen 1920, står indvendig som en 
falset, fladrundbuet åbning (østsidens false borthugget under verderlagsniveau), 
hvorfor det er rimeligst at anse det for eftermiddelalderligt. Når buestikket 
delvis er dækket bag hvælvets skjoldbue, må årsagen søges i vinduets asym
metriske placering, som skyldes trappehuset. Sidstnævnte er totalt ombygget 
i eftermiddelalderlig tid, muligvis i 1600’rnes begyndelse; visse spor tyder på, 
at det oprindelige trappehus har været lidet fremspringende og rummet en 
spindel. Et trappehus, hvis ydermur flugtede med skibets sydside, ville for
klare tårnets asymmetriske placering. Det nuværende trappehus er et skur med 
halvtag og opført af røde (og enkelte gullige), store sten i krydsskifte; en bred,

Fig. 5. Ferslev. Ydre, set fra nordøst. M. Maekeprang 1920
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fladbuet og falset underdør giver adgang til en trætrappe, som fører op til en 
smallere, fladbuet overdør, hvis østre karm i hvert fald er oprindelig.

Ved tårnets forhøjelse er de oprindelige glamhuller tilmuret og klokkestok- 
værket lagt en etage op. Dette åbner sig mod alle fire verdenshjørner med 
rundbuede, parvis sammenstillede glamhuller, som er falsede, såvel ind- som 
udvendig, hvor de flankeres af cirkelblændinger. Af nordsidens glamhuller er 
det vestre bredest af hensyn til klokkernes indhejsning. De kamtakkede, øst
vestvendte taggavle har en rig, etagedelt blændingsudsmykning med anven
delse af cirkulære og hængestavdelte blændinger samt i øst et forsænket la
tinsk kors — alt efter et system, som er kendt bl.a. fra Roskilde, S. Lauren
tius (DK. Kbh. Amt p. 40).

Hvælv. Måske i 1300’rne eller senest ved opførelsen af tårnet o. 1400 for
synedes skibet med hvælv, hvilende på falsede vægpiller, hvis stærke frem
spring giver dem karakter af indvendige støttepiller. Bortset fra de forhuggede 
hjørnepiller i øst og sydvest har pillerne kragbånd, bestående af to tynde skif
ter, skilt af et normalt. De spidse skjoldbuer er langs flankemurene to sten 
brede, ved gavlene helstens, svarende til gjordbuerne; ribberne er halvstens. 
Kapperne har helstens tykkelse forneden og i enkelte svikler ses spygat. Ved 
hvælvslagningen er murkronen forhøjet med mindst tre skifter munkesten, der 
udvendig afsluttes med falsgesims. Forhøjelsen af murkronen må også have 
omfattet en ændring af østre taggavl, der dog i sin nuværende skikkelse synes 
eftermiddelalderlig. Endvidere nødvendiggjordes en ændret belysning, som an
tagelig blev ensidig og koncentreret til sydsiden. Her ses, at de nuværende 
vinduer fra 1830, indvendig sidder under et ældre spidsbuet spejl, hvis top i 
øvrigt ligger en anelse højere end skjoldbuens issepunkt.

Koret gennemgik også visse fornyelser, idet der opførtes en ny taggavl med 
brynede kamtakker og fem spidsbuede, stavværksdelte blændinger — en kom
position, som måske kan dateres til 1400’rnes første halvdel11. På H. B. Storcks 
tegning fra 1860 (fig. 6) har gavlen en spidsbuet toptinde, som 1871 ombyg
gedes svarende til de øvrige kamtakker samtidig med cementeringen af blæn
dingernes og vinduets bund.

Sakristiet er opført i 1400’rnes anden halvdel og viser ved sin blændingsgavl 
slægtskab med bl.a. sakristierne i Oppe Sundby og specielt Gerlev12. Mate
rialet er munkesten i munkeskifte over en syld af delvis rejste marksten. Den 
kamtakkede blændingsgavl smykkes af syv høj blændinger: seks spidsbuede 
omkring en syvende med sildebensmuret bund, der tvedeles af halvstensstav 
med den karakteristiske skjoldblænding; spærformet afdækning, hvorover cir
kelblænding. Sortbrændte sten er benyttet afvekslende med røde i de spids
buede stik og skjoldblændingen. Ved indsættelse af en fladbuet norddør 1935 
bemærkedes en gammel tilmuring, som syntes at lukke et vindue. Det er tro- 
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Fig. 6. Ferslev. Kirken, set fra sydøst. Tegning i Nationalmuseet, signeret af H. Storck, 28. maj 1860.

ligt, at sakristiets oprindelige vindue netop har siddet her, mens det nuværende 
vindue i øst, som er fladbuet, med ud- og indvendig fals, antagelig er indsat i 
1600’rne. Flankemurene afsluttes med falsgesims. Det indre dækkes af et sam
tidigt krydshvælv, hvilende på forlæg i murene undtagen mod syd, hvor der 
er en spidsbuet, halvstens skjoldbue; halvstensribberne mødes i diagonaltstil- 
let topkvadrat, og overribberne har trinkamme, delvis af genanvendte fråd
sten. Den fladbuede dør til koret sidder i rektangulært spejl. Øst for døren 
spores en tilmuret niche med vandret plankeafdækning. Vest for døren er 
skjoldbuen undermuret, hvilket kan være sket i forbindelse med en reparation 
af sydvesthjørnet, der udvendig karakteriseres af store sten i krydsskifte.

Våbenhusets karakteristiske blændingsgavl, der bl.a. knytter det sammen 
med en række våbenhuse ved andre af herredets kirker13, bestemmer tids
punktet for opførelsen til omkring 1500. Materialet er munkesten i munke
skifte uden synlig syld. Blændingsgavlens fodlinje markeres af et savskifte; 
herover hæver sig fire spidsbuede høj blændinger omkring en stavværksdelt 
femte. Gavlens egentlige særkende er imidlertid det forsænkede bånd, som ind
rammer blændingerne, idet det følger de let brynede kamtakkers kontur. Flan
kemurene afsluttes med falsgesimser over savskifte, som er fornyet ved kir- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 175
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kens restaurering 1871. H. B. Storcks tegning fra 1860 (fig. 6) viser en flad
buet, falset dør under et stort, rundbuet spejl. Ved våbenhusets istandsættelse 
1871 bevaredes sidstnævntes fals og stik, hvori røde og mørkbrændte sten 
veksler, mens selve døråbningen fik høje rundbuede, med spejlet koncentriske 
stik. Østmurens to falsede vinduer14, der må være genåbnet ved nævnte re
staurering, er fladbuede med fladbuet, indre spejl, imellem hvilke en firkantet 
spareblænding.

† Våbenhus. På skibets pudsede sydmur ses tagsporet efter en lavere forgæn
ger, hvis rygning kun lige har tangeret skibets murkrone. Når det østre tag
spær ikke har efterladt spor på tilmuringen af det romanske vindue, må vå
benhuset have eksisteret, da vinduet lukkedes som følge af hvælvslagningen. 

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 16175 lagde en blytækker bly 
på kirkens tag, og året efter nedtoges tårnets tagsten og erstattedes af bly. To 
kraftige støttepiller ved korets østvæg er opført af store røde samt enkelte 
gule sten i krydsskifte. Samtidig hermed er formentlig tårnets trappehus samt 
en skalmuring af dets søndre side og sydvesthjørnet, hvortil samme materia
ler og teknik er benyttet. Arbejdet kan være udført samtidig med fornyelsen 
af tagbeklædningen. En datering til 1600’rnes første del gælder muligvis tillige 
tårnets sydvindue og sakristiets vindue.

176515 rapporteredes, at tårnet — bl.a. som følge af stærk ringning ved be
gravelser — var revnet og stærkt brøstfældigt på sydsiden, hvis ydre skal be
vægede sig ved ringning. Man frygtede en sammenstyrtning som i Kirke-Hyl- 
linge (DK. Kbh. Amt p. 906f.) og foreslog ophængning af klokkerne i en stabel 
på kirkegården. Året efter indberettedes imidlertid, at tårnet nu var repareret 
indtil glamhullerne. Problemerne var således tilsyneladende løst ved indlæg
gelse af murankre og omfattende skalmuringer af de øvre mure (især på sydsi
den ses således mange skalmursankre). Endvidere er det tænkeligt, at det søn
dre vindue tilmuredes ved denne lejlighed, ligesom den indre tilmuring af det 
ældste tårns glamhuller med små sten kan være foretaget. Det må være i for
bindelse med disse udgifter, at kirkeejeren, Fr. Chr. Rosenkrantz, 176716 fik 
kgl. tilladelse til at fjerne blyet fra kirkens tag og erstatte det med stentag. 
Over koret er blyet ganske vist bibeholdt til i dag, og endnu 179217, da en 
bly tavle manglede, var tårnet vel blytækket; 18488 havde også det tegltag.

18306 stod kirken under reparation, og ved denne lejlighed omdannedes ski
bets to sydvinduer og tårnets vestre med smigede karmsider og rundbuet af
dækning i det ydre; tilsvarende vinduer indsattes i skibets nordside.

Tagværkerne er overalt nyere, af fyr, og antagelig udført i forbindelse med 
en af 1800’rnes restaureringer. — † Tagværker. På triumfgavlen ses tydelige 
spor (jfr. fig. 3) efter korets og skibets oprindelige tagværk, som i overens
stemmelse med almindelig praksis opstilledes inden gavlens opmuring. I begge 
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H. J. 1977

Fig. 7. Ferslev. Triumfgavlen, set fra øst med aftryk af korets oprindelige tagværk (p. 2762).

H. J. 1977

Fig. 8. Ferslev. Engel samt Abel med offerlammet. Kalkmaleri på triumfvæggens nordre halvdel,
jfr. lig. 9 (p. 2764).

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 175A



2764 HORNS HERRED

tilfælde har spærene været understøttet af to sæt skråstivere. Særlig velbevaret 
er aftrykket efter korets tag (fig. 7), hvis skråstivere og spær har haft samme 
tykkelse (ca. 15 cm) mod gavlen. Her ses endvidere spor efter enkelte tag
brædder; et firkantet hul over kippen er fremkommet, da tagets rygnings- 
brædt flåedes ud af muren. Umiddelbart under det nuværende tagværks gavl
spær ses et sekundært, noget stejlere tagspor, som antagelig repræsenterer det 
tag, som rejstes efter korets ombygning og hvælvslagningen.

H. B. Storcks tegning (fig. 6) gengiver kirkens ydre 1860, da den stod gul- 
kalket18. Dens nuværende tilstand er imidlertid på afgørende vis præget af en 
restaurering, som må være gennemført 187119. I pagt med fremherskende mo
destrømninger20 fjernedes da århundreders hvidtelag fra kirkens teglstensmure, 
mens korets og skibets frådstensmure indkapsledes i en cementpuds, hvis fug
ning illuderer store kvadre. Restaureringsarbejderne på korets gavl og våben
huset er allerede omtalt.

Gulvbelægningen består i korets vestre del samt skibets og tårnets midtgang 
af store, ottekantede gulsten, som veksler med mindre, kvadratiske sorte. Disse 
gulve eksisterede allerede 18629. I sakristiet, korets østre del og under stole
stadernes gulvbrædder er der almindelige gule sten, lagt på fladen. Våbenhu
sets cementerede gulv må være støbt og bræddeloftet gipset 1871, da tilbyg
ningen restaureredes. 19209 genåbnedes tårnets sydvindue, som udvendig fik 
en form svarende til vinduerne fra 1830. 1966 blændedes derimod vestvinduet. 
1977 er skibets og våbenhusets tegltage fornyet.

18889 ønskedes en kakkelovn opstillet i skibet vis à vis prædikestolen; 1927 
installeredes i en kælder under våbenhuset et nyt opvarmningsanlæg, lav- 
trykskeddel med radiatorer, i kirkerummet.

K A L K M A L E R I E R

O. 1150. Triumfvæggen. Over hvælvet er bevaret de afslidte og delvis de- 
komponerede fragmenter af en dommedagsfremstilling (fig. 8, 9), hvis cen
trale hovedperson, verdensdommeren, dækkes af hvælvet, der dog delvis lader 
de flankerende, basunblæsende engle frie. I tilknytning hertil er malet Abels 
og Kains ofring: Mod nord — ved dommerens højre side — Abel, der rækker 
offerlammet frem, og tilsvarende mod syd Kain med sit kornneg. Offerscenen 
angiver således et skel mellem godt og ondt, svarende til dommedagens ad
skillelse af frelste og fordømte. Bedst bevaret er figurerne på den »gode« side. 
Nord for Abel ses her en prægtig engel, som vender sig mod en af de frelste og 
for denne udpeger Abel (og dommeren). Længst mod nord følger et billede af 
Abraham med tre salige sjæle i sit skød, flankeret af to træer, der skal sym
bolisere Paradiset. Den søndre halvdels billeder er væsentlig dårligere bevaret. 
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Fig. 9. Ferslev. Tværsnit ved triumfmurens vestside med kalkmaleriudsmykning. 1:100. Målt af 
Henrik Jacobsen og H. J., tegnet af førstnævnte 1977 (p. 2764).

Syd for Kain skimtes omridsene af to personer, som ud fra sammenhængen 
må forestille repræsentanter for de fortabte, der føres mod helvede. Billedfri- 
sen afsluttes med en enkel, afstribet kronfrise.

Maleripudsen er opsat på den pikhuggede murpuds, hvilket tydeligst lader 
sig iagttage på det oprindelige kors overvægge, hvor maleripudsen er faldet 
ned. Koret har således stået med udmaling på alle vægge, hvorimod skibets 
flankemure aldrig har fået maleriudsmykning, idet maleripudsen her kun er 
opsat indtil ca. 40 cm fra østhjørnerne og aldrig bemalet.

Okkerfarve er benyttet til konturtegning, glorier, dragter og — opblandet 
med hvidt — til hudfarve. Herudover er bevaret ganske få rester af den ultra
marinblå, afstribede baggrund, og foruden hvidt til englens kjortel, en dyb
rød farve, som fremhæver dragter, foldekast, englens vinger og i kronfrisen 
veksler med okker.

Selve placeringen af dommedagsbilledet er ikke usædvanlig blandt hjemlige, 
romanske maleriudsmykninger, men kombinationen med Abels og Kains of
ring, som i reglen findes på korbuens underside, forekommer ualmindelig. 
Abraham-billedets ikonografi har paralleller i Måløv og Sdr. Jernløse, som 
begge tilhører en omfattende gruppe af sjællandske maleriudsmykninger. En 
stilistisk tilknytning til gruppen antydes endvidere af enkeltheder i behand
lingen af foldekastet omkring englens skulder og overarm (jfr. fig. 8), hvortil 
en apostelfigur på korets nordvæg i Søstrup frembyder en parallel21.

†Kalkmalerier. En dekoration af skibets hvælvbuer med sparremønstre, bøl
geranker og kvaderimitationer, der kan sættes i forbindelse med istandsættel
sen 1927, overhvidtedes atter 1966.
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I N V E N T A R
Oversigt. Middelalderen repræsenteres af en karakteristisk granitfont af Roskildetypen, 

et fint skåret krucifiks fra o. 1250 og to klokker: Den ene støbt 1425 af Hinricus Nico
lai, den anden støbt hundrede år senere af Laves Hansen. Blandt de nye inventarstyk
ker, som kom til efter reformationen, bemærkes især altertavlen og den sølvforgyldte 
kalk fra o. 1600. Hovedindtrykket bestemmes imidlertid af det klassicistiske stoleværk, 
indbefattet en prædikestol, som fuldstændiggjorde 1830’rnes istandsættelser af kirken. 

Alterbordet, der kan være samtidigt med korudvidelsen, er muret op til øst
væggen; det dækkes næsten helt af nyere fyrretræspanel, som måler 107 cm i 
højden, 175 cm i bredden og 120 cm i dybden. Selve bordet, hvis øverste skifte 
synes udkraget, er formentlig helt af munkesten, som står hvidtede.

Alterklæde, antagelig fra o. 19009, af rødt fløjl med kors og kanter af guld
galon. †Alterklæde. 180422 omtales et »nyt« af rødt fløjl med brede guldgaloner 
og initialerne »Hr. O:K:« og »Fr. B:S:« for kirkeejerne Otte Krabbe († 1719) 
og Birgitte Skeel († 1737) samt disses våbener af støbt sølv.

Altertavlen (fig. 10) er opbygget efter et skema, der kendes fra bl.a. Selsø 
(p. 2612). Den nærmeste parallel er tavlen i Skibby fra 1608 (p. 2686), som 
den i øvrigt overgår med hensyn til skæringernes kvalitet. Postamentet deles 
af beslagværksprydede fremspring, der bærer storstykkets søjler, og endvide
re har nedhængende konsoller under de yderste af disse. Søjlerne har ukorrekte 
kompositkapitæler, prydbælter med beslagværk og endvidere en kannelle- 
ring af skafterne på det midterste søjlepar, som kun er halvsøjler. Storstyk
kets gesims er forkrøppet over det ydre søjlepar, bag hvilke smalle, profilind- 
rammede felter. Topstykkets korintiske søjler, hvis prydbælter har englehoved- 
er, flankeres af vinger med rulleværksornamentik. Den brudte trekantgavl med 
volutter og drejet topspir udfyldes af beslagværksornamentik.

Tavlen har tydeligvis undergået en række ændringer: Der er således spor 
efter de vinger, som oprindelig flankerede storstykket23. Hertil kommer, at 
udsmykningen af såvel storstykkets som topstykkets felter er fornyet, antage
lig i 1700’rne, omend enkelte elementer som trekantgavlen (med tandsnit) over 
storstykkets sidefelter kan være genanvendte. Krucifikset i storstykkets midt
felt har fornyet korstræ (af mahogny) med påskriften »INRI«. Sidefelternes 
englebørn holder henholdsvis lovens tavler (nord) og skriftrulle (syd). I top
stykkets arkade ses tilsvarende engle med æresdraperi bag helligåndsdue. Ved 
samme ændring er endelig påsat et Gudsøje i stråleglans i gavltrekanten.

1927 stod tavlen egetræsmalet med indskrifter i guld. Således romertal på 
lovens tavler i storstykkets nordre sidefelt og på skriftrullen i det søndre et 
citat fra Es. 53,5. I postamentfelterne, regnet fra nord, var der bibelcitater 
fra Rom. 8, 34 — Joh. 3, 16 — 2. Kor. 5, 20. Samme år, eller det følgende, ny- 
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Fig. 10. Ferslev. Altertavle (p. 276(5). L. L. 1977

stafferedes tavlen, delvis på grundlag af rester af ældre bemaling. Den står nu 
med brogede farver (brunt, gråt, sort og kødfarve) samt rigeligt guld og noget 
sølv. De gyldne og sorte (på skriftrullen) versalindskrifter citerer samme bi
belsteder som tidligere, men disposition og typer er ændret.
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Fig. 11. Ferslev. Sygekalk (p. 2769).

L. L. 1977

Altersølv. Kalken, fra 1799, er 23,5 cm høj og har rund, flad fod, som går 
over i glat skaft med lille, fladtrykt knop mellem indknebne led; klokkeformet 
bæger. På et af fodens profilled er følgende versalindskrift graveret: »Ferslöv 
kirke a(nn)o 1800«. Under bunden mestermærke PK for Peder Kragh (Bøje 
737), Københavnsmærke 1799, guardeinmærke for Fredrik Fabricius og må- 
nedsmærket stenbukken. Endvidere indprikket skriveskrift: »Wog med Fad 56 
lod 2 q(vin)t«. I bægeret en ny indsats, stemplet »P Hertz«. Disk, 1799, glat 
og med samme stempler som kalken. På randen graveret kors; tvm. 15, 8 cm. 
En oblatæske og en vinkande stemplet »Exner 9259« for Bent Exner, anskaffedes 
1965. Ske, 1904, mestermærke AF for A. Fleron, Københavnsmærke (19)04 og 
guardeinmærke for Simon Groth.

†Altersølv. Inventariet 16205 omtaler en forgyldt kalk og disk af sølv samt 
(oblat)æske »til at hente brød i«. Efter at kirken kom under Egholm, skænke
des nyt altersølv. Således omtaler en indberetning 175824 og endnu inventa
riet 180422 en sølvforgyldt kalk og disk med indskrifter for Oluf Rosenkrantz 
og Birgitte Krabbe († 1685)25, jfr. Vellerup p. 2786.
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Berettelsessæt. Kalk (fig. 11), o. 1600, sølvforgyldt, 17 cm høj. Den seks- 
sidede, svajede fod med graveret krucifiks over kranium og knogler har æsel- 
rygbuede tunger og en høj standkant med ruder, skilt af lodrette dobbelt
streger. Samme ornamentik genfindes på siderne af den flade knops rudebos- 
ser, mens selve knoppen har graveringer på under- og oversidens seks ophøjede, 
runde tunger. Sekskantet øvre skaftled med lille samtidigt bæger. Disk, 1699, 
sølvforgyldt. På randen to graverede hjulkors og to cirkelindrammede Jesu- 
monogrammer. Under bunden utydeligt mestermærke, muligvis for Martinius 
Silm (Bøje p. 53, tillæg p. 17), Københavnsmærke 1699, guardeinmærke for 
Conrad Ludolf og månedsmærket fiskene. Tvm. 12 cm. — †Berettelsessæt. 
Inventariet 16205 omtaler en kalk af tin. En nyere oblatæske, 2 cm høj og
4,5 cm i tvm. forefandtes 1920.

Vinkande og alterskål, af kgl. porcelæn, sorte med forgyldt kors. Skålen an
skaffet 19049. Oblatæske, af porcelæn (Bing og Grøndal), sort med forgyldt 
kors. Alle i korets gemmenicher.

Alterstager, antagelig o. 1825—50, af messing, 48,5 cm høje. Cirkulær fod
skål med høj standkant, svagt konisk skaft med enkelt skaftring forneden og 
foroven. Meget bred, løs lysemanchet over den ligeledes cirkulære lyseskål. — 
Syvarmet stage, af messing, med graveret frakturindskrift: »Til Minde om Gen
foreningen med Sønderjylland 1920«. — †Alterstager. 16205 nævnes to kobber
lysestager. 18042 2 registreredes to malmlysestager.

Messehagel, o. 1955, af rødt fløjl med guldgalons kors, hvorpå en Kristus- 
figur er broderet. — †Messehagler. 16205 havde kirken to messehagler, en af 
bliant26 og en af grønt fløjl. I inventariet 180422 indførtes en ny rød, af fløjl, 
med brede guldgaloner.

Alterskranke, 19079, af oval form, med spinkle drejede træbalustre og hånd
liste af mahogny.

Døbefont, romansk, af granit, tilhørende den såkaldte Roskildetype (Macke- 
prang: Døbefonte p. 84ff.). Fod og kumme er hugget hver for sig, af henholds
vis grå og rødgrå sten. Den koniske, svagt udhvælvede fods nedre kant mar
keres med tovstav. Kummens hulkantede del afsluttes af kraftig vulst ved 
overgangen til foden, mens selve den lodrette, svagt udbuende kumme kan
tes af tovstav ved mundingen. Tvm. 90 cm. Fonten, der efter 1830’rnes re
staurering stod i Egholms have, er opstillet i korets nordøstre hjørne27. I den 
mellemliggende periode havde kirken en †font af træ, som 18629 siges at stå 
løst i koret. 1873 beskrives den som værende i »romersk renæssance«, svarende 
til prædikestolen.

Dåbsfade. 1) O. 1575, sydtysk, af messing. I bunden en drevet fremstilling 
af bebudelsen, omgivet af den sædvanlige meningsløse minuskelformular samt 
et slyngbånd med blomster; yderst og på randen kredse af små, indstemplede
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ornamenter. Typen kendes bl.a. fra Tønder (DK. SJyll. p. 965) og Ravnkilde 
(Års hrd., Ålborg amt). På randen endvidere et samtidigt stempel MRK og 
herover tre sekundære, nu udslidte skjolde. Tvm. 54, 5 cm. Ophængt på kor
buens nordre vange. 2) 1800’rne?, af messing, tvm. 51 cm. På våbenhusloftet. 
3) Nyere, glat messingfad. I fonten. Dåbskande, antagelig fra 1860’erne i hen
hold til kirkeloven 1861, af tin, 26 cm høj, svarende til kanderne i Skibby og 
Vellerup (p. 2689, 2788). I bunden stempel med CMS for Carl Magnus Svan- 
berg og Københavnsmærke 1842, det år han blev mester.

Krucifikset (fig. 12), der antagelig må dateres til o. 1250, blev 1928 restau
reret og suppleret af N. J. Termansen: De dele af det oprindelige krucifiks, 
som indtil 1915 henlå på våbenhuset, omfattede i alt væsentligt kun den arme- 
løse krop og den lodrette korsstammes nedre del28. I den 155 cm høje figur 
er der trods de parallelle ben en umiskendelig bevægelse i kroppen, som for
stærkes af det let nedhængende, mod højre skulder drejede hoved. En be
vidst naturalisme kommer til udtryk såvel i karakteristikken af den nøgne 
overkrop som i de sorgfulde ansigtstræk. En kraftig, snoet tornekrans er tryk
ket ned over det lange, lokkede hår, som på begge skuldre er rullet op i en 
krølle. Hage- og kindskægget er tildannet med karakteristiske, trekantede ind
snit. Kjortelen, der er krænget ned om hofterne og bundet op i en sløjfe ved 
højre side, falder i bløde folder ned og dækker venstre knæ. Begge fødder har 
nagler. Korset er genskabt med tomme evangelistfelter, afkvistet livstræ og 
forhøjet kant med ædelstensgruber. En fordybning i figurens brystkasse, som 
iagttoges inden restaureringen (jfr. fig. 12), var sandsynligvis resterne af et 
relikviegemme, jfr. Strø (p. 1498). For selve figurens vedkommende antyder 
bl.a. hårkrøllen et slægtskab med en gruppe skånske krucifikser, der dateres 
til midten af 1200’rne29. På korsstammen fandtes over kridtgrunden spor af 
brunt på den glatte del, grønt på livstræet, blåt i evangelistfeltet og i en af 
gruberne muligvis dekomponeret sølv. En sort bundfarve omkring livstræet 
og kanternes gule var derimod sekundære. Det rekonstruerede krucifiks står 
i afrenset eg og er 1928 ophængt på skibets nordvæg over for døren.

Prædikestolen (jfr. fig. 13), udført 1836, blev først opsat 18378. Den cylin
driske kurvs tre felter adskilles af kannellerede, joniske pilastre, som hviler på 
postamentets vulst og bærer en glat gesims. Storfelterne har profilerede ram
mer, hvori kristne »trofæer«, omgivet af egeløv og laurbærgrene: en bog over 
ophængt fakkel og trompet, et kors og endelig en ophængt, krydslagt kalk og 
vinkande. Stolen bæres af en lav søjle, hvis skaft er omvundet med egeløv
spiral, mens det konkave led mellem søjleskaft og kurv er kannelleret og be
sat med en krans af akantusblade. Den cirkulære himmel har på frisen på
lagt laurbærgren, på undersiden helligåndsdue og krones af blomsterknop. 
Opgangens vange kantes af perlestav, og gelænderet består af spinkle, drejede 



FERSLEV KIRKE 2771

S. Bengtsson 1927
Fig. 12. Ferslev. Krucifiks, inden restaureringen 1928 (p. 2770).
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balustre samt en fin, kanneleret mægler med kogleformet top. Stolen, der 1920 
stod egetræsmalet med forgyldning, fik 1927 en staffering med brune, grå og 
sorte farver. Profiler og ornamenter som f. eks. gesimsens mæander står i guld, 
mens trofæernes grenværk dækkes af sølvlasur. På himlens underside blåt om
kring helligåndsduens gyldne stråleglans. På bogen i det første storfelt læses 
med sort fraktur: »I Begyndelsen var Ordet«.

Stolestaderne fra 1838 har låger og vægpaneler30; desuden er låger og gavl
stykker genanvendt som orgelpulpitur i tårnet, og her ses indskåret på en dør 
»P.H. 1838« (jfr. dørfløj). Stolegavlene har en smal, kannelleret »pilaster« med 
drejet roset og gavltrekant. Lågerne har fyldinger og gavlformet afslutning. 
Stafferingen 1966 med grå, mørkebrune og sorte farver samt lidt guld genta
ger i hovedtrækkene den farveholdning, som skabtes 1928 (jfr. årstal på orgel
pulpiturets ene låge); indtil da stod de egetræsmalet.

†Lukkede stole. 18378 var der kun levninger tilbage af en degnestol, der stod 
i koret sammen med andre brøstfældige stole. 18629 og atter 1909 omtales 
påny en degnestol i koret. 1888 ønskedes kakkelovnen opstillet i kirkeejerstolen 
over for prædikestolen.

To bænke, 1900’rnes første fjerdedel?, med arm- og ryglæn, sidstnævnte 
smykket af fyldinger og udsavet topstykke, er opstillet langs korets vægge. 
†Bænke. 1862 omtales tre i koret og en i våbenhuset.

Pengeblok, antagelig fra 1800’rnes første fjerdedel31, jernbeslået med låge i 
forsiden og pengetragt af metal foroven. Brun, med sortmalede beslag. I hjør
net mellem østre indgangspanel og døren. To pengebøsser, af blik, som 1862 
flankerede skibets dør, hang endnu 1962 på samme sted. Nu på våbenhus
loftet. †Pengetavler. 1620 omtales en »liden kirketavle«. 1804 havde kirken to 
ombærelsestavler af træ.

Dørfløj (fig. 14). Antagelig den oprindelige fra 1400’rnes anden halvdel, jfr. 
Gerlev (p. 2532). De fire planker, der er tilpasset dørens rektangulære spejl, 
sammenholdes dels af gangjern, dels af forsidens pyntebeklædning af vandret- 
lagte profilbrædder; disse er tilskåret efter den fladbuede lysning og fæstnet 
med søm, hvis store, uregelmæssige hoveder har indslået stjerneornament. 
Sømmene, som er ordnet i vandrette og lodrette rækker, udgør en bevidst 
dekoration sammen med de to otteoddede stjerner, der er indslået i henholds
vis ottesidet og otteoddet gennemskæring af næstøverste brædt. Den oprinde
lige dørring har en kant med nøglehulsformede gennembrydninger. Nyere 
klinklås. I bagsidens planker ses indskårne initialer og årstal, som antagelig 
refererer til istandsættelser 1584 og 183832. Mellem kor og sakristi.

Orgel, bygget 1966 af I. Starup & Søn, København. Seks stemmer, et ma
nual og pedal. Façade tegnet af arkitekt Preben Thorsen. — Et †harmonium 
nævnes 19049. Et †orgel, bygget 1917 af I. Starup, København, var skænket 
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Fig. 13. Ferslev. Indre, set mod øst.

af gdr. Chr. Jacobsen, Vejleby, jfr. sølvplade med giverindskrift på orgelpul
piturets inderside.

Salmenummertavler, 1900’rnes begyndelse?33, fire, grå- og sortmalede med 
forgyldning, beregnet til skydenumre, ophængt i skib og tårnrum (jfr. fig. 13). 
18629 hang to †salmetavler ved den nordre stolerække.

En †kirkestævnetavle i våbenhuset omtales 18629.
De tre lysekroner i skibet er nyere barokkopier ligesom to lampetter ved or

gelpulpituret. Lampetterne langs skibets vægge er tegnet af arkitekt Rolf Graae 
og opsat 1975.

To hvidmalede trækandelabre til begravelser er skænket 19289; bag orglet. 
— En †ligbør anskaffedes 16155, og 1620 nævnes fire en halv alen ligbørsklæde.

Klokker. 1) Støbt 1425 af Hinricus Nicolai; støberens segl er anbragt tre gange 
i den minuskelindskrift, som står omkring halsen i to linjer, skilt og indram
met af dobbeltlinjer: »Ave maria gracia plena dominus tecun(!) benedicta tu 
in mulieribus et benedictus fructujs] ventris tui ihesus cristus amen an(n)o do- 
(min)i m(ilesim)o cd(ecim)o xxv(int)o« (»Hil være dig Maria, du benådede. Her- 

L. L. 1977
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Fig. 14. Ferslev. Dørfløj mellem kor og sakristi (p. 2772).

ren er med dig, du velsignede blandt kvinder, og velsignet være dit livs frugt, 
Jesus Christus. Amen. År 1425«). Over slagringen tre rundstave. De seks hanke 
smykkes hver af tre tovsnoninger. Tvm. 86 cm. (Uldall p. 81, fig. 99).

2) 1500’rnes første halvdel, støbt af Laves Hansen, hvis støbermærke er 
indsat i den minuskelindskrift, som findes på halsen mellem dobbelte linjer: 
»Help ihesus maria anna oc sanct l(aurentius?) (støbermærke) su[s]anna ora 
per(!) onbes(!)« (»Hjælp Jesus, Maria, Anna og sankt Laurentius? Bed for os 
Susanna«). På slagringen to lister og derover atter en. Seks hanke med tov
snoninger. Tvm. 115 cm. Midt på klokkelegemet, omtrent halvvejs rundt, ses 
en grålig stribe (malet eller aftrykt), hvorpå ialt 13 ensartede geometriske fi
gurer (Uldall p. 273f.).

†Klokker. 1528 afgav kirken en klokke og igen 1602 en på 19 lispd.34.
Klokkestol, indskåret »1766«, af eg, for to klokker.

E. M. 1962
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G R A V M I N D E R

Mindetavler. 1) O. 1684. Til et fromt minde om den meget lærde og fromme 
Jens Danielsen Höet, født 25. aug. 1616 på Hielmsøegaard på Sjælland som 
søn af Daniel Henriksen og Gertrud Jensdatter. Først i præsteembedet hos 
Ourø-boerne 18 år, dernæst hos Ferslövenserne og Wellerupenserne i 21 år, og 
samtidig administreredes det Hornensiske provstedømme. Gift to gange og 
fader til seks sønner med sin anden ægtefælle, den ædle og værdige matrone, 
Medea Pedersdatter. † 14. aug. 1684, 68 år gammel. Sort kalksten, 70x85 cm. 
Den latinske indskrift, som afsluttes med to moraliserende disticha, er med 
fordybede versaler. Indmuret i korets søndre væg.

2) O. 1762. Erich Jørgensøn Sietting, sognepræst for Ferslev og Vellerup 
menigheder samt provst i Horns herred. Født 1702, kaldet til præst 1727, valgt 
til provst 1751, † 1. dec. 1762. Gift i 34 år med Hanna Giödes Datter, født 
20. febr. 1692, datter af Giöde Hansön Boldkier, handelsmand og Oberfor
mynder i Ribe. Hun ville begraves i mandens grav, hvilket skete 17<69> i 
hendes alders (77) år. Trætavlen, ca. 200x115 cm, hvis type kendes fra 
Skuldelev (p. 2593) og Skibby (p. 2694), har profileret ramme, der foroven er 
svunget omkring muslingeskal. Personindskriften og det afsluttende vers fra 
Åb. 14, 13 står med gyldne versaler og kursiv på sort bund. Rammen er rød
brun med forgyldte og sorte profiler, på muslingeskallen guld og brunt. På 
korets nordvæg.

Gravsten. 1) O. 1602. Inger Svendz Datter, † 26. maj 1602. Hun havde været 
gift med Morten Ienssøn, med hvem hun havde tre sønner og to døtre, og 
levede på 10. år i ægteskab med Per Iensøn, med hvem hun havde en datter. 
Rødlig kalksten, 115x57 cm. Indskriften, fordybede versaler inden for en 
randlinje, afsluttes med citat fra Åb. 14, 1335 og bogstaverne G G H E G O 
(dvs. »Gud give hende en glædelig opstandelse«) samt bomærke i kartouche- 
ramme. I tårnrummet, opstillet ved vestvæggen. Før 1917, da orglet anbrag
tes her, i gulvet sammesteds.

2) O. 1602. Ane Peders Daater, † 15. okt. 1602. Indskriftsten af rødgrå kalk
sten, 54x28 cm, med fordybede versaler. Nederst forkortet opstandelsesfor- 
mular, initialerne PF og et bomærke, svarende til sten nr. 1 og 3. Antagelig 
Inger Svendsdatters og Per Jensens datter. I sakristiets gulv.

3) O. 1614. Daarethe Frantz Daater, † 8. april 1614, 34 år gammel. Hun 
levede da på 11. år i ægteskab med Peder lensøn og havde med ham to søn
ner og tre døtre. Indskriftsten af gråspættet, rødlig kalksten, 113,5x56 cm. 
Indskriften med fordybede versaler inden for en randlinje afsluttes med den 
forkortede opstandelsesformular, hvorefter initialer som på sten nr. 2, bibel
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citat (Matt. 5,5) og bomærke svarende til sten nr. 1 og 2. I tårnrummet, op
stillet ved vestvæggen, jfr. sten nr. 1.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1835. Wenzel v. Haffner, kammerjunker, pre
mierløjtnant i det kongelige ingeniørkorps, født 17. marts 1812, † 5. juli 1835. 
Indskrift med fordybede, sortmalede versaler på marmorplade indsat i sand
sten med relief af efeu og kronet af marmorkors. På familiegravstedet i kirke
gårdens sydøsthjørne.

2) O. 1849. Johan Wolfgang v. Haffner, generalløjtnant, generalkvarterme- 
ster, storkors af Dannebrog og dannebrogsmand, herre til Egholm, født 24. 
jan. 1770, † 12. aug. 1829, og hustru Anna Margrethe født Kaasbøl, født 8. 
juni 1790, † 22. juli 1849. Indskrift med fordybede versaler på marmorplade 
indsat i sandsten. På familiegravstedet, jfr. nr. 1.

†Smedejernsgravminde. Første halvdel af 1800’rne. Husmand Christian An
dersen. Familiebegravelse. Veileby. Indskrift med malede (?) versaler på oval 
plade, som kronedes af kors36.

Fig. 15. Ferslev. Landsbyplan 1785.
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene i henh. til kgl. missive af 28. dec. 1590. III Sjælland. —LA. Ferslev-Vellerup 
sognekaldsarkiv. Liber daticus 1851—61. — Egholm gods. Korrespondance og jordebøger 
1803—06. — Registratur over pergamentbreve. — Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. — 
Liber daticus 1862ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30. 

Nationalmuseet. Indberetninger af sognepræst S. Sivertsen til Oldsagskommissionen 
1808 (indskrifter på klokker og dåbsfad), Henry Petersen 1873—74, F. Uldall 1897 
(klokke nr. 2), V. Hermansen 1920 (inventar), N. J. Termansen 1931 (krucifiks) og Jør
gen Steen Jensen (inventarredaktion). — Beskrivelse af bygning, kalkmalerier og inven
tar ved Hugo Johannsen, orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Kirken, set fra sydøst, signeret H. Storck, 28. maj 1860. — Romansk 

font, signeret H. Storck, 24. sept. 1864. — Kirken, set fra øst, signeret J. B. Løffler, 
1873—74. — Smedejernsgravminde, ved Aage Jørgensen.

Notebøger i NM. Henry Petersen XXXI, 62.

1 Bepert. 1. rk. nr. 7495 og 2. rk. nr. 5114. 2 Landebogen p. 162. 3 Kronens Skø
der II, 25. Kongetienden af sognet, der var henlagt til studenter i København berørtes 
ikke herved, ligesom det i skødet (jfr. Sjællandske Begistre, 30. juni 1651) fastsloges, 
at den nye ejer ikke skulle være »bemægtiget« at afkorte præsten eller degnen den rin
geste del af deres rettighed og tilliggelse, samt at bispens og provstens gæsteri skulle 
være uforkrænket som af Arilds tid. Ingen måtte kaldes uden at være blevet overhørt 
af bispen, men køberen skulle sætte kirkeværger, høre regnskab og disponere over kir
kens midler med pligt til at holde den ustraffelig. 4 LA. Egholm gods. Begistratur 
over pergamentbreve. 5 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 6 RA. DaKanc. H. 49. 
1808—46. Div. indberetn. om kirkers og præstegårdes tilstand. 7 1830 omtales en ny 
kirkegårdsport, »hængende på fire smukt opmurede piller«, jfr. note 6. 8 LA. Sjæl
lands stiftsprovstearkiv. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti. 1831— 
62. Synsprot. 9 Ved embedet. Synsprot. 1862ff. 10 Nordvinduet er senere over hvæl
vet tilmuret med små sten. 11 Typen er ganske udbredt op gennem hele 1400’rne og 
senere, jfr. f.eks. Gentoftes vestforlængelse (DK. Kbh. Amt p. 392), Maglebys søndre 
våbenhus (DK. Præstø p. 372), Boeslunde og Kvislemark (DK. Sorø p. 754, 1058). 
12 P. 2513, 2289; jfr. endvidere K. de Fine Licht: Øresundsmotiver, i Nationalmuseets 
Arbejdsmark, 1976, p. 33ff. 13 Den nærmeste parallel er Skibby (p. 2650, fig. 10), 
hvortil kommer Gerlev (p. 2514) og Snostrup (p. 2311 med note 20, hvori andre eksempler 
på kompositionen er opregnet). Jfr. endvidere K. de Fine Licht (note 12). 14 På Storcks 
tegning (fig. 6) ses de markerede, men lukkede. Heroverfor kirkebeskrivelsen 1862, der 
omtaler ét vindue, jfr. note 9. 15 LA. Bispearkivet. Indkomne sager Horns hrd. 1738— 
70. 16 Kgl. reskript af 3. okt. 1766, jfr. kaldsbog for Tjæreby og Alsønderup Sogne
kald 1738—93 (ved embedet). 17 RA. DaKanc. 1792. Indberetn. fra gejstligheden om 
kirkernes tilstand etc. i henh. til cirk. af 24. sept. 1791. 18 1862 nævnes kirken som 
gulkalket, jfr. note 9. Dette var formentlig af nyere data, således trængte tårnet 1836 
til at udrappes og hvidtes, jfr. note 8. 19 Det prospekt, som Løffler udarbejdede ved 
berejsningen 1873, viser kirken efter restaureringen. Et indridset »HD 1871« på en fråd
sten i tårnets nordvestre hjørne angiver antagelig tidspunktet for arbejdernes udførelse. 
20 Jfr. Jørlunde 1864—67 (p. 2249), Skibby 1869—71 (p. 2656) og Krogstrup 1881—82 
(p. 2734). 21 I Måløv (DK. Kbh. Amt p. 623ff.) findes Abrahambilledet, der er ændret, 
på skibets nordvæg, men i Sønder Jernløse (Merløse hrd., Holbæk amt) sidder det på 
samme plads. Om den sjællandske værkstedsgruppe, jfr. Fr. Beckett: Danmarks Kunst 
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1, 1924, p. 272ff.; Nørlund-Lind: Kalkmalerier p. 63ff., 83 (apostlen i Søstrup); U. Haa- 
strup: Fristelsen i Jørlunde, i Den iconographiske Post, nr. 2—3, 1975, p. 3ff.; DK. 
Jørlunde p. 2258. 22 LA. Egholm gods. Korrespondance og jordebøger 1803—06. 
23 To sidevinger med en nært beslægtet ornamentik og dimensioner, der synes at kunne 
passe til tavlerne i Skibby (p. 2686) og Ferslev afleveredes 1964 til NM. fra magasinerne 
på Frederiksborg Slot. 24 LA. Bispearkivet 1758—59. Hist. efterretn. til HofmFund. 
25 Ifølge 1758-indberetningen læstes: »H: Oluf Rosenkrantz F: af Eegholm Fr. Birgitte 
Krabbe F : K :  S:K:«, mens 1804-inventariet har: SH: Oluf Rosenkrantz E: af Egholm 
og Fr: Birgitte Krabbe E : K :  S:K:«. 26 Et kostbart stof. 27 Stenfonten nævnes 
1804, jfr. note 22, men hundrede år senere noterede museumsinspektør C. A. Jensen, at 
fonten ifølge skolelæreren »for et par år siden« var kommet tilbage fra Egholms have. 
28 Herudover ses på fotografi fra 1915 (NM. 2. afd.) dele af en arm samt to fragmenter 
af korset. Krucifikset kan være blevet nedtaget i forbindelse med kirkens istandsættelse 
i 1830’rnes anden del, jfr. således Skuldelev (p. 2586). 29 Jfr. H. Wåhlin: Fransk stil 
i Skånes medeltida träskulptur, Lund, 1921, p. 15ff., fig. 7, 11 og 15. 30 1891 (jfr. note 
9) ønskedes på grund af svamp i panelværket selvstændige gavle mod væggen. Disse var 
1920 (jfr. fot. i NM. 2. afd.) opstillet, men er senere fjernet. 31 1862 nævnes blokken 
på nuværende sted, jfr. note 9. 32 Indskæringerne er foretaget af samme hånd, hvor
for den ældste signatur oprindelig må have været malet: »LT, 12.10. 1584« — »Maler 
F. H., 10.8. 1838«, jfr. stolestader. 33 Eksisterede i hvert fald 1920 (jfr. fot. i NM. 
2. afd.). 34 RA. Fortegnelse over indkrævede klokker 1528—29. DaSaml. I, 100. 
35 Angives på stenen fejlagtigt som »Apoc. 6«. 36 Aage Jørgensen: Danske gravminder 
af smedejern, 1951, p. 37.



Fig. 1. Vellerup. Kirken set fra nordøst. Laveret tegning af J. K. Løffler 1873—74

VELLERUP KIRKE
H O R N S  H E R R E D

Sognet nævnes i Roskildebispens jordebog fra 1370’erne1, men er ikke opført i Lande
bogen 1567. 1591 havde Eiler Krafse til Egholm patronatsretten til kirken; den ka

rakteriseres som et lidet kapel, der siden Arilds tid har ligget til Vellerupgård2. Frantz 
Pogwisch til Ravnholt, der 1645 nævnes som besidder af patronatsretten3, skødede 1653 
denne (samt Vellerup hovedgård) til Oluf Rosenkrantz til Egholm4. I øvrigt har sognet 
været anneks til Ferslev og haft samme tilhørsforhold som denne (p. 2755). Kirken over
gik til selveje 28. juni 1911.

1696 siges, at kapellet er uden klokketårn og bygget i forrige tider på to gamle jom
fruers bekostning5.

Landsbyen Vellerup ligger på nordsiden af Vellerup vig, der nu er halvt 
udtørret; inderst i de slyngede engdrag står hovedgården Egholm på sin mar
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Poul Nørlund 1919Fig. 2. Vellerup. Ydre, set fra sydøst.

kante borgbanke6. Sognets maleriske bakker og skrænter mod Isefjord og vi
gens munding dækkes i disse år med en hastigt voksende sommerhusbebyg
gelse. Kirken ligger på en skråning på nordsiden af landsbyens hovedgade, 
hvor terrænet stiger op imod den beskedne Kirkehøj, nordøst for kirken. En 
bæk på kirkegårdens vestside afvander Kirkemosen og mundede tidligere ud 
i det store gadekær (fig. 11).

Den lille kirkegård, der ønskedes udvidet i 1830’rne7 og planeredes 18618, 
hegnes af stengærder, der repareredes 18359 og 18618. Hovedindgangen er på 
sydsiden og består af køreport og to fodgængerlåger med jerngitterfløje mel
lem granitpiller. En allé af ældre lindetræer fører fra den fremrykkede ind
gang til kirkegårdens sydlige dige. Langs alle sider store elme- og asketræer 
samt enkelte kastanier. I medfør af kirkeloven 1861 skulle brolagt fortov anlæg
ges året efter9, hvilket vist aldrig gennemførtes.

Rødmalet træhus med redskabsrum og lokum i kirkegårdens nordvestre 
hjørne; 1930 byggedes et lighus efter tegning af Knud Barfoed10. †Klokkesta
bel, se p. 2783.

Kirken består af romansk kor og skib, gotisk vestforlængelse og våbenhus 
samt på nordsiden et tårn fra 1861. Orienteringen har lille afvigelse mod nord. 
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Fig. 3. Vellerup. Projekt til kirkens ændring: Opstalt af østsiden 1:200. Bemærk de slettede 
kamtakker. H. S. Sibbern 1859— 61 (p. 2784).

Den oprindelige bygning, koret og skibets to østre fag, er med 100—105 cm 
tykke mure opført af kampesten, der er tildannet næsten til kvaderform og lag
vis henmuret under anvendelse af mindre flækker11. Særlig på korets og ski
bets sydsider træder syldens overside frem. Hjørnekæderne er sat af større 
blokke, og et par steder iagttages en frådstenskvader øverst (jfr. p. 2356); sidst
nævnte materiale samt kridt er benyttet til vinduer og andre detaljer. Faça- 
derne synes oprindelig at have stået med kvaderridsning på et udjævnende 
mørtellag. Korets sydøstre hjørne, der 18449 ønskedes repareret med jern
ankre, hviler på en granitsten, i hvis næsten kvadratiske overside der er en 
cirkulær tilhugning med diameter på 76 cm12.

Af den beskedne bygnings oprindelige enkeltheder er begge de rundbuede 
døråbninger i behold i omdannet skikkelse. På våbenhusloftet ses syddørens 
stik af kileformede granitkvadre; i østsiden af den nordre åbning er bevaret 
en bemærkelsesværdig 163 cm høj granitkarmsten med hjørnestav, hvor begge 
ender er udformet med vulst og klokapitællignende afslutning (fig. 5).

Et oprindeligt, rundbuet og dobbeltsmiget vindue er (med borthugget glas
fals) bevaret på korets nordside, mens de øvrige, oprindelige vinduer, der står 
tilmuret, kan spores med undtagelse af et i korets sydside, hvor det nuvæ- 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 176
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Fig. 4—5. Vellerup. 4. Snit og plan. 1:300. Målt og tegnet af Henrik Jacobsen 1973 med korrektioner 
1976. 5. Karmsten i norddøren. 1:20 (p. 2781). Henrik Jacobsen og K. de F. L. 1976.

rende er en rekonstruktion fra 1861. Korets nordvindue og det blændede i 
østgavlen måler udvendig ca. 135x85 cm, og siderne er sat med kridtsten, 
der i stikkene er kileformede. Skibet har haft tre vinduer af lignende størrelse, 
eet i nordsiden og to mod syd; til sider og stik er her fortrinsvis anvendt fråd
sten. I kirkens indre står den slanke, rundbuede koråbning, hvis kragbånd af 
kridtsten13 har affaset underside. Kampesten i skibets sydside må være rester 
af muret vægbænk.

Ændringer og tilføjelser. Før skibets overhvælvning er det østre vindue i syd
siden afløst af en godt een meter bred, fladbuet åbning, hvis sider er opmuret 
med munkesten og danner smig til begge sider for en helsten dyb, lige gen
nemløbende lysning.

Af kirkens krydshvælv er korets utvivlsomt ældst og skal formentlig henfø- 
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res til første del af 1300’rne (jfr. p. 2608 og 2648). Hjørnepillerne, som intet 
forlæg har for de kvartsten brede ribber, er forsynet med ensidige, hulkantede, 
eet skifte høje kragbånd. Skibets to ret stærkt buklede hvælv kan næppe være 
ældre end 1400’rnes senere del. De hviler på falsede piller, der har forlæg for 
skjold- og gjordbuer samt ribber, men ingen vederlagsmarkering; overgangen 
fra pillefremspring til ribbe formidles ved affasede hjørner på nederste ribbe
sten; toprude i begge fag. Helstens overribber med enkelte trinsten; tilmuret 
lem i søndre svikkel af vesthvælvets vestkappe. I østre fag er cirkulære afløbshul
ler, i vestre rektangulære. I begge skibets østhjørner har prædikestolen foran
lediget kraftig behugning af buer og ribber.

Vestforlængelse. At dømme efter omstændighederne i mur og tag, hvor de 
to bygningsdele mødes, er det efter overhvælvningen, at skibet blev øget med 
eet fag mod vest. Byggemateriale og -teknik i udvidelsens 125—130 cm tykke 
mure, i hvis fod der indgår store marksten, svarer til den oprindelige kirkes, 
og skønt stenene i forlængelsen er lidt større end dem i skibets murværk, har 
man tilstræbt at fortsætte skifterne herfra. Indvendig er ved opmuringen ud
ført hvælvforlæg, der formentlig straks er blevet benyttet til fagets kryds
hvælv, som i alt væsentligt er mage til hvælvene i skibet. Spor af et spidsbuet 
vindue er iagttaget i sydvæggen14.

I den sene middelalder rejstes våbenhuset foran mandsdøren. På en syld af 
store, fremtrædende marksten er murene opført af munkesten i munkeskifte, 
hvor der i flankefaçaderne indgår dekorative bælter af marksten. Taggavlen 
præges af restaureringen 1861 og indeholder under den tindeprydede kam fem 
rundbuede høj blændinger, hvoraf den midterste har sildebensmønstret bund
flade. Den rundbuede døråbning er utvivlsomt ved nævnte restaurering udført 
som en ændring af den oprindelige. Indvendig står rummet med gråmalet træ
loft på røde bjælker, og særlig i østsiden er der spor af muret vægbænk.

Hofman meddeler15, at kirkens klokker hænger i en muret †klokkekam. På 
grund af manglende vedligeholdelse truede denne 178916 med at falde ned, og 
året efter anbragtes klokkerne på kirkegården8 i en tømret †»klokkestol«, som 
1836 behøvede nyt tag9.

På skibets nordside, foran kvindedøren, rejstes 1861 et tårn efter tegning 
(fig. 3) af Henrik Steffens Sibbern (1826—1901), som ledede den samtidige 
restaurering, der udførtes på initiativ af kirkeejeren, politikeren Wolfgang von 
Haffner til Egholm. Det lavstammede tårn er to etager højt, opført i nyro
manske former med en underdel i kløvstensmurværk og klokkestokværk i 
blank mur af små røde sten; det krones af en kegle af glaserede, gule tegl, 
som røber arkitektens norditalienske inspiration.

Kirkens tagværker er af egetræ og bortset fra mindre tilføjelser og repara
tioner17, sikkert alle senmiddelalderlige. Skibets og vestforlængelsens tagvær- 

176*
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Fig. 6. Vellerup. Indre, set mod vest.

ker (fig. 4), hvoraf førstnævnte må være opsat i forbindelse med hvælvslag- 
ningen, er af sædvanlig langstolstype. Skibets spærfag er nummereret fra vest, 
på sydsidens spær med streger, ved andre samlinger med forskellige mærker.

I det ydre står kirken i dag næsten uforandret siden restaureringen 1861. 
Ved denne lejlighed gennemførtes ret betydelige ændringer: Puds og hvidte
kalk bankedes af kor og skib, som tillige fik nye taggavle18 af røde sten i blank 
mur i lighed med våbenhusets. Vinduerne i skibet udformedes som relativt 
store, rundbuede og dobbeltsmigede åbninger, mens korets sydvindue tildan
nedes i lighed med det oprindelige på nordsiden. Overalt indsattes støbte jern
rammer8. Siden de første efterretninger i 1830’rne9 har kirken haft tegltag, 
og alle tagflader er nu forsynet med vingesten. Indvendig er kirken hvidkal
ket. Korets gulv, der er hævet tre trin over skibets, har belægning dels af små, 
kvadratiske, gule cementfliser, dels af større, ottekantede, grå; en trappe af 
kantstillede, gule klinker er 1976 etableret foran triumfbuen. I skibet ligger i 
gangen gule, kvadratiske teglfliser, der formentlig udgør en rest af dem, der 
lagdes 18529, mens der i stolestaderne siden slutningen af 1920’rne10 har været 
træ. Rødgule mursten på fladen er gulvbelægningen i våbenhuset.

†Kalkmalerier. På Frederik V.s tid sås på væggen over for prædikestolen 

N. E.1973
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Fig. 7. Vellerup. Indre, set mod øst.

våben og ovenover Billernes stamtavle tillige med mere eller mindre ulæselige 
navne19.

I N V E N T A R
Oversigt. Kirkens indre præges hovedsageligt af orglet fra 1976, som utraditionelt er 

indbygget i skibets nordøstre hjørne, og de mørktmalede stolestader fra forrige århun
drede. Af middelalderligt inventar findes i kirken kun en romansk fontekumme og en 
sengotisk klokke. Det øvrige stammer for størstedelens vedkommende fra 1600’rne og 
er skænket af kirkeejerne.

Alterbordet er en nyere fyrretræskasse, kun 57 cm dyb.
Alterklædet, fra o. 1970, af gult silkedamask med kors af metalblik, afløste 

et af rødt fløjl.
Altertavle (fig. 8). Ifølge beretning fra o. 175019 læstes dengang på tavlen 

årstallet 1632 flankeret af DB og CB. Det er en nærliggende formodning, at 
det sidste B er fejllæsning eller -afskrift for K, således at initialerne står for 
Dorte Banner og Christoffer Krafse, jfr. prædikestol20. Storfeltet rummer yngre 
korsfæstelsesmaleri, som flankeres af pilastre med dydehermer, mod nord hå

L. L .  1977
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bet med due i hånden, mod syd kvinde med bog, sandsynligvis troen. Skafterne 
smykkes af englehoved i bruskbarokke skæringer. Tilsvarende vinger. Posta- 
mentet har fremspring under pilastrene og er i øvrigt glat; det samme gælder 
gesimsfrisen, hvor to bøjler smykket af englehoved med udbredte vinger bæ
rer den stærkt udkragende kronliste, som på undersiden er smykket med pæ
restav. Tavlen krones af brudt trekantgavl, flankeret af putti med lidelsesred- 
skaber: søjle og muligvis staven fra et kors. I gavlen er anbragt et ældre kru
cifiks fra o. 1300. På grund af sin størrelse, højde ca. 60 cm, må det antages 
at være et processionskrucifiks. Figuren har strakte, næsten vandrette arme. 
Hovedet, som er faldet ned på højre skulder, bærer tornekrone. Brystkassen 
er fremhævet, lændeklædet, der dækker venstre knæ, har få, næsten vandrette 
folder. De uforholdsmæssigt store fødder er korslagte. Nyere korstræ med rekt
angulære skiver for enderne og halvcirkelskiver på den lodrette stamme.

Tavlen står ferniseret med forgyldte frakturindskrifter. I postamentet: »Hvo 
som æder mit Kød ... Johannes: VI:« og i gesimsfrisen: »Jesu Christi Hans 
Søns Blod ... Johannes: 1:«. I storfeltet er indsat maleri, olie på lærred, 112 x 
88 cm, forestillende den korsfæstede. Billedet er en kopi af Anton van Dycks 
korsfæstelsesmaleri21. Farveholdningen er mørk med en del mørkviolet.

Altersølv. Kalk og disk fra 1682. Kalken svarer til den i Sæby22, der ligesom 
Vellerup hørte under Egholm. Begge har under bunden enslydende giverind
skrift og de samme stempler. Den sekstungede fod er flad, forsynet med fod
plade og lav standkant, knoppen fladtrykt og prydet af seks glatte rudebos- 
ser, hvorimellem foldeværk. Bæger fra 1800’rne. Den graverede versalindskrift 
under fodpladen lyder: »H. Oluf Rosenkrantz. F. af Eegholm« — »F. Birgitte 
Krabbe. F. K. S. K.«. Under foden hjerteformet mesterstempel for Christian 
Winnecke (Bøje 200) og Københavnsmærke 1682. Højde 22,5 cm. Disken er 
glat med graveret cirkelkors på randen. 15 cm i tvm. Under bunden samme 
indskrift og stempler som kalken.

Skål, af kongeligt porcelæn, sort med guldkors og -kanter. En tilsvarende 
†kande, som forefandtes 1962, var 1973 slået i stykker.

Alterstager, formentlig fra 1691, 35,5 cm høje, med næsten ensdannet fod- 
og lyseskål. Det rigt profilerede skaft har på midten pæreformet led flankeret 
af kugle- og skiveled. Midt på skaftet er der fæstnet et skjold med to graverede 
våben tilhørende familierne Krabbe (med bjælke) og Skeel (tværdelt). Over 
grevekrone læses: »H: O:(tte) Krabbe. F. B.(irgitte) Skeel«, og flankerende våb
nene står årstallet »16« »91«.

Processionskrucifiks, se altertavle.
Alterskranke, 18529, halvrund, med drejede balustre af træ, svarende til præ- 

dikestolsopgangens.
Døbefont, romansk, af grovkornet, gråblå granit på cylinderformet, hvidkål- 
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Fig. 8. Vellerup. Altertavle (p. 2785).

ket fod af cement. Tvm. ca. 75 cm. Kummen prydes af 13 enkle arkader og 
hviler på en stor tovstav. Fonten er usædvanlig i det nordsjællandske område. 
I Sønder Dalby (DK. Præstø p. 580) findes en parallel og i Solbjerg (Holbæk 
amt) en lignende, dog med mindre tovstav over arkaderne23.

K. M. 1962
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        Fig. 9. Vellerup. *Korbuekrucifiks i Nationalmuseet (p. 2788). L. L. 1977

En granitsten, der nu er indmuret i korets sydøsthjørne, kan have dannet 
underlag for fonten.

Dåbsfad, o. 1700, af messing, glat, med temmelig bred kant. Tvm. 53,5 cm. 
Dåbskande, antagelig fra 1862 24, af tin, svarende til kanderne i Skibby og 

Ferslev (p. 2689, 2770). 1920 sås i bunden stempel med CMS for Carl Magnus 
Svanberg og Københavnsmærke 1842, det år han blev mester.

*Korbuekrucifiks (fig. 9), romansk, fra 1100’rne, udgået fra det samme værk
sted, som leverede et jævnaldrende krucifiks til Skuldelev (p. 2586 og fig. 7). 
Den 135 cm høje figur har en tilsvarende speciel udformning af ryggen, ligesom 
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hår- og skægbehandling er den samme, hvilket også gælder lændeklædets drape
ring. Venstre arm og korstræet er gået tabt. Stafferingen mangler for en stor 
del, men det ses endnu, at hår og skæg har været mørkebrunt, de nøgne le
gemsdele lysegrå, munden rød og nogle af lændeklædets folder gråblå, andre 
røde; enkelte steder ses rester af en forgyldt bort. Siden 192025 i NM. (inv. 
nr. D 3771/1966).

Prædikestol (fig. 10), med malet årstal 1640. Stolens oprindelige fire fag er 
suppleret med et nyere femte. Det høje, svagt karnisformede postament26 
smykkes af knægte med skiftevis diademhoved og våben tilhørende kirkeejeren 
(Christoffer) Krafse og hans hustru (Dorte) Banner (sml. altertavle). I de gamle 
storfelter ses profillisteindrammet fylding med hammerudvidelse foroven og 
fladsnit til siderne. Fyldingerne optages af evangelister stående på fladt fod
stykke; regnet fra opgangen er rækkefølgen nu: »S: Marcus«, »S: Mattheus«, 
»S: Lucas« og »S: Johannes«. Af disse er de to sidste fornyede. På hjørnerne 
står dydehermer: kærlighed med barn, håbet med anker, retfærd med sværd 
og troen med kors. Skafterne har reliefskårne masker. Gesimsfrisen er glat, 
kronlisten prydes af pærestav, og på hjørnerne sidder bøjler med englehoved. 
Evangelister og hermefigurer er skåret med lange snit, ansigterne har høje 
pander, halsen er tyk og lang.

Stolen står i ferniseret eg med nyere, forgyldt fraktur. I postamentet: »Det 
er min Trøst ... Psalm. 119« og i gesimsen: »Salige ere de ... Lucas XI. 
1640«. Evangelistnavnene er malet i hængestykker under storfelternes ham
merfylding og viser, at Markus og Matthæus er byttet om. Underbaldakinen 
er fornyet, uvist hvornår.

Opgangen har spinkle, drejede balustre af træ, svarende til alterskrankens 
fra 1852. Siden 1914 i skibets sydøsthjørne, tidligere i nordøsthjørnet (jfr. p. 
2783).

Stolestader, formentlig fra restaureringen 1861. De glatte gavle med spær- 
formet afslutning er brunmalede med rødt midtparti, hvori to forskellige, for
gyldte skablonmønstre. På loftet ligger en låge med glat fylding. Det vestlig
ste rygpanel i nord er et genanvendt ældre, formentlig fra renæssancen.

To pengebøsser, af jernblik.
†Pulpitur? 1842 ønskedes sprinkelværket under tårnet borttaget. Der me

nes antagelig vestforlængelsen.
Orgel, bygget 1976 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Seks stemmer, 

et manual og pedal. Façade tegnet af arkitektkontoret Jørgen Maglebye i sam
arbejde med orgelbyggeriet. †Orgel, bygget o. 1910 af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen27. Købt brugt 1947 fra Tuse kirke, Holbæk amt. Et manual 
med fire stemmer og oktavkoppel. Pneumatisk bælgventillade. Indtil 1947 an
vendtes et †harmonium.
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Fig. 10. Vellerup. Prædikestol med malet årstal 1640 (p. 2789).

Salmenummertavler, 1800’rne, med trekantgavl, glatte, med søm til messing
tal. Sortmalede.

Lysekroner. En hjulformet fra 1861 (?) og to af barokform. I skibet.

E. M. 1962
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Jordpåkastelsesspade, med drejet skaft og messinglaf.
Klokker. 1) 1400’rne, sengotisk, glat, med korsblomstfrise ved halsen. Tvm. 

50,5 cm (Uldall p. 136).
2) »Omstøbt af L. Andersen Aarhus 1898« ifølge slagkantens versalindskrift. 

På klokkelegemet ses aftryk af mønt med Christian IX.s initialer og klokke
støberens mærke LA under trekantfelt. Om halsen latinsk indskrift med re
liefversaler: »Excellentissimus Dn Otto Scheel dominus de Wallø et Egholm 
Eques consiliarius regis intimus et coniux eius illustrissima domina domina 
Christina Bille de Birkelse in honorem dei et ecclesiæ Scibyensis ornamentum 
hane campanam propriis impensis fundendam curarunt anno Christi 1688 do
mina Augusta Amalie Langenau domina de Egholm hane campanam refudit 
et instauravit anno domini 1898« (»Hr. Otto Scheel til Vallø og Egholm, rid
der, gehejmeråd og hans berømmelige hustru fru Christine Bille til Birkelse 
har ladet denne klokke støbe på deres egen bekostning til Guds ære og Skibby 
kirkes prydelse i Kristi år 1688. Fru Augusta Amalie Langenau, frue til Eg
holm har omstøbt og fornyet denne klokke i Herrens år 1898«). Tvm. 66,5 cm. 

†Klokke, 1688, støbt til Skibby, jfr. klokke nr. 2. Det vides ikke, hvornår 
den er kommet til Vellerup, kun at den hang her 175828.

Klokkestol, 1861, af fyr, med indstemmet: »C P MDCCCLXI« (jfr. tårn). 

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

RA. DaKanc. B 99. 1591—92 Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af lens- 
mændene i henhold til kgl. missive af 28. dec. 1590. III Sjælland. —LA. Ferslev-Velle
rup sognekaldsarkiv. B 1. Liber daticus 1851—61. — Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. 
— Menighedsrådsprotokol 1923 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i al
mindelighed, p. 30.

Nationalmuseet. Indberetninger ved Henry Petersen 1873, F. Uldall 1897 (klokker), 
Poul Nørlund og Erik Zahle 1919 (henholdsvis bygning og inventar) med tilføjelser af 
Vibeke Michelsen 1962 og Marie-Louise Jørgensen 1973. Bygningsbeskrivelse ved Kjeld 
de Fine Licht, inventarbeskrivelse ved Marie-Louise Jørgensen og orgel ved Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Kirken set fra nordøst, usign., udat.; samme af J. B. Løffler 1873—74, 

C. G. Schultz 1938 (plan). Kunstakademiets saml. af arkitekturtegn. H. S. Sibbern 1859— 
61 (restaureringsprojekt).

Notebøger. NM. Henry Petersen XXXI, 132ff. — Uldall I, 143.

1 Roskildebispens Jordebog p. 161. I Roskilde domkirkes rgsk. 1504 er Vellerup op
ført jævnsides med herredets øvrige sogne (ibid. p. 343). 2 RA. DaKanc. B 99. For
tegnelse på kronens gejstlige gods. 3 RA. DaKanc. Indlæg til registre og tegneiser samt
henlagte sager. Læg ad 1645 VI. 4 LA. Egholm gods. Registratur over pergaments- 
breve. 5 RA. Da Kane. A II 3, nr. 28. Fortegnelser og div. dok. kirker vedr. 1630—1702.
Læg 1695—96: Kirkefortegnelse, Sjællands stift. 6 Jfr. Johannes Hertz i NM Arb.
1962, p. 94—119. 7 RA. DaKanc. 1. dept. H 49. Div. indb. om kirkers og præstegår
des tilstand 1808—46. LA. Lynge-Frederiksborg og Horns-Ølstykke herreders provsti.
Prot. over synsforretninger over præstegårde og kirker 1831—62. 8 Synsprot. 1862ff. 
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9 LA. Lynge-Frederiksborg og Horns-Ølstykke herreders provsti. Prot. over synsfor
retninger over præstegårde og kirker 1831—62. 10 Ved embedet. Menighedsrådsprot. 
1923ff. 11 P. Nørlund 1919 nævner tillige stumper af munkesten, hvilket dog ikke 
lader sig bekræfte. På skibets nordside er omkring een meter over terræn indmuret kva
der med skråkant. 12 Stenen kan have været underlag for kirkens døbefont, som for
modet af Henry Petersen 1873. 13 Henry Petersen 1873. 14 P. Nørlund 1919. 15 NM. 
Hans de Hofman: Siellands Kirkers og Sogners etc. Beskrivelse 1755—1773. Tome I, fol. 
151, nævner, at klokken hænger i »en aaben Muur . . . over Taarnet«(I). 16 RA. Da
Kanc. F II 2—47. 1792. Indb. fra gejstligheden om kirkernes tilstand i henhold til 
cirkulære 1791. 17 Eksempelvis 1859 (note 9). 18 745 med »jernbogstaver«, forment
lig refererende til årstallet 1745, eksisterede på Frederik V.s tid uden på kirken (RA. 
Håndskriftsaml. Danmarks Top. VI C 3. Antegnelser til nogle anmærkninger i en part 
af Roskilde amt og Jægerspris amt) og kan have siddet på en af gavlene. 19 RA. Hånd
skriftsaml. Danmarks Top. Antegnelser til nogle anmærkninger ... jfr. note 18. 20 C. K. 
var søn af Eiler K., † 1599, og Hilleborg Bille, † 1602, efter hvem han arvede Egholm. 
Han og hans hustru ejede tillige Vellerupgård. Begge er begravede i Sæby kirke (jfr. 
DK. Kbh. Amt p. 943). 21 Se John B. Knipping: Iconography of the Counter Refor
mation in the Netherlands, Nieuwkoop 1974, II, 453, fig. 437. 22 Jfr. DK. Kbh. Amt 
p. 936. Her anses knoppen for at være fra o. 1550. I Øster Broby (DK. Sorø p. 592) fin
des en kalk fra 1680 af samme mester. Også her betragtes knoppen som ældre, mens man 
i Frederikssund (p. 660) opfatter den som værende samtidig med resten af kalken fra 
1676. 23 For alle tre fonte gælder, at de ingen fod har. Mackeprang (Døbefonte p. 84) 
er ikke utilbøjelig til at henregne Sønder Dalby-fonten til Slagelsetypens arkadegruppe. 
24 Pågældende år ønskedes en dåbskande anskaffet, jfr. kirkesynsloven 1861. 25 Jfr. 
korrespondance i 2. afdelings arkiv. 26 Den karakteristiske udformning af postamentet 
genfindes på prædikestolene i Vrangstrup (DK. Præstø p. 710) fra Abel Schrøders værk
sted o. 1650 og Søndersted i Holbæk amt, tilskrevet samme værksted. 27 Horsens Or
gelbyggeri: Fortegnelse over leverede orgler, i Den danske Orgelregistrants arkiv. 
28 LA. Bispearkivet. 1758—59. Sognepræsternes hist. efterretninger ... til Hofman. 

Fig. 11. Vellerup. Landsbyplan 1803.
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HIDRØRENDE FRA UIDENTIFICEREDE KIRKER 
I FREDERIKSBORG AMT

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

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

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

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

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

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

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 177
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Fig. 1. Altertavle i Nationalmuseet (p. 2793)

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

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

Verner Thomsen 1964
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Fig. 2. Korbuekrucifiks i Nationalmuseet (p. 2793).

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

2) O. 1600. Glat, med spærformet afslutning hvorpå tre toptinder. Okker- 
beige over lysegrønt og rødt. Antagelig fra samme kirke som låge p. 2797 (inv. 
nr. D 562/1978).

177*

NM.fot.
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Verner Thomsen 1964Fig. 3—4. Korbuekrucifikser i Nationalmuseet (p. 2793).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Fig. 8a—b. Gavlender fra stol, jfr. fig. 10. I fel
terne bomærker og årstallet 1571 (p. 2797).

Verner Thomsen 1964
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Verner Thomsen 1964

indstemplet initialerne »SE« under krone. Sortmalet med hvid fraktur: »For 
Prædiken.«—» Efter Prædiken« (inv. nr. D 574/1978).

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

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

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

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

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

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

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

Verner Thomsen 1964
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Afsnittet bringer ingen oplysninger om ændringer, som måtte være sket efter redak
tionens afslutning af den enkelte kirkebeskrivelse. Sådanne oplysninger (om restaureringer, 
nyt inventar etc.) må søges i Nationalmuseets arkiv. De relativt omfattende rettelser og 
tilføjelser til orgelredaktioner skyldes Ole Olesen.

Helsingør, S. Olai kirke. Pag. 41, linie 20 f.o. mag. Christiern Pedersen, læs: 
borgmester Christiern Pedersen.

Pag. 41, linie 23 f.o. mellem kor og skib25. Tilføj: 1546 nævnes i hospitals- 
regnskaberne en kalk på 26 ½ lod, som hørte til S. Gertruds alter (dette eller 
nr. 7?) og som borgmester Christiern Pedersen havde overleveret borgmester 
Sander Leyell.

Pag. 107, linie 8 f.n. Murmester Andreas Thim, læs: Sihm.
Pag. 122, linie 8 f.n. fra Adam og Eva gennem Moses, læs: fra Adam og Eva 

(fig. 73) gennem Moses.
Pag. 144, linie 2 f.o. nr. 6 og 10. Tilføj: Om S. Gertruds alters kalk, se rettelse 

til pag. 41, linie 23 f.o.
Pag. 155, fig. 73. S. Olai kirke. Korgitter 1652—53. Læs: S. Olai kirke. 

Altertavle 1664.
Pag. 156, linie 15 f.n. Henvisningen til fig. 73 udgår.
Pag. 167, linie 9 f.o. Udgår: og Anna Boisdatter.
Pag. 182, linie 5 f.n. 9) Steffen Eilbe, sammenskrevet S H over 1623 samt 

Hansen over Adam D. Læs: 9) Steffen Hansen, sammenskrevet S H over 1623 
samt Eilbe Adam[s] D[atter].

Pag. 261, linie 18 f.o. 1616, læs: 1618.
Pag. 269, fig. 144 Andriasen, læs: Andreasen.
Pag. 274, linie 1. f.o. borgmester Andreas Busæus. Læs: Bussæus.
Pag. 279, linie 10 f.o. To tegninger af gravsten, af Søren Abildgaard. Læs: 

Andreas Thornborg.
Pag. 283, note 151. Tilføj: Ifølge Erik Lassen: Dansk Sølv, p. 215 blev sølv

arbejder i Helsingør ofte stemplet med Københavns bymærke. Det gælder især 
arbejder af Andreas Lindberg.

Helsingør, S. Marie kirke. Pag. 334, linie 4 f.n. I. P. Scavenius, læs: J. F. 
Scavenius.

Pag. 445, linie 17 f.n. Eichstadt, læs: Eichstedt.
Pag. 466, linie 4 f.o. †Epitaf nr. 21 må være lig med nr. 22. †Epitaf nr. 22 o. 

1701, læs: o. 1700(?).
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Pag. 467, linie 2 f.n. Thig, læs: Tigh.
Pag. 479, linie 4 f.o. Midtskjoldet: et korslam (enkens), det venstre: arm fra 

sky og tre stjerner (Meilands). Læs: Midtskjoldet: et korslam, det venstre: arm 
fra sky og tre stjerner (enkens).

Pag. 505, linie 20 f.n. i april samme år, læs: i april 1658.
Helsingør, Almindelig Hospitals †kirke. Pag. 526, linie 4 f.n. Forlægget er 

Hugo Goltzius’ stik, læs: Hendrick Goltzius’.
Helsingør, Karmelitterhuset, †kirkesal. Pag. 536, linie 5 f.n. Eigil, læs: Ejgil. 
Helsingør, Kronborg slotskirke. Pag. 596, linie 15 f.n. svigerfader, læs: svoger. 
Pag. 628, linie 14 f.n. Korrektion: Kontrakten med Johan Lorentz sluttedes 

1636, men den sidste udbetaling til orgelbyggeren fandt først sted juli 1639, jfr. 
RA. Rtk. Rentemesterrgsk.

Pag. 629, linie 17 f.n. Korrektion: Piberne i det gamle orgelhus er ikke 
stumme, men tilhører hovedværket. Det er kun overmanualets og pedalets 
stemmer, der er anbragt bag bræddevæggen. Linie 5 f.n. Korrektion: Hans 
Brebus’ orgel behøver ikke at have været lille; dels var de 300 dl. kun et rest
beløb (jfr. RA. Sundtoldrgsk. 1582, p. 1055, no. 17 uden dato) dels var orglet 
et arbejde for kongen, fra hvem Brebus i forvejen modtog løn.

Pag. 636, linie 19 f.o. Fugara 1', læs: Fugara 4'Fusz. Linie 21 f.o. Subbass 
10', læs: Subbass 16' Fuszton.

†Hillerød. Pag. 642. *Panelstykke, 1567, stammer fra Strø, hvor det er om
talt pag. 1492.

Frederikssund. Pag. 666, linie 11 f.o. Tilføj: *Orglet fra 1853 var bygget af 
Jens Gregersen, København. Står nu i Nr. Dalby kirke, Ramsø hrd., Køben
havns amt. Et manualværk med fire stemmer. Yderligere oplysninger om 
orglet findes i Den danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum.

Tikøb. Pag. 704, linie 18 f.o. 4re, læs: tre.
Pag. 710, linie 8 f.o. Tilføj: Gregersens orgel havde syv stemmer: Bordun 

16', Fugara 8', Gedakt 8', Principal 4', Quint 22/3', Oktav 2', Terz l3/5'. 246 af 
piberne fra dette instrument genanvendtes 1943, jfr. orgelkonsulent Per Kynne 
Frandsen: Rapport over orglet i Tikøb kirke, Helsingør stift. 20. juni 1973. I 
Den danske Orgelregistrants arkiv, Musikhistorisk Museum.

Egebæksvang. Pag. 725, linie 14f.o. Poul Gerhardt Andersen, læs Poul-Gerhard 
Andersen.

Hornbæk. Pag. 728, linie 11 f.o. (jfr. note 2 p. 26, læs: (jfr. note 2 p. 726.
Pag. 734, linie 7 f.n. Christensen, læs: Christesen.
Pag. 739, linie 18 f.o. Udgår: samme år.
Pag. 748, linie 5 f.n. 1954, p. 100, læs: 1952, p. 100.
Hellebækgaards †kapel. Pag. 751, linie 1 f.n. famme, læs: samme.
Asminderød. Pag. 776, linie 18 f.o. Denne alterskranke blev erstattet, læs: 
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Denne alterskranke blev senere erstattet af den på fig. 12, som 1942—43 af
løstes af en ny korindretning. Linie 12 f.n. Tilføj: Kirkens romanske fonte
kumme er nu i Søborg kirke.

Pag. 785, linie 9 f.o. Tilføjelse vedr. †orgler: 1) Peder Petersøn Botzens fader 
var orgelbygger Peter Karstensen (Botz) i Viborg. Da positivet var dennes 
sidste arbejde, må bygningsåret være o. 1674. 2—3) Det orgel, kongen skæn
kede til kirken 1822, var brugt. Ramus’ orgel havde fire stemmer og blev taget 
i brug 1836, jfr. LA. Asminderød—Grønholt—Fredensborg sognekaldsarkiv. 
B 1 og D 5. Kopibog 1834—37; RA. Rtk. Bygn.adm. Journalsager 1782— 
1842. 4) Leveret 1908 af I. Starup, København, havde 10 stemmer, to manualer 
og pedal. Det ombyggedes 1936 og 1942, og stemmetallet udvidedes til 13, jfr. 
orgelbyggeriet Starup & Søn’s arkiv.

Pag. 786, linie 6 f.n. Pendant til nr. 1, læs: Pendant til nr. 2.
Pag. 789, billedunderskrift: Kirkeklokke, støbt 1511, af Johannes Fastenowe 

(p. 788). Læs: Kirkeklokke, støbt 1553, af Laurids Matsen (p. 788).
Pag. 791, fig. 26 p. 786, læs: p. 788.
Fredensborg slotskirke. Pag. 834, linie 5 f.o. Jacob, læs: Johan.
Pag. 847, linie 9 f.n. Tilføj: Orglet ombyggedes og omdisponeredes 1960 af 

Marcussen & Søn. Linie 4 f.n. Korrektion: Positivet havde 10 stemmer, var 
meget kompakt bygget og havde pedal, jfr. RA. O verhofmarskallatets arkiv, 
I. H. 46. Sager vedr. Fredensborg Slotshave 1832; 19. jan. 1832. Muligvis var 
det bygget 1555—56 af Hermann Raphaelis Rottensteen-Pock, jfr. Ole Olesen: 
Orgelbygning i Frederiksborg amt, 1970, manuskript i Musikhistorisk Museum. 

Humlebæk. Pag. 856, linie 1 f.n. Conrad Christensen, læs: Conrad Christi
ansen. Tilføjelse vedr. †orgler: 1) Bygget 1868 af Knud Olsen, København, 
fem stemmer, jfr. orgelbyggeriet Starup & Søn’s arkiv. 2) Bygget 1928 af I. 
Starup & Søn, 10 stemmer, to manualer og pedal. Flyttet, ombygget og udvi
det 1938 af samme, jfr. Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. Enkelte 
stemmer genanvendt i det nuværende orgel.

Grønholt. Pag. 876, linie 6 f.o. Korrektion: Et †harmonium leveredes 1901 af 
Petersen & Steenstrup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse 
over ca. 600 Harmonier, leveret fra 1871 til 1915. Linie 8 f.o. †Pengeblok 183 7 23, 
jernbundet. Udsat ved restaureringen 1966. Læs: Pengeblok 183 7 23, beslået med 
tætsiddende vandrette jernbånd og på den ene side tre lodrette bånd, der går 
ned over tre øskner. I låget pengetragt. Ved indgangsdøren.

Karlebo. Pag. 898, linie 1 f.o. Korrektion: Poul Sørensen Støvrings *orgel 
flyttedes 1934 til Hvedstrup kirke, Sømme hrd., Københavns amt. Fem stem
mer, et manual. Yderligere oplysninger om orglet findes i Den danske Orgel
registrant, Musikhistorisk Museum. †Orgel, købt 1932 af I. Starup & Søn. 
Skal tidligere have stået i Store Magleby kirke, jfr. NM. 2. afd. Inventar
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beretning 1955. Linie 16 f.o. Oprindeligt jernpendul, ca. 3,5 cm langt. Læs: 
ca. 3,5 m langt.

Blovstrød. Pag. 914, linie 4 f.n. orglet står n u . . . ,  læs: spillebordet er placeret 
i skibets nordvesthjørne. Et tidligere †orgel med fire stemmer var formentlig 
bygget o. 1850 af Jens Gregersen, København. Tre af stemmerne genanvendtes 
i Starup-orglet 1926, jfr. Ole Olesen: Orgelbygning i Frederiksborg amt, 1970, 
manuskript i Musikhistorisk Museum.

Birkerød. Pag. 946, linie 10 f.o. †vinkande p. 946, læs: †vinkande p. 945.
Pag. 952, linie 9 f.n. Tilføjelse vedr. †orgler: Marcussen & Søn leverede 1863 

et orgel til kirken. Det var stemmer fra dette orgel, der genanvendtes 1927, jfr. 
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.

Pag. 956, linie 4 f.o. døgnværk med haglgang, læs: døgnværk med hagegang. 
Pag. 967, fig. 44 Wilh. Bissen, læs: H. W. Bissen.
Hørsholm. Pag. 978, linie 4 f.o. 7. juli, læs: 7. juli 1771. Struenses, læs: 

Struensees.
Pag. 988, linie 13 f.n. fire koblinger, læs: tre kopler. Linie 11 f.n. Tilføjelser 

vedr. †orgler: Det orgel, Oppenhagen opsatte i kirken, stammede fra †slots- 
kapel og var bygget 1739 af Lambert Daniel Kastens, jfr. Niels Friis: Orgel
bygning i Danmark, 2. udg. Kbh. 1971, p. 125. *Orgel, bygget 1895 af A. H. 
Busch & Sønner, København. Syv stemmer, et manual, anhangspedal. Flytte
des 1932 til Samuels kirke, København, og 1939 til Grove kirke, Ringkøbing 
amt. Orglet rummer ældre pibemateriale (H. Fr. Oppenhagen 1823?). Yder
ligere oplysninger findes i Den danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum. 

Esbønderup. Pag. 1035, linie 7 f.o. Zachariassen, læs: A. C. Zachariasen.
Esrum †klosterkirke. Pag. 1042, linie 21 f.o. Niels Grevesen (Valdemar I.s 

sønnesøn) at stifte. Læs: Niels Grevesen at stifte.
Pag. 1058, linie 14 f.n. Hæsede, læs: Hesede.
Pag. 1060, linie 5 f.o. Tilføj: Blistrup p. 1275 (klokke).
Nødebo. Pag. 1090, linie 19 f.o. Tilføjelse vedr. orgler: Ombygget 1905 af 

A. H. Busch & Sønner og 1961 af Th. Frobenius & Co. Disposition: Gedakt 8' 
(1865), Fugara 8' (1865), Principal 4' (1865), Fløjte 4' (1905), Oktav 2' (1961). 
†Orgel. Orglet anskaffedes o. 1831, jfr. RA. Kultusministeriets 1. dept. Journal
sager P 24, 1863.

Søborg. Pag. 1136, linie 6 f.n. Tilføjelse og korrektion vedr. orgler: Nuvæ
rende orgel, bygget 1969 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 12 stemmer, 
to manualer og pedal. †Orgel, bygget 1889 af Fr. Nielsen, Århus; udvidet 1925 
af I. Starup, København; flyttet og omdisponeret 1940—41 af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby.

Gilleleje. Pag. 1166, linie 18 f.n. Froberg og Schieberle, Odense, læs: Eggert 
Froberg, Odense. Schieberle var pianofabrikant i København og har formentlig
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blot gået Froberg til hånde i Gilleleje. (Ifølge medd. fra orgelbygger Th. Fro- 
benius).

Pag. 1169, linie 3 f.n. Lumborg, læs: Langberg.
Græsted. Pag. 1172, linie 2 f . o . :  Befalingen gælder ikke Græsted, men Græse 

kirke, jfr. p. 2199.
Pag. 1186, linie 16 f.n. Hans Henrik Gyldenløve, læs: Hans Ulrik Gylden

løve.
Pag. 1190, linie 7 f.o. Tilføjelse vedr. orgler: *Orglet fra 1902 er bygget af A. 

H. Busch & Sønner, København. Det er 1976 flyttet til Nyrnp baptistkirke ved 
Stenlille, Holbæk amt. Kirkens nye orgel er bygget 1976 af Gunnar Fabricius 
Husted, Fredensborg; 14 stemmer, to manualer og pedal.

Pag. 1192, linie 2 f.n. Universitas Hafniensis«11. Læs: Universitas Haf- 
niensis«22.

Mårum. Pag. 1210, linie 10 f.o. tre stemmer, læs: seks stemmer, et manual og 
pedal.

Helsinge. Pag. 1222. Tilføjelse: Alterskrankelåge (fig. 11), 1715, af smedejern, 
med Frederik 4.s kronede spejlmonogram udstanset ligesom de flankerende 
navne med versaler: »O(tte) Krabbe« og »C(hristen) Worm«. Forneden »N(iels) 
Spy(d)strop« flankeret af årstallet. På loftet.

Pag. 1228, linie 4 f.o. Tilføjelser vedr. orgler: Orgel, bygget 1953 af Th. Fro- 
benius & Co., Kgs. Lyngby; 10 stemmer, to manualer og pedal; i vest. †Orgler. 
1) Bygget 1855 af Jens Gregersen, København, jfr. RA. Kultusmin. 1. dept. 
Journalsager. G 605, 1855. 2) Bygget 1921 af Th. Frobenius & Co., senere flyt
tet til Kollerup kirke, Vester-Han hrd., Tisted amt, ifølge meddelelse fra orgel- 
byggeriet.

Valby. Pag. 1252, linie 6 f.n. Tilføjelse vedr. †orgler: 1) Bygget før 1850 af 
Schierf, København, jfr. RA. Kultusmin. 1. dept.Journalsager. G 605, 1855, B. 
Kornerup, ed.: I. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835—53, II, 1937, p. 244. 2) 
(Jfr. fig. 13) bygget 1931 af Th. Frobenius & Co. Seks stemmer, et manual; 
pneumatisk keglevindlade.

Blistrup. Pag. 1272, linie 2 f.n. Tilføjelse vedr. †orgel: Orglet fra 1915 havde 
seks stemmer og var leveret af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen, jfr. 
Horsens Orgelbyggeri: Fortegnelse over leverede orgler. I Den danske Orgel
registrants arkiv, Musikhistorisk Museum.

Pag. 1279, note 41, og der kendes ingen Helsingør-snedker ved navn Mogens 
Henriksen. Læs: Kronborg lensregnskaber opfører en udgift til Mogens Hen
riksen, slottets snedker.

Vejby. Pag. 1294, fig. 17, Orglet, læs: Det borttagne harmonium.
Pag. 1307, linie 10 f.o. Tilføj: Orgel. Bygget 1969; seks stemmer, et manual 

og pedal. Linie 12 f.n. Tilføj: †Harmonium (sml. fig. 17) leveret 1901 af Petersen
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& Steenstrup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 
600 Harmonier, leveret fra 1871 til 1915. †Orgel, leveret 1917 af A. C. Zacharia- 
sen, Århus; seks stemmer, jfr. A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede 
orgler. I Den danske Orgelregistrants arkiv, Musikhistorisk Museum.

Pag. 1311, linie 4 f.n. i Weile, læs: Weile.
Tibirke. Pag. 1333, linie 16 f.n. syv stemmer, læs: fem stemmer, et manual, 

anhangspedal. Instrumentet fra 1901 var et †harmonium, leveret af Petersen & 
Steenstrup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 
Harmonier, leveret fra 1871 til 1915.

Ramløse. Pag. 1362, note 31 Weincke var malermester, læs: snedkermester. 
Register. Pag. 1383. Tikøb ukendt karteuserkloster.. 679, læs: Tibirke ukendt 

karteuserkloster.. 1314.
Alsønderup. Pag. 1452, linie 2 f.n. Tilføj: Staruporglet, der anskaffedes til 

kirken 1967, var bygget 1960 og havde tidligere stået i Nivå, Karlebo og 
Humlebæk kirker. Det solgtes 1975 til Hyllebjerg kirke, Ålborg amt.

Skævinge. Pag. 1473, linie 4 f.n. syv stemmer, læs: seks stemmer og en trans
mission. Solgt 1976 til Gert Starup, Landerslev pr. Jægerspris.

Strø. Pag. 1503, linie 9 f.o. Tilføj: Kirken havde tidligere et †harmonium.
Ølsted. Pag. 1550, linie 8 f.n. og opmaledes staderne36. Læs: staderne 3δ.
Pag. 1552, linie 4 f.n. otte stemmer, læs: otte stemmer og en transmission. 

Façaden tegnet af Kristen Gerding (meddelt af orgelbygger Axel Starup). 1899 
leveredes et †harmonium af Petersen & Steenstrup, København, jfr. Petersen & 
Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Harmonier, leveret fra 1871 til 1915. 
Orglet, der købtes brugt fra Kregme kirke 1904, havde fire stemmer, jfr. Starup 
& Søn’s arkiv.

Pag. 1554, linie 5 f.n. Chr. Pedersen Arrebo, læs: Peder Christensen.
Kregme. Pag. 1575, linie 5 f.n. Tilføjelse vedr. †orgel: Instrumentet havde 

fire stemmer, jfr. orgelbyggeriet Starup & Søn’s arkiv.
Vinderød. Pag. 1595, linie 6 f.n. Tilføj: *Orgel, bygget 1885 af A. H. Busch & 

Sønner, København. Ejes (1978) af provst P. J. Rysgaard Jensen, Selskovvej 
42, Hillerød. Instrumentet er fejlagtigt omtalt under inventaret i Vinderød 
†kirke p. 1599.

Pag. 1599, linie 14 f.n. Orgel nr. 2 skal beskrives p. 1595.
Pag. 1607, linie 4 f.n. Fugava, læs: Fugara.
Melby. Pag. 1629, linie 5 f.o. syv stemmer, læs: syv stemmer og en transmission.
Torup. Pag. 1666, linie 21 f.o. Caroline Hedvig Lorenzen, født Dittmer, læs: 

Caroline Hedvig Dittmer, født Lorenzen.
Pag. 1669, linie 7 f.n. hvis sål udgør. Læs: udgår.
Frederiksborg slotskirke. Pag. 1733, linie 6 f.o. flankerende sfinkser, læs: 

flankerende fantasivæsener.
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Pag. 1740, linie 15 f . n .  Josua. Hjælmklædt kriger med fane og kanaanitter- 
kongen Adonizedeks, læs: Juda. Hjælmklædt kriger med fane og kanaanitter- 
kongen Adonibezeks.

Pag. 1758, linie 9 f.o. Korrigeres: at Poul Rumler ikke kan gøres ansvarlig 
for hverken sejrskransenes grønne eller englefigurernes og maskernes stærkt 
lyserøde farve. Hertil bemærkes: En blyantskitse af Zeuthen fra 1836 (NM. 2. 
afd.s arkiv) viser, at kransene i det mindste allerede før branden var mørke
grønne og figurerne kødfarvede med forgyldte draperier.

Pag. 1849, linie 4 f.o. Korrigeres: at en †skriftestol i runddelen allerede om
tales 1741. Hertil bemærkes: Runddelen indrettedes først til skriftestol 1797, 
jfr. i øvrigt p. 1912, note 138. Tidligere synes skriftestolen at have været op
stillet forneden i vestre sidegang, nord for prædikestolen, sml. fig. 4, 107.

Pag. 1850, linie 15 f.n. med nøgle og skriftrulle, læs: med nøgle og kors.
Pag. 1854, linie 15 f.n. Korrektion: Hovedværkets Ranket 16' er ikke an

bragt bag underdelens fyldinger, men ses foroven foran Principal 4's elfen- 
bensbeklædte piber. Piberne bag de tre oplukkelige fyldinger i underdelen er 
soloværkets og pedalværkets tungestemmer.

L. L. 1961Fig. 11. Helsinge. Alterskrankelåge 1715 (p. 2805).
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Pag. 1855, linie 10 f.n. A. H. Busch, læs: V. H. Busch.
Pag. 1856, linie 14 f.o. Korrektion vedr. orgelværk: Værket er fra 1972, 

bygget af Poul-Gerhard Andersen, Bagsværd. Det har 37 stemmer, fordelt på 
hovedværk, positiv, crescendoværk og pedal. Et fjerde manual tjener som 
koblingsklaviatur.

Pag. 1911, linie 1 f.n. Leipzig 1970, læs: Berlin 1970.
Lillerød. Pag. 1977, linie 10 f.o. Schiller, læs: Scheller.
Lynge. Pag. 2000, linie 5 f.o. i embedet, læs: i embede.
Uggeløse. Pag. 2006, linie 2 f.n. enkeltsmigede, læs: smigede.
Pag. 2017, linie 8 f.o. Korrektion og tilføjelse: 1971, læs: 1972, indviet 1973. 

10 stemmer, læs: 12 stemmer. Fire af stemmerne rummer piber fra det tidligere 
†orgel; nogle af disse piber stammer fra 1800’rnes midte og kan muligvis 
hidrøre fra et ældre †orgel i kirken. Linie 7 f.n. tegnet af Rolf Graae. Læs: 
Rolf Graae og Erling Jessen.

Slangerup. Pag. 2050, linie 9 f.n. jeg er opstandelsen Ioh. XI. Læs: jeg er op
standelsen og livet Ioh. XI.

Pag. 2078, linie 6 f.o. 59 (note), læs: 52.
Uvelse. Pag. 2138, fig. 4. Korrektion: tårnets rundpiller er skråskraverede, 

men skal krydsskraveres.
Pag. 2154, linie 4 f.n. den reparation, som F. Kielberg foretog, læs: den repa

ration, som F. Kielberg lod foretage.
Pag. 2160, linie 2 f.o. Tilføj: Façaden tegnet af Rolf Graae. Tilføjelse vedr. 

†orgel nr. 1: Orglet er af samme type som orglerne fra Karlstrup og Karls
lunde kirker, Tune hrd., Københavns amt. Begge disse instrumenter tilskrives 
Poul Sørensen Støvring, København.

Gørløse. Pag. 2190, linie 10f.n. Tilføj: Indtil 1950 havde kirken et †harmonium. 
Græse. Pag. 2210, linie 5 f.o. Tilføj: Orglet omdisponeredes 1913 af I. Starup, 

jfr. Starup & Søn’s arkiv. Den nuværende disposition er muligvis identisk 
med den originale. Indtil 1954 anvendtes et †harmonium.

Sigerslevvester. Pag. 2230, før linie 12 f.n. Tilføj: Orgel, bygget 1975 af Jensen 
& Thomsen, Hillerød; syv stemmer, et manual, anhangspedal. Tidligere †in- 
strumenter: 1) harmonium, 2) elektronorgel.

Oppe Sundby. Pag. 2301, linie 1 f.o. Korrektion vedr. orgel: Ud fra hånd
værksmæssige kriterier kan det påvises, at F. H. Ramus, København, er orglets 
bygmester. Leveret brugt til kirken 1903 af I. Starup, jfr. Starup & Søn’s arkiv. 
Viola de Gamba’s alder er ikke fastslået, men stemmen kan være bygget af 
Ramus. Tidligere †instrument: 1872 anskaffedes et »orgel«, rimeligvis et har
monium. Det placeredes forsøgsvis i degnestolen, jfr. LA. Kongelige bygnings
inspektører: Meldahl. Domænekirkerne pk. XXII.

Veksø. Pag. 2426, linie 7 f.o. Tilføj: †Harmonium, leveret 1879 af Petersen & 



TILFØJELSER OG RETTELSER 2809

Steenstrup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 
Harmonier, leveret fra 1871 til 1915.

Slagslunde. Pag. 2443, linie 9 f.o. Tilføj: Kirken har tidligere haft †harmo
nium, jfr. Kirkelig Håndbog, div. udg.

Farum. Pag. 2500, linie 8 f.o. Tilføj: Façaden opbevares på kirkeloftet.
Gerlev. Pag. 2533, linie 1 f.n. Tilføj: †Harmonium, leveret 1903 af Petersen & 

Steenstrup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 
Harmonier, leveret fra 1871 til 1915.

Skuldelev. Pag. 2582, linie 23 f.o. 2209, læs: 2009.
Pag. 2598, linie 7 f.n. Ulbæk, læs: Albæk.
Selsø. Pag. 2627, linie 7 f.n. 51 (note), læs: 57.
Skibby. Pag. 2648, linie 5 f.n. Våbenhuset, læs: Våbenhuset (fig. 10).
Pag. 2692, linie 4 f.o. Tilføj: †Harmonium, leveret 1888 af Petersen & Steen

strup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Har
monier, leveret fra 1871 til 1915.

Kyndby. Pag. 2705, linie 7 f.o., pag. 2721, linie 20 f.o. Arnstorff, læs: Arens- 
torff.

Pag. 2721, linie 9 f.o. Tilføj: †Harmonium, leveret 1914 af Petersen & Steen
strup, København, jfr. Petersen & Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Har
monier, leveret fra 1871 til 1915.

Pag. 2723, linie 9 f.o. Tilføj: 1941 og 1944 Ole Søndergaard, 1942—43 Eg
mont Lind (kalkmalerier).

Krogstrup. Pag. 2753, linie 3 f.n. Arnstorff, læs: Arenstorff.
Ferslev. Pag. 2772, linie 2 f.n. Et †harmonium nævnes 1904, læs: Et †har- 

monium leveredes 1893 af Petersen & Steenstrup, København, jfr. Petersen & 
Steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Harmonier, leveret fra 1871 til 1915.
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SAGREGISTER
Udarbejdet af Gudrun Ebbesen i samarbejde med Hugo Johannsen, Marie-louise Jørgensen 

og Elna Møller.
En * efter sidetallet angiver, at den pågældende genstand er afbildet.

Abbedstol. 185, 1059* (sengotisk).

Akvamaniler. †1970 (nævnt 1604), 
†2528, †2688 (nævnt 1620).

Alterborde. Før 1300. Natursten: 867*, 
2686, 2736. Tegl: 696, 2367, 2766. — 
1300—1550. Natursten: 2458?. Tegl: 
1128?, 1296, 2293, 2336. Ukendt materiale: 
†1023, †1416, 1323?, 2048?; i sakristi: 
†2736. — Efter 1550. Natursten: 1794*, 
1968. Tegl: 580 (o. 1582), 2523 (efter 1617), 
732 (1737), 2558 (1776). Træ: 823 (1726), 
1492 (før 1738), 525 (1753). — 1800’rne: 
passim.

Alterbordsforsider. 1. Snedkerarbej
der. 1300—1550: 772*. — 1550—1600: 
1492 (1567), (†)2202 (o. 1579), 1297 (1599), 
2488* (1599?), 1467, 2224, 2293*, 2314*, 
(†)2612?. — 1600’rne: 2459* (o. 1600), 
2368* (1611), 2523 (1631?).

2. Malede. 1300—1550: †696, 772*. — 
2368* (1611).

Alterbordsnicher. †119, 2293, 2336.

Alterbøger (og bibler). 146*, 392, †393, 
†532. — Frederik II: 599, 1497, 1570. — 
Christian IV: 392, 894, 2058, †2266, 2374, 
2418. — 2058 (1688), 2340 (1748), 870
(1760). — Med beslag: 146* (1688), 
2318 (1712).

Alterdiske. Sølv: 382* (1333), 648 (o. 
1400), 2527 (o. 1575?). — 1600—1700:
2154 (o. 1600), 661 (1610) 1816 (1648), 
1268 (1650), 1299 (1651), 1656 (1651?), 
1327 (1656), 2786 (1682), 2460 (1687?), 
2340 (1697), 1250 (1698). — 1700—1800:

2574 (1713), 1671 (1714?), 1400 (1720), 
1970 (1721), 1374 (1724), 1182 (1725—51), 
827, 1205 (1726), 2203 (1727), 2265 (1729), 
1131, 1991, 2013 (1730), 944 (1731?), 
2373 (1731), 114 (1733), 2186 (1734), 734, 
1468(1744), 893 (1745?), 1162 (1746), 
1494 (1747), 1448 (1753), 1594 (1771), 140 
(1773), 528 (1775), 855 (o. 1780), 752 
(1786?), 2768 (1799). — 1800’rne: 699 
(1817), 986 (1822), 2688 (1822—48), 870 
(1829), 2296 (1830), 1622, 2316, 2492, 
2560 (1831), 2715 (1837), 598 (1843), 1516 
(1858), 2225 (1863), 2584 (1881). — Guld 
med emalje: 598, 1892 (1583?).

Alterduge. Forsvundne: 120, 354,1024, 
1076, 1205, 1467, 1796.

Altergangstavle, se: skriftebrædt.

Alterkalke (se også: sygekalke). Sølv. 
1300—1550: 1494* (o. 1325), 377* (1333), 
774* (o. 1350—1400), 528, 648*, 1298*, 
1350*, 1400*, 1655*, 2154*, 2416, 2460*, 
2526*. — 1550—1600: 2186* (1551), 2526* 
(1575), 1542* (1580’erne), 2438, 2492* 
(1588), 2339* (1594), 2056, 2715. — 
1600’rne: 870*, 1269*, 2154* (o. 1600), 
2687* (1601), 2739 (skænket 1635), 376* 
(1641), 1816*, †2316 (1648), 1268* (1650), 
1298*, 1655* (1651), 698* (1654), 1327 
(1656), 1162* (1662), 660, 1181 (1676), 
140* (skænket 1680), 2786 (1682), 2460* 
(1687), 2615 (o. 1690), 1249* (1698), 2715. 
— 1700’rne: †910 (1701), 2574 (1713), 
1671 (1714), 1969 (1721), 1400* (1722), 
1374 (1724), 827*, 1205 (1726), 2203, 2224 
(1728), 1130, 1991, 2013 (1730), 944, 2373 
(1731), 1468 (1744), 892 (1745), 1162* 
(1746), 1494 (1747), 2265 (1751), 1621,
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1656 (1752), 1448 (1753), 1181 (1767), 
870*, 1594 (1771), 752* (1786), 2768
(1799). — 1800’rne: 986* (1822), 1348*
(1826), 734 (1829), 2296 (1830), 2316, 
2560* (1831), 597* (1843), 1568* (1847), 
1516 (1858), 2584 (1881). — Guld med 
emalje: 598, 1892* (1583 7). — Gravkalk 
og -disk: 1432*.

Alterkander. Sølv: 382* (1333), †945 
(skænket 1606), 1817* (1625—50), 376 
(skænket 1657), 141* (skænket 1680), 
2266* (1682), 894* (skænket 1707), 2056 
(1700—25), 2493 (1716), 827* (1726), 
752* (1786), 986* (1822), 944 (1832), 
2584 (1881). Tin: 2374* (1788). Messing: 
1948 (1836 7). Krystal: †1026 (nævnt 
1693). Krus af glas med tinlåg: †1026 
(1713). Porcelæn, efter 1837: passim.

Alterklæder (alteromhæng). 353 (1719), 
2369 (1740), 525, 2048 (1762), 823* (1779), 
986 (1823), (†)1371 (1825), 2048 (1831), 580 
(1843 7), 910 (1846); i øvrigt: passim.

Alterskranker. 1600’rne. Jern: †150
(1694), 394*, 2058 (1695), †776 (1697—98), 
700, 1279 (1699). — 1700’rne. Jern: 1183
(1701), †1027 (1716—17), †2617 (1717), 
2584* (1719), 1086* (1727), †1470, 2418
(1729), (†)1270 (1730), 2440 (1734), 1950 
(1739 7), 738* (1741), 2318 (1746 7), 1544*
(1747), 530 (1753), 2740 (1763), 1402, 2204, 
2296. Messing: 830 (1726). Træ: 752* 
(1770). — 1800’rne. Jern: 986 (1823), 2014
(1827), 1992 (1828), 1270 (1834 7), 1163
(1836), 1352 (1838), 1300 (1841), 599,1622, 
1656 (1842), 871* (1843), 1328 (1845), 
1376 (1845f.), 894, 911, 1570 (1846), 2267
(1847), 2187, 1497 (o. 1850), 2689 (1855), 
1821* (1856), 1517 (18587), 2376, 2462 
(o. 1865), 2528, 2560 (1869), 1206, 2227, 
2340. Messing: 2716 (1862). Træ: 2155 
(efter 1827), 2786 (1852), 2617 (1862),
1594 (1884), 2769 (1907).

Alterstager. 1500’rne: 738 (o. 1588), 
145*, 894,911*, 1162*, 1206*, 1221*, 1300*, 
1328*, 1352*, 1375*, 1401*, 1448, 1569*, 
1970*, 2014*, 2374*, 2440, 2461*, 2584, 
2616*, 2688, 2716, 2740. — 1600’rne: 1086 
(skænket 1614), 1949 (1621), 2057 (skænket

1621), 661* (1622), 1656 (1632), 1622* 
(o. 1632), 1162* (1641), 2528 (købt 1643), 
1992* (skænket 1644), 2495* (købt 1650),
2266 (skænket 1660), 1182* (1663), 530
(1667), 870 (1680), 775* (1681), 1818* 
(1681—82 7), 2226 (1690), 2786 (16917), 
392* (seks), 1026*, 1131*, 1250, 1270, 
1468*, 1517*, 1543*, †1819*, 2155, 2186, 
2296, 2317*, 2340, 2418, 2560. — Bord
stager: 145* (fire), 530, 752, 1401, 1517*. 
Sølv: 699*. — 1700’rne: 1352* (1711), 
1496* (1730), 2204 (1736), 752*. Bordsta
ger: 648. Sølv: 828* (1726), 598* (1727), 
752* (1786), 1819 (seks). Tin: 752* (o. 
1780) .— 1800’rne: 986*, 2769. Tin: 1163.
— Uvis alder: 945 1182, 2740.

Altertavler. 1. Træskærerarbejder.
1400—1550: 126*, 1052* (1496), 131*, 
940*, †1058, 1324*, (†)1399, †1620, 
(†)2054*, †2526. — 1500—1550. Sidealter
tavler: 1077*, 1540*, (†)1655*. — Løse fi
gurer fra høj- eller sidealtertavler: 1372*, 
(†)2294* (o. 1425). — 1450—1500: (†) 
1399*, †1620, (†)1991, (†)2055*, (†)2738*.
— 1550-1600: †1181 (1572 el. 1574), 1129*
(1592). Katekismustavler: 527* (skænket 
1589), †2315 (1594), †1596 (skænket 1594), 
2012* (1596—1603), (†)891 (malet 1597), 
†2012 ? (1597), †1348 (1598), 1298* ?, 1446* 
(malet 1599), 971*, †1621, 2490 (1599), 
(†)1492*, (†)1539*?, (†)2293*, (†)2414*, 
2459*?, (†)2715 (o. 1600), †1205?, 
†1568, 2612* (malet 1605). — 1600—50: 
†1372, 1492*, 1539*, 2293*, 2414, 2459*, 
(†)2559*(?), (†)2715, 2766* (o. 1600), 
†910 (1604—1612), 2686 (1608), 2049*
(1611), 2262* (malet 1613), 2202*, 2224
(1616), 1514* (skænket 1630), 1990*, 2559 
(o. 1630), 2525* (1631), 2785* (1632), 
2736 (1633), 354* (malet 1637), †1400 
(1635), 2152 (o. 1640). — 1650—1700: 
2185*, 2336* (1654), †772* (1658), 2369*
(1663), 122* (1664), 526* (1669), †1654, 
†2583? — 1700’rne: 1948* (1702), 696*
(1723), 823* (1726), †1024 (1728), †1162
(1732), †733 (1737), (†)1326 (1738), †1596* 
(1796). — 1800’rne: 1268* (1832), 1468*, 
2438* (1833), 1161 (1834), 2583 (1835), 
732, 1348 (1838), 1076*, 1399 (1839), 660
(1840), 1654 (1841), 1024, 1620, 2012, 
2315* (1842), 868, 1205* (1843), 1568

178*
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(1844), 1372 (1845), 910, 944, 1249*
(1846), 1220 (1854), 1593 (1858), 2715*
(1862). — 1900’rne: 1024 (1943).

2. Sølvsmedearbejder. 1796* (1606), 
1889*.

3. Stenhuggerarbejder. 127* (to: o. 
1560), †1684 (nævnt 1574), 580* (1587).

4. Malerier. 1500’rne. På træ: 134*, 
357*, 1077* (1500—20), 1540* (1500—50), 
†597 (1582), 589 (1587), 1447 (1599). — 
1600’rne. På træ: 1539* (o. 1600), 2051*, 
2054 (1611), 2262* (1613), 2224* (1616), 
2526* (1631), 2737* (1633), 2338* (1654?), 
2202. På lærred: 2185* (1654), 732* 
(1670), 2491. — 1700’rne. På lærred: 2490* 
(o. 1700), 1948 (1702?), 698* (1720), 824* 
(nævnt 1724), †1024 (1728), †733 (1737), 
1327* (1738), 1516* (1774), 1594* (1796), 
1446*, 2559. På ukendt materiale: †733 
(1737). — 1800’rne. På lærred: 1268*
(1832), 1468*, 2438* (1833), 1161, 2614*
(1834), 2583 (1835), 732, 1348 (1838), 660, 
1076*, 1399 (1839), 356 (1840), 1024, 1654
(1841), 1129, 1620, 2012*, 2315* (1842), 
868, 1205* (1843), 1568 (1844), 1372
(1845), 910, 944, 1249* (1846), †1969
(1847), 2052 (1850), 1220 (1854), 892 
(1856), 1516*, 1593 (1858), 2715* (1862), 
2460* (1865), 2153, 2416 (1866), 1990
(1868), 2294*, 2738* (1870), 1493* (1875),
2491 (1876), †2686*. — 1900’rne: 646
(1904), 1298 (1909). — Uvis alder: 2786*.

Apsider. †1481 (1738), †1068 (1840), 
†1392 (1864), †2411 (1866), †654, †1012, 
†1048,1198, (†)1281*, †1422, †1964, †2004, 
2217, †2236, 2482*, 2576, (†)2635, †2708.
— Trekvartcirkulær: 2601*.— Indvendig 
apside: †2433?, 2451*. — Med udvendige 
blændinger: †2124, 2138*, 2646*.

Arkadepiller. Før 1300: †1426, †2125. 
Rundkirke: †1151. Herskabspulpiturer: 
†1107, †1288*, (†)1640*, 1939*, 2141*. — 
1300—1550: 81, 318, 1114, 2648. — Efter 
1550: 578 (1582), 1711 (1608—13).
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Rosenkjær, Niels 1669 (1908).
Schrøder, Kay 902 (1909—10).
Sibbern, H. S., Roskilde 2654 (1854—

55), 2689, 2691, 2692 (1855), 1227 (1856), 
2783 (1861).

Skovgaard, Hans Georg 725 (1925).
Steenwinckel (d.y.), Hans van 1694 (o. 

1620), 1811 (1621), 566 (1631).
Steenwinckel (d.æ.), Hans van 2028

(1586), 2179 (o. 1588—1615) (manér), 1762 
(o. 1600).

Stilling, H. C. 52 (1848).
Storck, H. B., Kbh. 108 (1898), 187 

(1899), 298, 429 (1900—1907), 524, 659 
(1902), 334, 514 (1904—07), 397, 398, 404
(1907), 536 (1908).
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Sørensen, K. A., Frederikssund 2250 
(1962—64), 2588 (1964), 1566 (1970).

Thorsen, Preben 2772 (1966), 1610
(1967), 1535 (1968).

Thurah, Lauritz de 804 (1728), 992 
(1736—39), 887 (1741—46).

Tidemand-Dal, Johannes 2692 (1927).
Tvede, Vilhelm 855 (1868), 2708 (1876).
Westergaard 2042 (o. 1821).
Zeuthen Nielsen, Erling 855 (1967).
Zwingmann, Christian 1775 (1860), 644

(1869).

Baser. Før 1300: 1051*, (†)1114*, 1430,
1640, 1982*, 2138*, 2141*. — Efter 1300:
1939. — Efter 1550: 1712* (1608—13), 
808 (1726).

Begravelser, se: gravkældre og (grav)- 
kapeller.

Benhuse. †2510 (1833), †1116?, 2111?.

Bèrettelsestøj, se: sygekalke og -diske.

Bibler, se: alterbøger.

Billedhuggere, se: sten- og billedhug
gere.

Billedskærere, se: snedkere.

Billedsten, se: stenskulptur.

Blytegn. †2641, †2705, †2755 (1615), 
†2479 (1650).

Blytækkere.
Asmund, Anna Elisabeth 728 (1737).
Asmussen, Friderich, Frederiksborg 103 

(1726), 2522 (1730).
Ber(e)ndt 331, 337 (1590), 93 (1604).
Holm, Hans Truelsen, Frederiksborg

1645 (1746).

Blændinger (se også: gavle). Delt af 
lisener, pilastre eller halvsøjler. Før 1300:
59, 685*, 1103*, 1423, †2124, 2138*, 2177*, 
2646*, 2727*.

Bogstole. †150 (1579, 1581), †394 
(1700), 837 (nævnt 1727), 1134, 1404 
(nævnt 1741), 1994 (1764).

Bomærker. 2304* (o. 1325). — 
1400’rne: 340, 468?, 876, 1180, 1453, 
2011* (fire), 2582 (seks). — 1500’rne: 163, 
180 (fire), 181 (tre), 182 (tolv), 249, 261, 
285, 463, 469 (tre), 470, 471 (to), 472, 
529, 534, 537, 642 (tre), 710, 718, 738, 875, 
896 (to), 911, 938 (to), 956 (to), 1135(?), 
1310* (fem), 1328,1331* (flere), 1448,1492 
(fire), 1502 (tre), 1573* (to), 1958, 1970, 
2014 (tre), 2068, 2098 (tre), 2428, 2690 
(to). — 1600’rne: 158 (elleve), 159 (elleve), 
160 (ni), 161 (syv), 166 (tre), 167,168,181, 
182 (fem), 212, 244 (to), 254 (to), 255, 261 
(fire), 262, 284 (to), 420, 448, 459, 464 (to), 
472 (to), 473, 474 (fire), 476 (to), 477 (to), 
479, 480 (to), 481 (tre), 482 (to), 484, 668 
(to), 669, 714, 715, 950, 1232 (to), 1327 
(to), 1476, 1661 (talrige), 1780 (talrige),
1994, 1999, 2000, 2011 (to), 2045*, 2068 
(to), 2099 (fire), 2100* (to), 2102, 2116, 
2276*, 2277, 2304, 2326, 2444, 2465, 2471, 
2520, 2528 (to), 2687, 2739, 2775f. (tre). — 
1700’rne: 488, 1780? (talrige). — Uvis 
alder: 182 (otte), 188, 287, 1295?, 1362, 
1436 (to), 1650, 2380?, 2688*.

Borde. Sten: 1896* (nævnt 1646), 1896* 
( f ø r  1670), 1894* (o. 1677), †1896 (nævnt 
1695), †1896 (o. 1700). Træ: 404 (1700’rne).

Brudebænk. 1996 (1700’rne).

Brønd. 1427.

Byggematerialer. Før 1300. Træ (†kir- 
ker): 684?, 1012?, 1428, 1438, 1458*, 
1509?, 2004?, 2234, 2308?, 2540? — Som 
hovedmateriale rå og kløvet kamp med 
hjørnekvadre af granit samt enkeltheder 
af blandet materiale (fråd-, kalk-, kridt- og 
sandsten samt myremalm og tegl): pas
sim. — Granit, delvis kvaderdannet (med 
enkeltheder som ovenfor): 1065, 1198, 
2601, 2781. — Frådsten: †2122, 2236,
2576, 2645, 2706, 2726, 2756. — På
begyndt i frådsten, afsluttet i granit: 
2601. — Skånsk sandsten: 1238, 1283. — 
Påbegyndt i skånsk sandsten, afsluttet i 
granit: 1012. — Munkesten: 57, 684*, 
†1050*, 1100, †1423*, 2137* (dobbelttegl), 
2196. — Munkesten og granit: 2176. —
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Efter 1300. Tegl: passim. — Bindings
værk: †727(?), (†)1156.

Bygherrer. For kirker og kapeller. Erik 
Ejegod: †2119. — Ærkebiskop Eskil: 
†1041. — Abbed Vilhelm: †1415 (o. 1175).
— Valdemar Atterdag: †721, †1151 (o. 
1361). — Borgere i Helsingør: 84 (1559). — 
Frederik II.: †1681 (1563), 563 (1576—82).
— Borgere i Slangerup: 2024 (o. 1588). — 
Christian IV.: 1689 (1606—17). — 
Prins Christian (VI.): †976 (1723—26). — 
Frederik IV.: 797 (1725—26). — Dron
ning Sophie Magdalene: †976 (1736—39).
— Det Classenske Fideikommis: †1587 
(1795), 1585 (1883).

For (grav)kapel. Johan Oxe: 63 (1454—
74).

Bæltegesimser. Før 1550: 65*, 1286*, 
1644*. — Efter 1550: 2031*, 2034*
(1588), 1533* (o. 1615).

Bænke (murede). Før 1300; i kor: 
(†)2005, 2248; i skib: †761 ?, (†)1242, 
(†)1260*, (†)2237, †2356, 2455, (†)2482, 
2782, — 1300—1550; i sakristi: 2544; i 
våbenhus: 864, 1067*, †1177, 2148, 2220, 
(†)2311, 2361, 2412, (†)2434, 2783.

Børnestole. (†)186 (1580). — 2626
(1637), 414* (1638), †782 (1675).

Dåbsfade. Sydtysk arbejde. 1550— 
1600: 662, 703, 739, 776, 946, 1087, 1184, 
1222*, 1450, 1545, 1595, 1623, 1993, 2014,
2205, 2227, 2318, 2341, 2378, 2419, 2496, 
2528, 2769. — Stemplet HS: 739. — 
Stemplet RS: 2205, 2341. — Nederlandsk 
arbejde. 1600—75: 896*, 972*, 1095, 1518, 
†2586. —- Fade af anden fabrikation. 
1575—1700. Messing: 397 (1584), 2268
(1589), 2060 (o. 1590?), 2156 (skænket
1594), 2268 (købt 1616?), 1570* (købt 
1632), 104 (1649), †777 (1663), 1623*
(1664), 1823, 2296*, 2440. Tin: 1087, 2617. 
Sølv: 163, 397 (1690). — 1700’rne. Mes
sing: 753 (1770), 2060, 2341, 2788. Sølv: 
832* (1726), 2496 (1728), 2561* (1747), 
†998 (nævnt 1769). Tin: †777 (1748), 1164 
(1780), 2341. — 1800’rne. Messing: 2742 
(1886), 987, 2770. Tin: 2586 (1823), 1402

( f ø r  1824), 1497 (1824), 1470*, 1971 (1828), 
662, 1028 (to), 1250, 1301, 1657, 1950, 
2187 (1829), 1378 (to: 1830), 1270, 1329*,
2561 (1831), 776 (1837), 1206 (1838), 872
(1842), 1132 (1843), 2014 (1844), 1352 
(1848). Kobber: 2462 (1857). Plet: 911
(1848).

Dåbskander. 1700’rne. Tin: 832* (o. 
1733), †1028 (1738), †1087 (1748), 164* 
(skænket 1756), 2061*. —- 1800’rne. Tin: 
1545, 2528, 2561 (1828), 1028, 1087, 1250, 
1270, †1302, 1329*, 1352, 1378, 1623, 
1657, 2187, 2268, 2297, 2319, 2342, 2440, 
2496 (1829), 777, 872, 896, 1206*, 1402, 
1498, 1518, 1570, 1950, 1971, 1993, 2205*, 
2228*, 2378, 2419 (1830), 1132 (1834), 
2014 (o. 1844), 1184* (skænket 1845), 1470
(1849), 2742 (o. 1850), 946 (o. 1850—75), 
2689* (1862), 2788 (1862?), 2770 (1860’er- 
ne ?), 1184 (1871), 753 (1879), 2618* 
(1880), 2561 (o. 1880). Messing: 987, 1595. 
Kobber: 2462 (1857 7). Plet: 703 (1863), 
739.

Degnestole. 2072* (1500—25). — 1550 
—1600: 1572*, 2442 (1560), 1661* (o. 
1560), 1331*, (†)1502* (1562), (†)2073 
(o. 1562), 2422 (1564), 1379 (1566), 875 
(1569), 2690? (1578), 2208*, 2690? (1579), 
1136 (o. 1580), 1628*, 2229, 2387*. — 
1600’rne: 2626 (o. 1600), †1953 (1619), 
2189 (o. 1620), 897 (o. 1625), 1550 (o. 1627), 
1306* (1631), 2270 (o. 1640), (†)2499 (1643), 
†2532 (1644), 2230* (1645), 1520*, 1996. — 
782 (1716—17?). — 2343 (o. 1870?). — 
Med malerier: 2270 (o. 1640).

Dobbeltkapeller. Før 1300: †1151, (†)
2604.

Drejere.
Andersen, Anders 2532 (1735).
Johan, Frederiksborg 2013 (1704), 2157

(1712), 777 (1717—18).

Dværgsøjler, se: søjler.

Døre og portaler. Før 1300. Hoved
materiale rå og kløvet kamp. Retkantet 
lysning under ydre og indre rundbue med 
kilestensstik om (muret) tympanonfelt på
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egeplanker. Typen kan have fuldt ud
muret tympanonfelt mod det indre: pas
sim. — Hovedmateriale skånsk sandsten. 
Rundbuet med krumhugget kilestensstik 
over kragbånd: 1241*, 1287 (med to søj
ler og profderet stik). — Hovedmateriale 
munkesten. Profderet rundbue med to- 
firdobbelte, sort-røde stik; eventuelt mu
ret tympanonfelt: 686* (to, heraf en med 
prydsten), 763*, 884, 1104*, 1106 (hjørne- 
knopbaser), †1108, 1109, 1199, 1613, 
1638* (polykrom bemaling), 1640, 1938*, 
2146 (to). — Samme. Type, svarende til 
kirker af rå og kløvet kamp: (†)2198*.
— Døre med vandret stik af skråtstillede 
sten: 686*. -— Spærstik: 1263. — Stænge
bom: 920, 2356. — 1300—1550. Hoved
materiale munkesten. Fladbuet, med eller 
uden fals; eventuelt med spidsbuet spejl: 
passim. — Samme. Fladbuet med rund
buet spejl: 1394, †2762. — Rund- eller 
spidsbuet med spidsbuet spejl: 322, 2198, 
2648. — Dateret. Rundbuet med spids
buet spejl og profderede karme (kalk- 
malet indskrift for Erik VII af Pommern): 
324*. — Efter 1550. Skulptursmykket 
portalindfatning: 576* (1585), 2034* (1588), 
1697* (1606), 808* (1726). — Andre for
mer: 2454 (1583), 2031* (1588), 1760 
(flere: o. 1616), 1016 (1701), (†)763* (1717, 
med »lysen«), 1615 (1741), 2291 (1769), 
1243 (1826), 2734 (1881).

Dørfløje. 1300—1550: 198, 419, 693, 
1520, 1552, 2532, 2566, 2772*. — 1550—

1600: 1306* (1556), (†)619 (o. 1582), 199
(1583), 1628, 1661, †2691. — 1600’rne: 
1189 (o. 1600), 1850*, 1851 (1615), 1996 
(1625—50), 1852* (1634), 1552 (1638), 
2424 (1667?), 199* (1699), 707. — 1700’rne: 
1574 (1708?), 1090 (1724), 693 (1736), 741
(1737), 2424 (1738?), †914, 1307, 2230 
(1745), 200 (1746), †755* (1747), 2442 
(1755), 1472 (1758), 2209 (1762), 876* 
(1764), 2424 (1765), 199, 1379*, 1406* (to), 
1503 (to), 2190, 2300, 2344, 2468, 2532, 
2590. — Efter 1800: 2533 (1800?), 988 
(1823), 2442 (o. 1825), 2190, 2230 (1827), 
2210 (o. 1827), 2391 (1837?), 200 (1846), 
2016 (1847), 2590 (o. 1853?), †2691 ( f ø r
1855), 2691 (1855), 2077 (1856), 847*

(1863), 1406, 2271, 2322 (to), 2533, 2566.
— Uvis alder: 1252 (to).

Dørringe. 2532 (1450—1500), 1574 (o. 
1550), 1661* (1500’rne ?), 1851 (1615), 
1628.

Entreprenører, se: murmestre.

Epitafier (se også: mindetavler).
1. Stenhuggerarbejder. 1600’rne: 

†1956 (1602), 1955 (o. 1619), 458* (1634), 
1230* (o. 1650), 244* (1665—71), 462
(1667), 245* (kort før 1668), 247* (1670— 
72), 2775 (o. 1684), 1956 (o. 1689), 2348
(1695), (†)2096*. — 1700’rne: 2400 (o. 
1711), 2501* (o. 1715), 462 (o. 1720), 714*
(1721), 789, 1193, 2098 (o. 1728), 1408* 
(o. 1730), 788* ( f ø r  1744), 1956* (o. 1759), 
2348*, 2721 (o. 1770), 1523 (o. 1772), 1523 
(o. 1774), 1956 (o. 1777), 462 (o. 1786), 
876 (o. 1788). — 1800’rne: 2325 (1892).

2. Træskærerarbejder. 234 (1576), 236* 
(o. 1599). — 1600—50: (†) 452 (efter 1601), 
237* (1601—06), †1956 (1602), 238* 
(1602—04), †1476 (o. 1604), †1956 (1613), 
†2325 (o. 1614?), 1554 (1615), 2086* (o. 
1615), †1957 (o. 1618), 454* (o. 1620), 456*
(1623), 1193* (o. 1623), 1408* (o. 1625), 
2087* (1631), 2088* (1632), 460* (1638), 
1630* (1639), 240* (1640), 958* (1646), 
1143*, (†)1665*. — 1650—1700: 243* 
(1650), 958*, 1662? (o. 1650), †1476 (1652), 
†1958 (o. 1655), 2090* ( f ø r  1656), 959* (o. 
1661), †668 (1665), 1578 (1671), 2094 ( f ø r  
1675), 2694 (1677), 2096* (senest 1678), 
2775 (o. 1684), 1144 (1686), (†)725. — 
1700’rne: 960* (1705), 1038 (efter 1707), 
1230* (o. 1740), 2694 (o. 1751), †1578 (o. 
1754), 2593* (1756), 2325 (o. 1757), 2775 
(o. 1762), 790 (o. 1780), 2594 (1782), †2694 
(o. 1783), 1665 (o. 1789).

3. Kalk malede. 1536* (1553—64/79?).
4. Malerier. På træ: 236* (o. 1599). — 

1600’rne: 454 (efter 1601), 238* (1601—06), 
240* (1602—04), 2086* (o. 1615), 456
(1623), 1193* (o. 1623), 1408* (o. 1625), 
1144* (1625—50), 2087* (1631), 2088* 
(1632), 456 (1637), 460 (1638), 242* (1640), 
958* (1646), 244* (1650), 959* (o. 1650), 
668* (1655), 1144 (1686). På lærred: 1631* 
(1639), 2090* ( f ø r  1656), 959* (o. 1661),
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245* (1665—71), 246* (kort før 1668), 
2324* (1670), 248* (1670—72), 2094* 
( f ø r  1675), (†)2594* (o. 1680). På kobber: 
458 (1634). På ukendt materiale: †2325 
(1689).

5. Metalarbejder. 459* (1637?), 460* 
(o. 1710), 790 (tre: 1765, o. 1787).

Faner. 1190 (1868), †445.

Fonte. Før 1300. Granit, Roskilde
type: 972, 1402, 1448, 1470, 1544, 1622, 
1656, 2227, 2296, 2341, 2462, 2769. Vari
anter: 2204*, 2418. Firkløverformet kum
me: 776*, 1027*, 1183*, 1222, 1300, 1517*. 
Jyske løvefonte: 738*, 2740*. Andre typer: 
946, 1087*, 1132, 1163*, 1250*, 1270, 
1328*, 1497, 1570, 2014, 2060, 2156, 
2268*, 2318, 2440, 2741, 2754, 2786, Got
landsk kalksten: 871*, 2717. Skånsk 
sandsten: 702*, 1971, 2155*, 2496*. Med 
indskrift: 702*. — Efter 1550. Træ: 1950* 
(o. 1617), 946* (o. 1650), 2059* (o. 1675), 
1993*, 2376* (1600’rne), 830* (1728), 
(†)1206 (1729), 987* (1751), 752* (1770), 
1594* (1796), 1163 (1836), 872 (1842), 
1132 (1843), †2769 (nævnt 1862), Messing: 
162* (skænket 1579), 2528* (1604). Sand
sten: 1821* (o. 1575), 396 (1584), 2716* 
(o. 1600), 2617* (o. 1625), 1377* (skænket 
1637), 2560 (1831), 1352* (1834?), 776
(1837), 1570 (1838). Kunstsandsten: 1206*
(1838), 1993* (1863), 1950* (1868), 2187
(1877), 1594 (1884). Granit: 895 (1899). 
Norsk marmor: 2585* (skænket 1835). 
Porfyr: 599*. Sølv: 1821* (skænket 1920). 
Zink: 856* (1846), 911 (1848). Støbejern: 
2689* (1855), 896. Dåbsengel: 397 (1700— 
50).

Fontehimle. 1600’rne: 1184* (1641—
45), †777 (1663), 2061* (1676), 703*, 
2376*. — 1700’rne: †1270 (nævnt 1717), 
754* (1770), 739* (1780). — 1800’rne: 
†2618 (nævnt 1808).

Fontelåg. Træ: 2376* (1600’rne), †1270 
(nævnt 1717), †2156 (nævnt 1742). — Me
tal: 2742 (1620?), †2529 (nævnt 1620), 
†2561 (nævnt 1741).

Fontelukkelser. 166* (1655—56, med

malerier fra 1899), †777 (1717—18), †2268 
(nævnt 1725), †777 (1736).

Fontepodier. (†)1261, 1270*.

Forhaller. Før 1300: †1107*, (†)1640*, 
1938*, 2238?.

Fortidsminder. Dyssekammer: 1257.
— Gravhøj: 2216. — Gravpotte: *1630.
— Kværnsten: 883, 2246. — Lerkarskår: 
2407. — Skålformede fordybninger: 1979, 
2136, 2510.

Gabestok, se: halsjern.

Gallerier. Efter 1550: 620* (1582), 
1706* (1608—13), 812* (1726), †992* (1736
— 39), 978* (1823). Se også: herskabsgal- 
lerier og -stole.

Gavle. Før 1300. Glatte med udkragede 
gavllinjer: 688*, 691, 763, 1104*; samme, 
med relief- eller blændingskors: 689*,
1015, 1111?. Andre former: 1111?, 2248, 
2483* (tregruppe). -— 1300—1550. Tre 
højblændinger, spidsbuede: 1563, 1616, 
2290*; samme, under fælles spidsbue: 
2198; spærstik: 1485. Fire spidsbuede høj
blændinger, de to midterste tætstillede: 
1344, 2452*, 2608, †2709*. Fem til ni høj
blændinger med rund- eller spidsbue, 
nogle tvedelte med forskellig stikform: 
passim. Seks spidsbuede højblændinger: 
2147. 11 spidsbuede høj blændinger: 2360. 
Højblændinger, etagedelte: 925 (1503), 
1292*, 1564, 1966*, 2178, 2730*?, 2760. 
Højblændinger, delvis stavdelte: 315*, 
1511, 1615, 2760. Højblændinger med 
stavværksagtig bund (cirkel over tvedelt 
spærstik) »Helsingørtype«: 66* (1454—74), 
75* (o. 1475f.), 764* (1475—85), 693
(1517), 864, 886, 1177, 1218, 1485, 2331. 
Højblændinger af »vindueskrydstype«:
1016, 1264, 1321*, 1616, 2290, 2453?. 
Høj blændinger, tvedelt af stav med 
skjold: 2289*, 2513*, 2760. Højblændin
ger, omsluttet af blændingsbånd: 2311, 
2453?, 2514*, 2649, 2761. Højblændinger, 
kombineret med cirkel-, skjold-, rude- 
eller korsblænding: 907, 908, 1344, 1644, 
2312, 2331, 2579. Korsblænding, flankeret
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af høj blændinger: 1614* (med dekore
rede blændingsbunde). Korsblænding, 
flankeret af to små spidsblændinger (»kal- 
variegruppe«): 1244, 1441, 2246*. Sær
former: 315*, 885, 1264, 2248. Gavl med 
kors- eller cirkelblænding: 862, 1014, 
2730*. — Efter 1550. Vælske gavle (med 
eller uden blændinger): †1683 (1562 
—63), 2032f. (1588), 1694* (1606f.), 1460, 
†2733* (1614), 2179 ( f ø r  1615), 1532* 
(o. 1615), (†)2199? ( f ø r  1722). Blændings- 
gavle af middelalderlig form: 1941 (o. 
1555), †72 (1559), 2031 (1588), 2519* 
(1617), 1444 (o. 1617), 1984 (1703), 2546 
(1821—27), 1200 (1837), 2453 (1863), 
2733f. (1881—82), 2455 (1889—90).

Gemmenicher, i mure. Før 1300: 1105, 
1530, 2005 (flere), 2237, 2288, 2578, 2647 
(flere), 2758 (flere). — 1300—1550: 764 
(flere), 2198 (flere), 2219, 2246, 2361, 2412 
(flere), 2434, 2650, 2761.

Gesimser og gesimsfriser (se tillige: 
bæltegesimser). Før 1300. Rundbuer på 
konsol i forbindelse med façadeblændinger: 
57*, 685*, 1106*, 1111, (†)1940, 2138*. 
Rundbuer på dværgsøjler (blindgalleri): 
2139*. Savskifte kombineret med andre 
led: 685*, 763, 2177. — 1300—1550. 
Fladbue: 74*. Trappe: 1244, 1367, 1444,
1940, 1984, †2452; samme med savskifte: 
1264,1614,1982. Firkløver: 75. Bloktand:
1643, 2178, 2579. Savskifte kombineret 
med andre led: 693 (1517), 689* (afrun
dede tænder), 1218, 1484, 1966, 2220, 
2311, 2332, 2360, 2483. Rundstav mellem 
to platter: 2708. Enkelt og dobbelt fals: 
passim. — Efter 1550. Savskifte kombi
neret med andre led: 1533 (o. 1615), 2517
(1617), 862 (1764), 1217 (1766?). Forskel
lige profiler: 2454 (1583), 1460 (1614), 
2652 (1700), 2546 (1721), 810 (1726), 
1018 (1735), 766 (1736), 729 (1737), 1486
(1738), 2148 (1742), 1644 (1746), 2435 
(1798), 1394 (1840). Enkelt og dobbelt 
fals: passim. Rundbue under »sparenkop«:
2199 (o. 1827), 2436 (o. 1830).

Gitre (se også: fontelukkelser og kor
gitre). Smedejern: 1702* (1617), 265*
(1679), 2750* (1780).

Glamhuller. Før 1300. Rundbuede: 
2358. — Spidsbuede: 1113. — 1300—1550. 
Rundbuede: 1264, 1394, 2199, 2243,2608; 
samme, flankeret af blændinger: 2760. 
Spidsbuede: passim. Fladbuede: 1016,
1177, 1264, 1321, 2290, 2411, 2758; sam
me, flankeret af blændinger: 1564, 2485; 
samme, tvillingdelt: 1939*. Fladrundbuet, 
tvillingdelt med topcirkel: 908. Særform. 
Fladbuet, dobbelt med klokkeophæng: 
1966*. — Efter 1550: 1533, 2148, 2032 
(1588), 1460, †2733* (1614), 2519 (1651), 
2652 (1700), 1984 (1723), 810 (1726), 
1067, †1202 (1739), 2009 (1767), 1644 
(1768), 2332 (1867), 2733 (1882). — Sær
form: 2220 (1706).

Glarmestre.
Anders, Holbæk 96 (1572).
Ballantine, James, Edinburgh 1787 

(1855).
Claus 330 (o. 1580).
Duvier, Aug. 928 (1912).
Fischer, D. W. 1787 (1843).
Gudecken, I. 96 (1780).
Hans 337 (1598).
Hansen, Gunnar 1118 (1953).
Hansen, Jens 413 (1712—13).
Jens 112 (1589).
Krøll, H. F. 983 (1822).
Mönnich 2435 (1797).
Nielson og Søn, Frithjof 1787 (1970).
Oluf 96, 112 (1585), 332 (1596).
Peder 99 (1577).
Petersen, Poul 414 (1744).
Schultz, Johan 1069 (1668).
Smits, Anne Maria Jens, Hillerød 728

(1737).
Trock-Madsen, O. 1220 (1952).

Glasmalerier. Før 1300: 2735* (mo
saik). — Middelalderlige: 695, †2010, 2250, 
2486. — Efter 1550: †112 (1585), 2044* 
(1588—1601), †337 (1598), †1884 (1620— 
21), 1069 (1668), 928* (1717), 751 (17477), 
1786 (1843—55), 1888 (1864f.), 928 
(1922f.), 337 (1950), 1566 (1950—61), 
1118 (1953). — Uvis alder: 1266.

Glugger, se: vinduer.

Grave. Middelalderlige. Frådsten:
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2132, 2276*; med hovedrum: (†)1522*,
2019, 2407. Tegl; med hovedrum: 1049*, 
1060*, 1142*, 1430*, 2019. Jordgrave:
1522, 2019, †2132, 2407, 2540.

Gravfliser. 877, †1311, †2696.

Gravkamre på kirkegårde. 1933 (o. 
1861), 1930 (o. 1875), 1977 (o. 1905), 1008, 
1933 (1920), 1008 (o. 1927, 1952).

Gravkirke. (†)1587* (1795, 1883).

Gravkældre og åbne begravelser.
1550—1600: 2749 (o. 1565), 468 (efter 
1583), 2628. — 1600’rne: 2569 (1651), 
2628 (1658), †1092 (1660), 2105* (tre: o. 
1670), 264* (1679), 275 (1689), †2471
(1699), 1146, †2111, 2278. — 1700’rne: 
†2192 (o. 1700), 268 (1707), (†)1234 (o. 
1715), 2569 (1733), 669 (1739), 1276
(1743), †1958 (to: 1746), †2471 (1748,
1749), 2750 (1752), (†)964, (o. 1753?), 
†2471 (1754), †1476 (1758), 1018, †1038,
2110, †2304. — Uvis alder: †1523, †1630, 
†2348, 2501?, 2536, 2569.

Gravmonument. 1601* (1796).

Gravrammer og -træer. 2428* (1604), 
†917 (1769), 1234 (1797), 1234* (1800), 
†2161 (1808), †1211 (1830—40), †2161* 
(1831), †2631.

Gravsten (se også: kirkegårdsmonu- 
menter). Før 1300: 790, 1146?, 1276*, 
2019*, 2276*. — 1300—1550: 2694* (o. 
1305), 1039* (o. 1337), 2722* (o. 1481), 
468 (o. 1498), †1432* (o. 1520), †260* (o. 
1528), (†)249, 714, 1579, 1665*, 1999 (to),
2020, 2276, 2304*, 2349 (to), 2695*. — 
Middelalderlige: 2630. — 1550—1600: 
249*, 250* (fire), 251* (to), 468 (tre), 469 
(to), 470* (to), 471, 473, 961*, 962*, 1958, 
2098 (to), 2276 (to), 2749* (to). — 1600— 
50: 252* (tre), 253 (tre), 254 (fem), 255, 
†261, 472* (to), 473* (tre), 474* (fem), 
475 (to), 476* (fire), 477* (tre), 478*, 479* 
(tre), 480 (tre), 714 (tre), 791, †792, 899, 
1146, 1193, 1194, 1232 (to), 1409, 1476,
1523, 1555, 1579 (to), 1631, 1976,

1999, 2000, 2099f.* (otte), 2161, 2212, 
2276*, †2278, 2304, 2326 (to), 2444 (to), 
2445*, 2471 (to), (†)2503, 2568 (to), 2594, 
†2595, 2775 (to). — 1650—1700: 255, 
256* (tre), 257 (fire), 481 (fem), 482* (fem), 
483 (tre), 484 (to), 669, 715, †715, 791,
899, †899, 916, 962, 1039, 1146, 1169, 
1232, 1233, 1360, 1523, 1580, 1666, 1958,
2020, 2102* (fire), †2105 (to), 2277 (to), 
2326, 2400 (fire), †2445, 2502, 2595 (to), 
2696. — 1700—50: 257, 258 (fem), 259 
(to), 484* (to), 715 (tre), 791, 963 (tre), 
1146, 1170, 1194, 1234* (to), †1276, 1504 
(to), 1580, 2278, 2503, 2536, 2568, 2595 
(to), 2630, †2631*. — 1750—1800: 260 
(to), 484, 485, 916, †917, 964 (to), 1310, 
1958, 2278, 2350, 2502*, 2568 (tre). — 
1800’rne: 669, 792 (to), †1008 (mange), 
1194, 1310 (to), 1928* (elleve), 2161, 2231, 
2326, 2428, 2502. — Uvis alder: 744, 899, 
†1060, 1146, †1360, 1958, (†)2326.

Figursten. 1500’rne: (†)250 (to), 251*, 
1665*, 2749* (to).

Daterede: 2098 (1591), 469 (1592), 471 
(1599), 472* (1600), 473 (1603), 714 
(1608), 2100 (1609), 2100 (1610), †792
(1612), 474*, 715 (1619), 254 (1624), 476 
(1628), 476* (1629), 2304, 2471 (1632), 
1476 (1634), 2471 (1637), 2445* (1638), 
480 (1644), 791, 2102 (1652), 481 (1656), 
916 (1658), †899 (1659), 669 (1665), 256, 
2696 (1666), 482 (1667), 482 (1669), 482* 
(1670), 1232 (1677), 1146 (1683), 2326 
(1684), 1039 (1688), 483 (1692), 483
(1693), 257 (1699), 484 (1703), 257 (1707), 
258, 2536, 2595 (1744), 917, 2350 (1776), 
2326 (1833), 2231 (1836).

Skriftarter. Runer: 1146, †1360. -— 
Majuskler. 1300’rne: 714, 877, 1039*,
1579, 1999, 2694*. — Minuskler. 1450— 
1550: (†)249, 468 (to), †1432*, 2304*, 
2722*. — Versaler. Ældste eksempel: 
(†)250 (o. 1557), i øvrigt passim. — Frak- 
tur. Ældste eksempler: 1666* (mellem 
1534 og 1557), 2098 (o. 1558), i øvrigt pas
sim. — Kursiv. Ældste eksempel: 1666 
(o. 1664), i øvrigt passim.

Gravudstyr. Kalk og disk, af tin, pil- 
grimstegn, signeter: 1432*. Sporer: 1038. 
Våben: 1038, †2749. Spånæske: 277. Bar- 
netøj og flaske: 269.
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Guldsmede.

KØBENHAVN
Berth, L. 651 (1910).
Borris, A. 893, 894 (1745).
Borris, J. 1250 (1713).
Brandt, Christian 1992, 2014 (1701).
Brasenhauer, Ditlev 598 (1703).
Brock, Rasmus (Jørgensen) 734 (1829) .
Buchholtz, Jochum 1400 (1720).
Burmeister, Nicolai 1025f. (1689).
Christensen, Jens 1182 (1722), 2740

(1726), 944 (1731), 945 (o. 1731).
Christesen, Fr. Chr. Vilh. 855 (1868), 

2527 (1869), 856 (1873), 1448 (1874), 734
(1879), 2584 (1881).

Christgau, L. O. 651 (1894).
Dahl, Emil Ferdinand 1085, 1182, 

12212, 1496 (1865), 1085 (1868), 661, 2340
(1869), 1250 (1870), 1351 (1874).

Dragsted, A. 1821 (1920).
Drebolt, Telemark Albert 2740 (1867).
Ebbesen, Niels 735 (1825).
Eggersen, Poul Resen 2560 (1830), 2316,

2492 (1831).
Fabritius, Frederik 828 (1726).
Falck, A. P. 2584 (1898).
Fleron, A. 2417 (1903), 2768 (1904), 2316 

(19(05)).
Foght, Carl Peter 2056 (1833).
Frontin, Pierre 1348 (1826).
Hertz, P. 2768 (1799,1800), 1131 (1857), 

2460 (1875), 2493, (1878), 1182 (1894), 1162
(1954).

Holling, A. F. 1820 (1740), 1494, 1621f.
(1747), 1494, 2265, 2266, 2439 (1751), 
1621, 1656, 1970, 2416 (1752), 1299, 1448, 
2155 (1753).

Holm, Andreas 2057 (1782), 752 (1786).
Holm, Hans 1992 (1807), 1221, 1235

(1821), 734, 748 (1829).
Holm, Svend Sørensen 944, 951 (1711).
IM? (H, N, K?) 661 (1676).
Iversen, Tyge Leth 752 (1786).
Jensen, Christen 2495 (1700), 1400

(1716), 1970 (1720), 2186 (1734), 1182.
Jonsen (Joensen, Johnsen), Brandt 2527, 

2560 (1762), 1300 (1767), 870 (1771).
Jonsen (Joensen, Johnsen), Christian 

734?, 1468? (1744), 1162? (1746).
Jonsen (Joensen, Johnsen), Christopher 

(Christian?) 734?, 1468? (1744), 1818

(1745), 1162? (1746), 2493 (1747), 1820
(1763).

Jonsen (Joensen, Johnsen), Niels 2574
(1713), 1374 (1713 el. 17, 1723), 1671
(1724), 1026, 1205, 1269 (1725), 827, 1205, 
1656 (1726), 2303 (1727), 2203, 2224, 2374, 
2416 (1728), 1496, 2265, 2374 (1729), 1130, 
1400, 1468, 1992, 2013, 2317, 2340 (1730),
2373 (1731), 1569, 1818, 2204 (1732), 774, 
1400 (1733).

Junge, Nicolai, se p. 1212.
Klitgaard, Jens 699 (1714), 1025 (1720— 

21), 643, 1818 (1723).
Klitgaard, Svend Jensen 1970 (1762).
Kragh, Johan Christian Andreas 2616 

(1788).
Kragh, Peder 1543 (1793), 2768 (1799).
Krøyer, A. Johs. 2496 (1728).
Larsen, Niels 2584 (1753).
Lauritzen, Carsten 1816 (1648).
Lave, Claus Lauritzen 1622, 2584 (1693), 

2527 (1703).
Lercke, Johan Martin 944 (1832).
Lindbach, [Christian Nielsen] 2057 

(1798).
Lund, Bendix 598 (1711).
Lund, Louis 142 (1918).
Malmborg, Peder Jacob 870 (1829), 

2296 (1830), 2560.
Michelsen 1131 (1921), 10862 (1942).
Mortensen, C.? 2591 (o. 1900).
Mundt, Johan Henrich 2318 (1712).
Møinichen, Carl I. S. 1516 (1858—59).
Nielsen, Anders 2494 (1668), 2265, 2266 

(1682).
Ortved, Joh. Peter Valentin 1299 (1837).
Pape, Detlef 2561 (1747), 1401, 1820

(1750).
Pedersen, Johan 1568 (1713).
Pedersen, Sten 1816 (1621).
Petersen, A. 1948 (1904).
Pipgros, Marcus 598 (1727).
Post, Johan 2687, 2715, 2739.
Prytz, Jørgen 661 (1610), 2154, 2687, 

2715, 2739.
Raadt, Hans 1892 (1583).
Røymand, Andreas 752 (1786).
Schmidt, Henrik Ludvig 1568 (1847).
Schou, Jacob 1362 (1774).
Schouw, Jens (Sander) 1351 (1774), 1820

(1777).
Schowert, J. J. 893 (1738, 1745).
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Schrader, Christian 894 (1707). 
Schrøder, Conrad Christian Frederik 

2715 (1837), 597 (1843), 1374 (1858), 1131 
1162, 1656, 2204, 2225 (1863), 986, 1948, 
2316 (1864).

Schrøder og Søn 1205, 1328, 1542, 1568,
2155 (1863).

Silm, Martinius 2769 (1699).
Sivertsen, J. A. 2296 (1830).
Stoundre, Pierre Jean 735 (1825). 
Svendsen, Niels 529 (1689).
Thrige, Peter Nicolai 1594 (1771). 
Werum, Christian 1299, 2688 (1760). 
Westrup, Andreas Martin 2186 (1861). 
Wilcken, Ole Flores 1182 (ml. 1725 og 

1751), 2416.
Winnecke, Christian 2786 (1682). 
Wolgast, Hans Nielsen 1250 (1698). 
Wærum, Christian, se Werum, Christian.

BERGEN
Lampe, Berent 894 (o. 1675).

FREDERIKSSUND 
Agerlin 2057 (1833).
Christensen, Christian Frederik 2056

(1853).
Sivertsen, J. A. 661 (1829).

HELSINGØR
A = Albert ? 529 (1580).
Albertsen, Willum (Wilhelm) 376 (1668). 
Amberg, Lars 223 (1765).
Andersen, Frantz, se: Frandts.
Andres, se: Seiersen, Anders.
Baltzer, se: Odder, Baltzer Thommesen. 
Brock, Daniel Pedersen 417 (1701). 
Elling, Peder 144 (1585), 392 (1592). 
Foss, Albert 377 (1650).
Frandts (muligvis Frantz Andersen) 

393 (1660).
Hans 392 (1577—81, 1586).
Hans 643 (1627).
Hoffmeier, Caspar 141 (1680).
Holst, Hans Peder 376 (1725—50). 
Jacobsen, Lauritz 144 (1573—74). 
Lange, Nicolaus Lauridsen 397 (1690). 
Lindberg, Andreas 140, 144 (1773), 145 

(1776), 376 (1806).
Lyngsøe Petersen, Jørgen 528 (1775), 

143 (1777).
Mortensen, Willum 870.

Odder, Baltzer Thommesen 144 (1624, 
1629).

Otter el. Otto, Jacob 375 (1641), 142, 
377 (1650), 376 (1657), 699 (1662—63). 

Seiersen, Anders 145 (1672—73).

HILLERØD
Brockmüller, Gabriel 2439 (1588), 1817, 

2340.
Dreier, Mads Sørensen 1494? (1800), 

986? (1822).
Jacobsen, Peder 1816 (1638), 643, 1656 

(1650).
Rasmussen, L. 1818 (1907).

KØGE
Morten 144 (1573—74).

ROSKILDE
Christensen, Christian Lindahl 2688 

(1833?).

SLANGERUP
Jørgen 1412 (1613).

AUGSBURG
Drentved, Abraham 855 (1779—81). 
Gelb, Melchior 1817 (o. 1650). 
Wallbaum, Mathæus 1891 (o. 1600).

HAMBORG
Lambrecht, Hinrich 1815 (1606), 1812. 
Mores (d. æ.), Jacob 1822 (1573), 1810 

(1606).

PARIS
Bystempel 377, 383 (1333).

IKKE STEDFÆSTEDE 
(ordnet kronologisk)

A E 2492 (1577).
Holst, Jørgen 285 (1579).
Jacob 144 (1601, 1603-04).
Henrich 2056 (1617).
Jens 144 (1634).
Peder 643 (1650).
H N i skjold og tre stjerner 2056 (1700—

25).
Karnoff 507 (1823).
I I H L I 598 (1800’rne?).

Gulve. Middelalderlige. Frådsten: 
2126, 2237. — Piksten og mørtel: 1019,
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1178, 1203, 1242, 1260, 1283, 1288, 2005, 
2126, 2237, 2356, 2482. — Munkesten: 
1118*, 1262, 1423, 2005, 2580. — Ler- 
fliser (med eller uden glasur): 865, 1050, 
1116, 1985, 2130, 2163, 2360, 2411; 
samme (med ornamentik): 1292, 1369, 
1423, 1617, 2010*, 2245*, 2486. — Efter
1550. Teglsten og -fliser samt kalkstens- 
fliser og moderne mursten: passim.

Gørtlere, kandestøbere, tinstøbere, 
kobbersmede m.m.

Aaby 2469 (1880—81).
Anders 163 (1579).
Andersen, M., Helsinge 1164.
Anna Dorothea 1401 (1737).
Brandt, Jochum, Helsinge 1094 (1650— 

1700).
Bringe, [Hans Henrich (Poulsen)], Kbh. 

2340 (1751).
Buhne, Johan, Helsingør 1131 (1716).
Buntzen, L. W. 2014 (1844).
Busch 1669 (1839).
Callundborg, Svend 2204 (1736).
Dahlgreen, A. C., Kbh. 1028, 1087, 

1250, 1301, 1329, 1352, 1378, 1657, 1950, 
2187, 2268 (1829), 1206, 1378, 1402, 1497, 
1498, 1571, 1993, 2014, 2378, 2419 (1830), 
1270, 1329, 2561 (1831).

Dahlgreen, Magnus 946 (1795).
Dalhoff, H., Kbh. 856* (1846), 911

(1848).
Dalhoff, K. P. 986* (1822?).
Duhan 506 (1820).
Friderichsen, Fridrich 2419? (1757), 

†2440 (1762), 2155 (1773), 2061, 2374.
Geyder, Andreas 112 (1726—27).
Gottlieb, Johan 219 (1757).
H S, sydtysk 739 (o. 1575).
Hansen, Peder, Kbh. 2014 (1701), 1992

(1729).
Hecht, Matthis, Helsingør 870 (1680), 

699, 755 (1681).
Holm, Svend S., Helsingør 164 (1744).
Høy, Arendal 753 (1879), 2561, 2618

(1880).
Høy, Hans 2742 (o. 1850), 1184 (1871).
Irgens, S. 1948 (1836).
Jacob 144 (1583).
Jakob i Kobbermøllen 112 (1614).
Joest, Hillerød 1301 (1631).
Johan, Helsingør 1094 (1650—1700).

Jørgen †1970 (1605).
Kiehler, Abraham 1496 (1730).
Kirck, Niels Simonsen 286 (1727, 1735, 

1748, 1752, 1754—56).
Kirck, Simon Nielsen 286 (1755).
Kirk, Mikkel 216 (1775).
Kjølstad, Holger 2495 (1879).
Laurids 2044 (1616).
Licht, G. 987 (1820).
Ludcinsky, Hans Mikkelsen, Kbh. †2186

(1735), †2496 (1736), 1402, †2340 (1744), 
1498 (1746), 777, 1375 (1748).

Matthias 337 (1589—90).
Møller, Ditlev 449 (1742).
Nielsen, S. 1221 (1872).
Niemand, Jochim, Helsingør †2225 

(1642).
Pedersen, Jacob, Helsingør 1094 (1650—

1700), 1362 (1662).
R S, sydtysk 2205, 2341 (o. 1575).
Rasmussen, Lauritz, Kbh. 2083 (1877),

1595 (1888), 725 (1931), 2318.
Reisz, E. B.’s enke 1570, 1950, 2205, 

2228 (1830).
Reisz (Reuss), Ephraim Benjamin, Kbh. 

752 (1780).
Reisz, Peter Benjamin, Kbh. 1469, 1470

(1828), 2586 (1835?), 776, 1352 (1837).
Robberson 220 (1835).
Schøne, G. og F. Szybrowsky 1206 

(1838).
Schönefelt (Skonfeldt), Johan, Kbh. 

834? (1717), 1362 (1724), 872 (1726).
Sperling, H. M. 2374 (1788).
Stilman, Petrus 286 (1787).
Svanberg, Carl Magnus (jun.), Kbh. 

872, 2788 (1842), 2689 (1862), 2770 
(1860’erne).

Svanberg, Carl Magnus (sen.) 1402 
(1809).

Szybrowsky, F. 776, 1352 (1837), 1206
(1838).

Toft, C. L. 915 (1953).
Wadel, Alexander, Hillerød 1402 (1656).
Wideman, Hans, Kbh. 731 (1737), 1028

(1738), 1069, 1203 (1739).
Wossius, F. 286 (1742).
Ikke navngivne, med bomærker: 738, 911, 

1328, 1970*, 2014*.

Hallekirker. 573 (1582), 1706 (1608 
—13), 979 (1820).
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Halsjern. 52 (1671). — Efter sabbat
forordningen 1730: passim.

Hatteknager. 955 (1777), 743* (1784), 
2534* (o. 1800), 1333*, 1576, 2161.

Helgengrave (sml. relikviegemmer). 
1023*, 1128, 1296, 2151*, 2736.

Helgenniche. 536 (udvendig).

Helligkilder. 683(?), 1064, 1337, 
1427?, 2285, 2431, 2575.

Herskabsgallerier. Før 1300: †1260*?, 
†1288*. Efter 1550: 1878* (o. 1615—20), 
999* (1739). Se: gallerier og herskabsstole.

Herskabsstole. (†)2745* (o. 1575), 613* 
(1582 7, marskalstol), 2720? (o. 1645), †785 
(o. 1663), †784 (o. 1663 7), 783 (1668), 
(†)410 (1705), †992 (1725), †785 (1736), 
†846 (1730’rne), 410 (1743—44), †IOOO
(1745), †754 (1747), †2566 (malet 1784), 
†1598 (1795).

Hvælv. Kvartkuglehvælv (halvkuppel- 
hvælv). Før 1300: 1199, 2146, 2219, †2411, 
2578*, 2647*. — Tøndehvælv. Før 1300: 
2142, 1562. — 1300—1550: 886, 922?,
1532, 2246. — Efter 1550: 1751*? (1608— 
13), 1368 (1646—56), 2105f. (o. 1670), 
2651 (1700), 879 (1823). — Grathvælv. 
Før 1300: †2142, 2358, 2578, 2605 (syv- 
delt), (†)2636. — Efter 1550: 578* (1582), 
1751* (1608—13), 2105f. (o. 1670), 2734 
(1881—82).

Krydshvælv. Før 1300: 884*, 1112, 
1243*, 1262, 1291*, †2005, 2240*, †2411, 
2729*, 2758. — 1300—1550: 80 (1521), i 
øvrigt passim. — Efter 1550: 82 (1557— 
61), 1530 (1553—797), 2032 (1588), 2147 
(o. 1600), 1941* (1616), 2518 (1617), 
2651 (1700), 1532. — Seksribbede: 1966, 
1753* (1608—13). — Stjernehvælv, net
hvælv m.fl. 1300—1550: 63 (o. 1474), 516 
(1493—1500), 1643 (o. 1500). — Efter 
1550: 1750* (1608—13), 1346* (1657).
— Ribbehvælv over polygonale østafslut
ninger. Efter 1300: 1440, †1440*, 2032 
(1588).

Med profilerede ribber. Før 1300. Tre

kløverformede, evt. med skarp ryg eller 
platte: 1243*, 1262, †2005, †2411?, 2758; 
halvrunde: 884*; retkantede: 1291*, 
2729*. — 1300—1550. Samme: 80*, 1243*,
1263, 1345, 1484, 1941*, 2130*, 2243*, 
2246, 2310; halvrund: 862; med midt- 
vulst: 1320*; pærestavf ormede: 766, 
2288; med hulkel: 312*; femsidet: 2332, 
2485; retkantede kvart- og halvstensrib- 
ber: passim. Ofte er den enkelte ribbes 
nedre del muret af profilsten, dens øvre 
del af retkantede sten. — Efter 1550. Bred 
platteryg og karnisformede sider: 2032 
(1588), 1753* (1608—13), 1941* (1616), 
1532; retkantede: 2518 (1617); dekora
tion med frugtnedhæng: 1750* (1608—13).

Med fødselslinjer markeret af rundstav. 
Før 1300: 884*, 1112, 1642, 2240*, †2411, 
2758. — 1300—1550: 80, 692, 2543*. — 
Dværgsøjler: se søjler. — Ribbekonsol: se 
stenskulptur. — Slutsten, rudestillede: pas
sim; rund: 2578; muret ring med åbning: 
82, 322; med stukrelief: 1346 (1657); med 
skulptur: 516* (1493—1500), 1750* (1608
—13). — Spygat (afløbshuller i kappe
flige): passim. — Hvælvforlæg, ubenyt
tede: 1176*, 1440*. — Lemme i hvælv, 
middelalderlige: 764, 1015, 1175, 1319, 
1394, 1484, 1614?, 2544, 2578, 2648, 
2730, 2783.

Ikonografi (kun middelalderlig; se 
også: krucifikser).

Gud.
Gudfader: 1540*, †2610. — Guds hånd: 

1122*. — Treenigheden: 359*, 1122* 
(nådestol).

Jesus.
Bebudelsen: 340, 342, (†)889?, (†)1075,

1986, 2552, 2670*. — Fødslen: 343, 1324*, 
†1649*, 2552, 2670*. — Forkyndelsen for 
hyrderne: 343, 2552. — Kongernes rejse 
til Bethlehem: 2552, †2680. -— Kongernes 
tilbedelse: 343, 1074*, 1324*, 2552, †2615, 
2680. — Josefs drøm?: 1027*, 1518*. — 
Flugten til Ægypten: 343, 1027*?. — 
Barnemordet i Bethlehem: 343, 1027*?, 
1566*, †2680. — Omskærelsen: 343. — 
Fremstillingen i templet: 1324*, †2680. — 
Dåben: (†)889. — Fristelsen på bjerget: 
2255*, †2255, †2256. — Den fortabte søn?: 
384*. — Brylluppet i Kana?: (†)889,
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2252*. — Den samaritanske kvinde: 
(†)889?. — Forklarelsen på bjerget?: 
†2256. — Lazarus’ opvækkelse: 2252*. — 
Salvningen i Bethania?: 2252*. — Ind
toget i Jerusalem: 343, 2254*. — Fod
tvætningen: 344*. — Nadveren: 344, 
(†)890, 930*, †1466?, 2254*. — Gethse- 
mane: 344*, (†)889, 1944*, 2050?, 2553. — 
Tilfangetagelsen: 344*, 378*, 378*?, 
(†)890*, 1944, 2223, 2253, 2553. — Kri- 
stus for Herodes: 344*, 2223?. — Kristus 
for Pilatus: 344*, 1071, 1944, 2553. — 
Hudstrygningen: 346, 378, †1021, 1071, 
1494*, 1944, 2553, 2671*. — Tornekro
ningen: 346, (†)1397, †1649,1944, 2554. — 
Bespottelsen: 378*, 1072*, 1944. — Kors- 
bæringen: 346, †350, 889, 940*, †1021, 
(†)1397, 1494*, 1540*, 1944, 2223, 2554*.
— Korsfæstelsen: 150*, (†)228, 341*, 347, 
†350, 378, 648, 735*, 774*, 940*, †1021, 
1052*, 1070*, 1077*, 1111, 1324*, 1494*, 
†1649, 1945, 1991, 2020, 2054*, †2151*, 
2253*, 2554, 2671*. — Nedtageisen af 
korset: †350?. — Pietá: 347*, †350?. — 
Gravlæggelsen: 940*, 1071, 1540*, 2554, 
2711*. — Nedfarten til dødsriget: 940*, 
2555. — Opstandelsen: †350*, 378, 866?, 
940*, 1324*, 1494*, 2555*, 2671*. — 
Kvinderne ved graven: †1466*. — Him
melfarten: 378, 1324*, 2710. — Pinse
underet: 1324*. — Smertensmand: 2055*, 
2316*. — Majestas: 738*, †888*, †1466, 
1986*, †2256, 2488, 2549, 2662*, 2666. —
Verdensdommer: 342, 382*, 932*, 1310, 
1324*. — Dommedag: 359*, 932*, †1466, 
1946, †1988, 2259, (†)2335, 2555, †2611, 
(†)2664*, 2673*, 2764*. — Kristushoved: 
518*, 1125, 1310 (Veronikadug), †2010. — 
Kristus: (†)228, 866, †1298,1453*, †2668*, 
2710*.

Maria.
Bebudelsen og korsfæstelsen, se: Jesus.

— Maria med barnet: 135*, 148*, 518*, 
772*, 973*, 1027*, 1027*?, 1124, 1130*, 
1372*, 1453*, 1655*, 2282*, 2294*, 2614*.
— Den hellige familie: 1986, 2670*, †2680.
— Marias død: 2710*. — Marias himmel
kroning: 928*, 1074*, †2668*. — Maria 
som forbeder: 1326*, 1946, (†)2335, 2556.
— Maria med skærmkappen: 932. — 
Maria: 343, †375, 1053*, 1058, 1074*, 
1078*, 1122*, †1466?, 1494*, 2210*, 2253.

Apostle og evangelister.
Apostle: 132*, 148*, 381, 382*, 866, 

(†)890, 929*, 936, 1053, 1056*, 1071, 1074, 
1079*, 1080*, 1124, 1310, 1399, 1430*, 
1494*, 1944, 1945, 1946, 1986, 1987, 
2072*, †2151*, (†)2201*, 2253, 2254*, 
2255*, 2259, (†)2335, 2550, 2556, †2669*, 
2710*. — Evangelister: 134*, 148*, 342, 
738*, 1078*, 2663*, 2667*, 2671*. — 
Evangelisttegn: (†)249, 382*, 468*, 648,
777, 877, (†)888*, 1020*, 1546*, 1618*, 
2062*, (†)2201*, 2297, 2488, 2662*, 2722.

Helgener.
Achatius: (†)2223. — Anna selvtredie: 

†696, 1986. — Antonius: 2072. — Bar
bara: 134*, 344, 1074*, 1987. — Bern
hard: 1052*. — Birgitta: 1453*, 2628. — 
Catharina: 1074*, 2201*, †2676*. — 
Christoffer: 1310*, †1538, 1943*, 2182. — 
Clemens: 1126. — Cosmas?: 1944. — 
Damian?: 1944. — Dionysius: 1085*. — 
Dominicus: 929*. — Dorothea: (†)890, 
1296*. — Erasmus: 134*. — Felicitas: 
1052*. — Frans: 929. — Georg: 1184*. — 
Gertrud: 1074,1124, †2151?. — Hippolyt: 
2223*, 2550*. — Hjælper: 1453*. — 
Johannes Døberen: 1121, †1466, 1946, 
1987, 2072, (†)2335, 2556. — Judith?: 
2180*. — Juliane: 1052*. — Knud?: 
†1620. — Laurentius: 932*, 1020*, 1945, 
†1988*, (†)2201, 2223, 2550. — Lau- 
rentiusrist: 938. — Maria Magdalene: 
1078*, 2180?. — Martin: 134*, (†)890, 
1986*, 2674*. — Nicolaus: 932*?, 1137*, 
1943*, 2259*. — Ninian: 132*, 134*. — 
Olav: 100*, †127, †1620?, 1648*, 2223. — 
Peter martyr: 968. — Sixtus II: 2550. — 
Stefan: 1122*. — Ursula: 344, 1052*. — 
Vincentius: 1056. — Bispehelgener: 1266, 
†1466, 1488, 1490*, 1648?, †2666. — 
Ubestemmelige helgener: 127,1056,1648*,
1987. — Ubestemmelige helgeninder: 
(†)351, 1052*, 1074, 1296, †2151, 2180*, 
2210, †2526, 2550.

Fremstillinger fra det gamle testamente.
Verdens skabelse: 1266, 1986*, 2549, 

†2678. — Adams skabelse: 1986*, 2549, 
†2680. — Evas skabelse: †1021*, 1986, 
2549, †2680. — Indførelsen i paradis: 
1986, 2549. — Gud fører Adam og Eva 
sammen: †1021*, 2549, 2680. — Gud for
maner Adam og Eva: 1986, 2549. —
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Slangen frister Eva: 1986, 2549. — Synde
faldet: 909, 929, †1021*, 1072*, 1266*, 
1488, 1986*, 2549, †2680. — Gud for
hører Adam og Eva: 1986, 2549. — Ud
drivelsen af paradis: †1021*, 1072*, 1266, 
1488, 1647, 1987, 2549. — Jordelivet: 
(†)228, †1021, 1072*, 1987, 2550. — Kain 
og Abel: 930*, *1021, 1266, 1987, 2764. — 
Brodermordet: 930, 1987, 2550. — Noah 
bygger arken: 1987*. — Isaks ofring: 
2682*. — Isak velsigner Jakob?: 2683. — 
Benjamins bæger?: 1126. — Moses, over
gangen over Det røde Hav: 2683. — 
Moses modtager Lovens tavler: 126. — 
Samsons kamp med løven: 1027*, 1518*, 
(†)2582?. — David med harpen: 1518*. — 
David i kamp med løve: †2676*. — Salo- 
mon: 1945. — Salomon og dronningen af 
Saba: 772*. — Ester og Ahasverus: 772*.
— Profeter: 2552, 2681.

Engle, sjæle og djævle.
Gabriel: 2670*, 2723. — Mikael: 1987, 

2723. — Mikael Sjælevejer: 932, 1946. — 
Engle: 148*, 346, 349*, 932, †1021*, 1301, 
1518*, 1618, 1649*, 1987, 2180, (†)2223, 
2254*, 2556, †2666, †2669*, †2678, †2680.
— Djævle: †1650, †2675*.

Allegoriske og symbolske fremstillinger.
Den apokalyptiske kvinde: 1122*. —

Den fattige og den rige mands bøn: 1122.
— De tre levende og de tre døde konger: 
2673*. — Drage: (†)228, †1032. — Dyder: 
1248*. — Dødssymboler: (†)249, 516*, 
†2183, †2678, †2681*. — Dødssynder: 
932, 934*, 2259*, †2677*. — Elefant: 
930*. — Enhjørning: 340, 347. — Hel- 
vedesgab: †2678*. — Korslam: 381, 
1248*, 2254*, 2681. — Kristushånd med 
nagle og kalk: 2582. — Livstræ: 930*, 
1276*, 2297. — Lykkehjul: 929*, †1650, 
2181*, 2553, 2581*, †2676*. — Løvinde 
med unger: 2671*. — Marterredskaber: 
518*. — Menneske mellem vilddyr: 2556*.
— Pavelige nøgler: 1310. — Pelikan med 
unger: †1988, 2182, 2673*. — Ræven og 
storken: †1179, 1946. — Smørkærnings- 
scene: 1398. — Trane: 228. — »Verden«: 
†2678. — Vildsvin: 930*.

Ildfade og fyrpander (se også: røgel
sekar). †418.

Indskrifter (se tillige: runeindskrifter). 
Bygning: 324* (Erik VII af Pommern), 
693* (1517), 1530 (1529), 2454 (1583), 
2034* (1588), 1741* (1609—17), 2455
(1634), 1984 (1723), 2009 (1767). Font: 
702* (o. 1200). — Indristninger (sgrafitti) 
på mørtel, sten, tegl og træ. Middelalder
lige: 313*, 1393*, 1940. — Eftermiddel- 
alderlige: 547 (1824), 656, 1295,1530,1780, 
2064*, 2077*.

Jernstøber. Meldahl, H. 987 (1823).

Jordpåkastelsesspader. 223,1139, 2211,
2231, 2398, 2591,2791.

Kalkhuse, -kuler. Eftermiddelalderlige. 
Indrettet i våbenhuse: passim. -— Bin
dingsværk: 654, †1980, †2026, †2454.

Kalkmalerier. Før 1300: 866*, (†)888*, 
†1021*, 1070*, 1118*, 1120*, 1248*, 1266, 
†1296, 1322*, 1369, †1465, 1566*, 1618, 
1647*, 1986, 2010, 2252*, 2364, 2488, 
2658, 2662*, 2710*, 2764*. — 1300—1550: 
339*, 349*, (†)695, (†)889*, 909, 928*, 
938, 1020*, 1070*, †1075, 1120*, †1179, 
1266*, 1396*, †1466*, 1488*, 1536*, 
1648*, †1968, (†)2011*, 2180*, †2183, 
(†)2200, 2259*, (†)2313, (†)2335, †2364*, 
(†)2522, 2581*, †2611*, 2658, 2668*, 
2713*. Undløsemaleren, o. 1450: 1074. 
Isefjordsværkstedet, o. 1460—80: (†)890, 
†1296*, 1943*, 1986*, (†)2150*, (†)2222, 
(†)2313*, 2548*. — 1550—1600: 1020*, 
1463*, 1536*, †1538, 1566*, †1567, 1618*, 
2064, 2181*, †2183, †2685. — 1600’rne: 
†1496 (1616), †1348 (1631), †1021 (1633), 
†2011 (1635), 1946 (1652), †770 (1663), 
2044 (1668), 2106* (1670), †867 (1682), 
(†)696, 938, †1267, †1466, †1567, (†)2313*, 
(†)2335, †2685. — 1700’rne: †2151 (1706), 
†1946 (1714), 2501* (o. 1715), †770 
(1717—18), †1369 (1719), 1267 (1721?), 
†2223 (1729), (†)696 (1732), †2366 (1738), 
†1076 (1739), †660, 1491, †1988 (1740), 
1128 (1741), (†)890 (o. 1741), †2183, 2223, 
2261 (1742), (†)2151, †2488* (17427), 
†1445, †1567 (1743), †1248, (†)2313 (1744), 
†1466 (1745), 1536* (1746), †1652, †2292, 
†2366 (1747), (†)696, †1586 (1748), †2437
(1750), †1180 (1756—58), 2784. — Efter
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1800: †1514, †1220, †2736. — Ettermiddel
alderlige: †1652, †1968. — Uvis alder: 
1538, †2366, (†)2457, †2736.

Daterede: 938 (1503), 1536 (1529), 
1536* (1553—64(79?)), 1566* (1559), 
†2685 (o. 1582), †2685 (o. 1584), †1946
(1616), †1348 (1631), †1021 (1633), †2011 
(1635), 1946 (1652), †770 (1663), 2044 
(1668), 2006* (1670), †2151 (1706), †1248
(1707), †1567, †1946 (1714), †770 (1717— 
18), †1369 (1719), †2223 (1729), (†)696, 
†2437 (1732), †2366, †2437 (1738), †1076
(1739), †660, 1491, †1567, †1988, †2292,
(1740), 1128, †1248 (1741), †2183, 2223, 
2261 (1742), †1445, †1567 (1743), †1248, 
(†)2313 (1744), †1466 (1745), 1536* (1746), 
†1652, †2292, †2366 (1747), (†)696, †1586
(1748), †2437 (1750), †1180 (1756—58), 
†1514 (1831), †1220 (1874), †2736 (1894).

Kaminer. †328 (o. 1450—1500), 843
(1726).

Kandelabre. 986, 1569.

Kandestøbere, se: gørtlere.

Kapeller. Se tillige: korsarme og kors
kirker. Før 1300: 883* (to), †920*. — 
1300—1550: 63 (1454—74), 925 (1503), 
†1018. — Efter 1550: †1646 (1617), 
(†)2454 (1632—34). Indrettet i del af 
kirkerum: 1878* (o. 1615—20), 1900*
(1694). Dåbskapeller, indrettet i tårne: 
†766, 1177, 1218, 1321, 1444, †1586, 1616,
1644, 2033. — Selvstændige gård- og 
slotskapeller. Før 1300: †l 151. — 1300— 
1550: †562, †1154?. — Efter 1550: †1681* 
(o. 1562), 563* (1582), 1689 (1606—17), 
†990 (1725), 797* (1726), †992* (1739), 
†750* (1747). — Ukendt alder: †2754. — 
Fritliggende, middelalderlige kapeller: 
†721*,†1337,†1391,†1422*, †1527, †1636, 
†1963, †2024, †2406*. — Eftermiddelalder- 
lige gravkapeller: †768, †1461 (1758), 
1590* (1795).

Kapitæler. Før 1300. Terning: 946, 
2451*. Trapez: 1087*, 1418, 2138*, 2141*, 
2483*. Blad: 1287*, 1430*. Andre former: 
1051*, 1112*, 1982*. — 1300—1550. 
Terning: 2243*. Trapez: 2330, 2483. An

dre former: 862, 1366*. — Efter 1550. 
Toskansk (dorisk): 573* (1576—78), 1720* 
(1606—13), 808 (1732), 978* (1820). Jo- 
nisk: 1698*, 1708* (1606—13). Korintisk: 
578* (1585), 1708* (1606—13), 814* (1725), 
†993 (1736), Komposit: †993 (1736). Den 
danske orden (korintisk, med elefanthove
der på hjørnerne): 814* (1725), 808 (1732).

Kirkegårdsmonumenter (se også: 
gravsten). 1700’rne. Sten: 548, 549, 792,
1580. — Efter 1800. Sten: 549* (tre), 550* 
(fem), 551, 552 (syv), 553 (to), 554* (seks), 
555 (syv), 556 (otte), 557 (syv), 558 (syv), 
559 (fire), 669, 715 (to), 756 (to), 792* (ti),
900, 965* (fire), 1004 (mange), 1092 (to), 
1170 (to), 1360, 1380, 1524 (to), 1603 (to),
1604, 1666, 1929 (to), 1931 (mange), 2000,
2111, 2278 (ni), 2445, 2503 (fem), †2504 
(tre), 2722, 2776 (to). Smedejern: 550*, 
†900*, †1147, 1170*, 1311, 1525, †2504, 
†2631, †2776. Støbejern: 551 (to), 552, 
553 (to), 555 (tre), 558, 669, 757 (to), 
1005 (to), 1170 (tre), 1603* (elleve), 1604,
1605, 1632* (seks), 1666, 1932, 2111, 
2536, 2696. Bronze: 559.

Kirkegårdsportaler. Muret og tegl
hængt køreport og/eller fodgængerlåge. 
Middelalderlige: 47, 1480*, 2216. — 
Med middelalderlige rester: (†)1011, 1258, 
1392, 1528, 2540. — Efter 1550: 2056 
(o. 1588), 1528 (1722), †47 (1742), 2450
(1846), 859*, 1098, 1173, 1281, 1636, 2004, 
2196, 2510. — Tremmelåger af træ eller 
jern mellem murede piller af uvis alder 
eller granitstolper: passim.

Kirkekister. 193, 194* (to), †195 (tre), 
†196, 416* (tre), †664, †782, †875, 1333, 
2075 (to), †2322.

Kirkelader, kornloft. Middelalderlig: 
1611* - Forsvundne middelalderlige: pas
sim. Kornloft 2454 (1639).

Kirkeriste. 2286. - Forsvundne: pas
sim.

Kirkeskibe. †221 (nævnt 1560). — 955* 
(1650?). — 1700’rne: †743 (to: 1743), 
1662* (o. 1750), 220 (1760), †743 (to:
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nævnt 1772), 712*, 742*, 787*. — 1800’rne: 
742* (o. 1810), 743* (1811), 756* (1812),
787 (1S20), 756* (1829), 1168 (1829—30), 
712 (1836), 989 (1861), 2111 (iS63), 1168 
(o. 1870), 2500 (1875), 1333 (o. 1885), 743*, 
1275*. — Uvis alder: 666,1091,1553,1975.

Kirkestalde, vognporte. 547* (ligvogns- 
hus), 2540, †2540, †2600?.

Kirkestævnetavler. 1380, 1474, 1954, 
2079, 2161, 2395, 2500, †2773.

Klingpunge. †1686 (nævnt 1612), 418.

Klokkehuse og -stabler. Levn. Middel
alderlige: 1012*, 1529, 2136*, 2510*. — 
Antagelig middelalderlige: 1064,1200, 2540, 
2643, 2709. — E†termiddelalderlige: 2216
(1638), 1156 (1662?), 2706* (1730, 1854).

Klokkekam m.m. 1300—1550. Sær
form: 1966*.

Klokkekviste m.m. †2220* (1706),†2709
(1730).

Klokker (se også: messe- eller korklok
ker). Før 1300: 2085, 2628. — 1300— 
1550: 225 (o. 1350), †1037 (1406), 2773 
(1425), 876 (o. 1425), 1453 (1458), 2628 
(1467), 876 (1471), †915 (1472), 1309* 
(1489), †1955*, 1998 (1490), 1275* (1491), 
1596 (1494), †230 (nævnt 1495), 788* 
(1511), †1876 (to: 1512), 1454 (1513), 
1141*, 1522 (1514), †2693 (1515), 1474 
(1516), †2501 (1517), †2693, 2774 ( f ø r  
1528), †2721, †2747 (1528), †2231 (1531), 
1141* (1541), †1192, 1229*, †2018, 2231, 
2399, 2534, 2774, 2791. — 1550—1600:
788 (1553), 2427* (1555), †230 (1560), 2567 
(1565),2274* (1569), 2085,2303 (1572), †230 
(1574), †714 (nævnt 1577), †2693 (1580), 
956 (1583), 1358, 2746 (1584), †957 (1585), 
452, 898, 1975*, 2470 (1588), 1168 (1588— 
1613), 1554, 1629 (1590), 1504, 2231
(1593), 1191, 1999 (1599). — 1600’rne: 
2568 (1600), 1408* (1601), 2274*, 2592
(1608), †1876 (1613), 1253*, 1877 (1614), 
2323* (1615), 713, 1877, 2161 (1618), 
2470* (1619), †1229 (1620), 230*, 642

(1621), †2592 (1622), †2501 (nævnt 1626), 
2500 (1629), 2443* (1630), 2443 (1631), 
2303 (1632), †2347 (to: 1641), †1037
(1642), †1310 (1643), †2018, 2211 (1644), 
1877 (1647), 225, †2592 (1648), 1140, 1576
(1649), †1504 (1650), 1522 (1652), †2444
(1663), 957 (1664), †916 (1678), †2400 
(1681), †1334 (nævnt 1682), †2192 (1685), 
†2693, f2791 (1688), 1210*, 1955 (1698), 
743 (1699), 1254. — 1700’rne: 1358 (1700),
1333 (1710), 2534 (1714), 1169, 2721
(1719), 631 (to: 1721), 1380, 1408, 1577
(1722), 990 (1724), 850 (to: 1725), 713, 
1037* (1726), 1976* (1731), 990, †1210, 
2399 (1739), 1140 (1740), 1092 (1741), 
1664, 2085 (1747), 2212 (1749), †1380 
(nævnt 1758), 651, †2192 (1758), 1092, 
2192 (1761), 1554 (1766), †2348 (1769), 
667 (1798). — 1800’rne: 2428* (1801), 
1192, 2592 (1803), 1210 (1805), 2692 (1806),
1334 (1809), 1596 (1826), 1629, 2347 
(1827), 667 (1831), 915 (1832), 2347 (1833),
2018 (1835), 1275 (1840), †1276 (1841), 
2192 (1843), 1229 (1845), 898 (1847), 
1475 (1848), †2693 (1850), 2747 (1852), 
2721 (1854), 2018 (1855), 1380 (1860), 
1875 (fem: 1862—63), 1664, †2275 (1866), 
†2323 (1874), 2161 (1878), 2692 (1879), 
226 (tre: 1882), 2501 (1884), 2791 (1898).

Klokker med navne: Ave Maria: 2231 
(1300’rne). Catharina: †1037 (1406). Bern- 
hardus: †915 (1472). Sankt Yit: 1454 
(1513). Enghelyn: 2274 (1569). Lovise: 
2399 (1739).

Klokkestole. Før 1550: †231, 714, 
(†)788, 1141*, 1966*, †1976. — 1600’rne: 
†231 (1614), 1359 (1618), 876 (1619), 2535
(1635), 1038 (1642), 1254* (1646 7), (†) 
2074 (1693), 1310 (1695 7). — 1700’rne: 
2693 (1700), 1999 (1723), 810 (1726), 2085
(1727), 958 (1731), 898 (1746), 1475, 2774
(1766), 2192 (17677), 788, 2428, 2592. — 
1800’rne: 990 (1822), 1276 (1831), 1408, 
1522 (1840), 916 (1841), 2018 (1847), 1504 
(o. 1847), 1665, 2161 (1848), 2470 (1852), 
2791 (1861), 668 (1862), 2400 (o. 1862), 
2348 (1867), 2303, 2323 (1869), 2141 
(1881—82 7), 231 (1882), 1578 (1884), 
632, 2275, 2444, 2628. — Uvis alder: 744, 
1230, 1454, 1554. Klokkebom formet 
som landsbykirke 957 (1925).
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Klokkestøbere.
Adam, Hammermøllen 1037 (1643).
Aerschodt, Severin van, Louvain, Bel

gien 720 (1886), 1874 (1891), 1931 (1924).
Andersen, L. Århus 2791 (1898).
Benninck, Matthias, Lübeck 226 (1572), 

230 (1574—75), 1358, 2746 (1584).
Bochumer Yerein Gusstahlfabrik, West- 

falen 857 (1868), 2274 (1884).
Borch, Heinrich de, Nederlandene 1454 

(1513).
Borchart Gelgiesser (Quellichmeyer), 

Kbh. 1168 (1588—1613), 452 (1589—90), 
1554, 1629 (1590), 1504, 2231 (1593), 1191, 
1999 (1599), 2568 (1600), 1408 (1601), 
2274, 2592 (1608), 1876 (1613).

Boskmand, Peter 787 (1663).
Brüggemann, Hans, Helsingør 465, 496 

(o. 1636).
Casparsen, Morten 1230 (1620).
Dam, Claus van, Kbh. 1877 (1647), 225, 

2592 (1648).
Daniel og Mikael, Holland 1037 (1406).
Dibler, Michel 956 (1583).
Eiisbouts, N. V. 2323 (1972).
Endtfelder, Hans Wolf 2528 (1604),

1253 (1614).
Fastenowe, Johannes 226, 788 (1511), 

1686, 1687 (1512), 1141, 1522 (1514), 2693 
(1515), 1474 (1516), 2501 (1517).

Fuchs (Fux), Felix, Kbh. 632 (1629), 
2443 (1630, 1631), 1875 (1633), 636 (1635).

Gamél, V., Frederiksværk 1275 (1840), 
2192 (1843), 1229 (1845).

Gamst 452 (1802), 898 (1816).
Gamst, H. og H. C. Lund, Kbh. 898

(1847), 1475 (1848), 2693 (1850), 2747 
(1852), 2721 (1854).

Gamst, H. C., Kbh. 1334 (1799), 2501 
(1799, 1801).

Gamst, I. C. 1210 (1805), 2692 (1806),
1334 (1809), 2018 (1835).

Gamst, I. C. og H., Kbh. 1629, 2347 
(1827), 667 (1831), 915 (1832), 2347 (1833).

Hans 286 (1629), 2444 (1663).
Hans, Helsingør (se også: Meyer, Hans)

1254 (1614), 1037 (1629), 1664 (1635,1636), 
1037 (1642).

Hansen, Jeremias 714 (1709).
Hansen, Jørgen 2535 (1656—62).
Hansen, Laves 2774 (1500—50).
ha(quinus) (Haakon) 225 (o. 1350).

Heegaards etablissement, Anker, Fre
deriksværk 1875 (1862—63), 1664, 2275 
(1866), 2323, 2400 (1874), 2161 (1878), 226,
229 (1882), 2501 (1884), 1876 (1896).

Hendebert, Andrieu, Lille, Frankrig 452
(1518).

Herman 450 (1597).
Heudebert, Jan 2275 (1569).
Holtzmann, Friderich, Kbh, 2721

(1719), 631 (1721), 1380,1408,1577 (1722), 
990 (1724), 850 (1725), 713, 1037 
(1726).

Holtzmann, Johan Barthold, Kbh. 1976
(1731), 990, 1210, 2399 (1739), 227 (1740), 
1092, 16652 (1741), 1475 (1746), 1664,
(1747), 2212 (1749), 229, 1276 (1753), 1334 
(1757).

Hornhaver, Henrik, Frederiksværk 1554
(1766), 2428 (1801).

Hornhaver d. æ. Henrik, Frederiks
værk 2192 (1758).

Hornhaver, Iohan Peter, Frederiks
værk 667 (1798).

Hornhaver, S. H. 1596 (1826).
Jensen, Laurits 1310 (1576).
Jerminsen (leremissen), Jacob 714 

(1709).
Jes smed, se: Pedersen, Jens.
Jysk Jernstøberi, Brønderslev 744 

(1935).
Kegge, Olaf Henriksøn 1229 (o. 1350—

75).
Kegge, Oluf 2628 (1467), 1275 (1491),

1596 (1494).
Kegge, Oluf og Hans Poulsen (Johan

nes Pauli) 1309 (1489), 1998 (1490).
Kemmer, Hans, Kbh. 713, 2161 (1618), 

1229 (1620), 642 (1621), 451 (1626), 226
(1631), 2303 (1632), 668 (1634), 632
(1636), 459 (1637).

Krog, H. I. E., Frederiksværk 1504 
(1854), 2018 (1855), 1380 (1860).

Lund, H. C., se: Gamst, H.
Løw, B. og Søn, Kbh. 756 (1918), 957 

(1929), 1140 (1934), 2574.
Matsen, Laurids 788 (1553).
Mervelt, Gerhardt van 2567 (1565), 

2085?, 2303 (1572), 632 (1577), 2231 
(1581), 452, 898, 1975, 2470 (1588).

Meyer, Hans, Helsingør (se også: Hans) 
633 (1639), 1380, 2347 (1641), 2018, 2211
(1644), 1140, 1576, 1599 (1649), 1504
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(1650), 1522 (1652), 643 (1658), 957 (1664), 
1092 (1666—67).

Nielsen, Henrik (Hinricus Nicolai) 1193, 
2773 (1425), 2534 (1400’rne).

Nielsen, Yelum 1310 (1576).
Ohlsson, M. O., Lübeck 1037 (1906).
Pedersen, Jens (Johannes Petri), Sla

gelse (kaldet Jes smed) 1446, 1453 (1458), 
876 (1471).

Petersen, P., Kbh. 1192, 2592 (1803).
Petit og Fritsen, Holland 857 (1965).
Poulsen, Hans (Johannes Pauli), se også: 

Kegge, Oluf) 1955 (1490).
Quellichmeyer, Borchart, se: Borchart 

Gelgiesser.
Quellichmeyer, Hartvig 2323 (1615), 

1877 (1618), 2470 (1619).
Qvayvalch, Wouter (Walter), Brügge, 

Belgien 916 (1472).
Qvilthout, Auktin (Austin), Brügge, 

Belgien 916 (1472).
Rasmussen, P. 452 (1802).
Reinicke, Hans, Helsingør 1169 (1663).
Scherrenbein, Stephan, Kbh. 916 (1678), 

1210, 1955 (1698), 1254, 1358 (1700).
Smithske Jernstøberier, Ålborg 1414 

(1909), 1875 (1911), 915 (1921), 1955 
(1923).

Sterckie, Oluf 230 (1574—75).
Tessin, Henrik, Kbh. 1333, 1334 (1710), 

2534 (1714), 1334 (1715), 1875 (1720—21), 
830 (1726), 2085 (1747).

Thomas 145 (1633), 286 (1637), 506
(1663).

Troschel, Michael Carl, Kbh. 1092, 2192
(1761), 2348 (1769).

Wagheuens, Georgius, Belgien 227 
(1515).

Westfal, Michel, Rostock 668 (1579).

Knap- og possementmagere.
Anders †1040 (1703).
Møller, Simon †1040 (1703).

Kobbertækkere.
Baltzer, Frederiksborg? 93 (1613).
Berner, Baldser, Kbh. 1692 (1608, 

1615), 2040 (1616—17).

Kollektbækkener. Tin: 742 (1718). 
Messing: 2077 (1741).

Kongestole. (†)625* (1585—87), 625* 
(o. 1600), 1845* (1611—16), 406* (o. 1653),
843 (1726), †846 (1728), †999 (1739, 1743),
844 (1770’erne). Malerier: 410* (o- 1653).

Korafslutninger, polygonale. 1300— 
1550: †1426, 1440, †2130*. — Efter 1550: 
†1682* (o. 1562), 2030* (1588), 1156 (1736 
—41), 1481 (1738).

Korbuekrucifikser, se: krucifikser.

Korbueskranker. Før 1300: †686*, 
†1107, †2007*.

Kordongesimser, se: bæltegesimser.

Korforlængelser, (østudvidelser af 
kor). Før 1300: 1561?, 2006, 2757. — 
1300—1550: 1016, 1344, 1367, 1531, 2247.
— Andre korombygninger. 1300—1550: 
54, 1319*, 1510, 1982.

Korgitre. Træ. 1550—1600: † 162 (1559), 
†396 (1588), †1029 (1599). — 1600’rne: 
2064*, 2380*, 2620* (o. 1600), (†)1547* 
(o. 1625), (†)1186 (1641—45), †1132 (o. 
1650), 152* (1652—53), †2268 (1665). — 
1700’rne: †1164 (1718), †1164 (1741), 
†739 (1741?), 396 (1744), (†)1378 (malel 
1745), (†)704*, †2319 (nævnt 1747).

Korkåbe. †394 (1581).

Korsarme. Efter 1550: 2A5A(1632—34), 
2546* (1721), 1018 (1735), 766 (1736), 2148
(1742), 657 (1744), 1644* (1746), 2520*
(1753), 2434* (1798), 2362 (1798—1800), 
1461 (1935).

Korsgang. 302*.

Korskirker. Før 1300: †1048*, †1426*.
— Yed tilbygning. Før 1300: 883.

Korstole. (†)184, †406.

Kragbånd. På apsis-, kor- og tårnbuer, 
døre samt hvælvpiller. Før 1300. Med 
skråkant: 862, 882, 906, 920, 1241*, 1483,
2219, 2237, 2452, 2604, 2757, 2758?, 2782. 
Skråkant over halvrundt led: 2005, 2008.
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Med hulkel: 862, 866*, 1261, 1393, 1459, 
1530, 1938*, 2288, 2513, 2647, 2728. Med 
karnisprofil: 884, 2728. Med andre pro
filer: 1013*, 1065*, 1112, 1242*, (†)1282, 
1287*, 1288*, 1964, 2007, 2178, 2310* 
(med tovsnoning), 2646. — 1300—1550. 
Med retkant: 1366,1367,1394,1484,1614,
1641, 2219, 2648, 2760. Med skråkant: 
925 (1503), 908, 1320, 1484, 2311, 2433, 
2543. Med hulkel: 2290, 2543, 2730, 2783. 
Med skråkant eller hulkel over rundstav, 
skilt af glat skifte: 692, 764, 1066, 1394,
1642, 1940*, 2008, 2178, 2219. Med rund
stav: 922, 1015, 1175, 1345. Andre for
mer: 80*, 2330. — Efter 1550: 576* 
(1585), 2032f. (1588), 1697* (1606), 1460 
(1614), 1941* (1616), 1532.

Krucifikser.
Store, over o. 65 cm (korbuekruciflkser). 
Træ. Før 1300: †1087, 1545*, 2297*, 2529, 
2562, 2586*, 2618*, 2620*, 2717, 2770*, 
2788*. — 1300—1550: 150*, 703*, 777*, 
1224*, 1302*, 1352*, 1498*, 1623*, 1652*, 
2062*, 2205*, 2378*, 2462*, 2562*, 2689, 
†2742. — Efter 1550: †394, 725*, 739, 
948, 1028, †1029*, 1186*, 1450. — Sand
sten: 2062*.

Krucifikser, mindre, under o. 65 cm (al
ter-, alterskabs-, kiste- og processionskru- 
ciflkser). Før 1300. Bronze: 735*. — 
1300—1550. Træ: 1131*, 1221*, 1469*, 
(†)1993, 2786*. — Efter 1550. Metal: 646, 
735*, 1146,1147,1402*, 2204*, 2318, 2461, 
2590, 2616, 2750. Sølv: 829* (1726). Træ: 
2686, 2766. Elfenben: 393*. Gips: 986.

Bjælker til korbuekruciflkser: 1087, 
†1224.

Kunstdrejere.
Schwartz, I. G. og Søn 1886 (1871).
Yoight 1886 (o. 1860).

Låsetøj og beslag. Bukkehornsbeslag: 
2228 (1645), 2229 (1645?), 2070 1700’me),
1995, 2072, 2076. Gangjern: 2424 (1667), 
1272. Hængsler: 2423 (1600’rne). Hånd
greb: 399* (1597?). Låsetøj. Før 1550: 
199 (af træ), 1552?, 1574. — Efter 1550: 
1306* (1556). — 1600’rne: 2620 (o. 1600), 
1851 (1615), 2389* (1621), 2105 (o. 1670), 
2109 (o. 1671), 620, 707, 1996, †2300,

2382?, 2423. — 1700’rne: 420 (o. 1700), 
847 (1726), 404* (o. 1730), 741 (1737?), 
200, 1659 (1746). — 1800’rne: 419. — 
Uvis alder: 843, 2072, 2534, 2627*. Nøgle:
2423 (1600’rne). Nøgleblik: 2230 (1745), 
2210 (1762).

Langhuse (med eller uden korpolygon). 
1300—1550: 74, 305, 1319* (påbegyndt), 
1438. — Efter 1550: †1682 (1562—63). 
2030 (1588), 1156 (1736—41), 728 (1737), 
Ved udvidelse af skib mod syd: 2515*
(1617), †1616. Se tillige: østforlængelser.

Langhuskor, se: østforlængelser.

Lektorie. Før 1300: †2007*.

Ligbårer. 1253 (1753). — 1800’rne: 
1521 (1809), 1553 (1812). — Uvis alder: 
†222, †448, (†)956, (†)2427.

Ligkisteplader og -beslag. 1650— 
1700. Bly: †2107. Tin: 497, 2750 (to). 
Jernblik: 2108. Kobber: 490, 2629*, 2750. 
Messing: 490, 494, 2629* (ni). — 1700’rne. 
Bly: 264 (to), 267 (tre), 268, 269, 270 (to), 
271, 272 (fem), 273, 277, 964 (to), 965, 
†965, 1476, 2110 (to). Tin: 264, 266 (to), 
271, 489 (tre), 490 (to), 491, 492, 493, 497 
(fem), 498 (syv), 1631. Jernblik: 1146. 
Kobber: 277, 1476, 2304. Messing: 492, 
493, 1194. Sølv: †1602. Ubestemmeligt 
materiale: 1038, †2750. — 1800’rne. Bly: 
498. Tin: 265, 271, 499 (to). Jernblik: 268.

Ligkister (sml. sarkofag, ligkisteplader 
og -beslag). 1600’rne: †494*, 2106 (seks), 
2107 (fire), 2629 (flere). — 1700’rne: 277, 
2108, 2109 (tre). — Uvis alder: 2749 (tre).
— Benkister: 2106, 2109, 2111.

Ligvogn. 548* (1819).

Lofter. Før 1300. Rester (spor) af op
rindelige bjælkelofter. Brædder over bjæl
kerne: 862, 2146, 2288, 2411, 2482, 2607, 
2647, 2728; brædder under bjælkerne: 
688, 906, 1199, 1242, 1938, 2198, 2237, 
2357, 2707; kasetteværksdelt: 1013*. — 
Efter 1550. Med dekoration: 1881f.* (1620), 
813*, 843* (1726), 1018 (1842).
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Loftsgennemgange i gavle. Før 1300: 
688, 862, 1242*, 1319, 2146*, 2578.

Loftsmalerier. †1586 (1747), †1564
(1748).

Lysearme. 450 (1597?), 219*, 450* (o. 
1600), 219 (1600—10), 450 (1616), 220 (o. 
1625), †451 (1629), 2426* (skænket 1637), 
450 (1641), 2084* (skænket 1648), (†)2301 
(o. 1650?), 2084 (skænket 1668), 220 (o.
1700), 725 (1724), †IOOI (1745), 2397* 
(16—1700’rne), 876* (1700’rne?), 450 (o. 
1800). — Smedejern: 219* (1583), 742* 
(o. 1600—25). — Træ: †712* (1738).

Lyseholdere. Smedejern: 946, 2084, 
2427*.

Lysekroner. 2210* (1400’rne), 448*, 
532*, 1274, 2082* (o. 1600), 2083 (skænket 
1618), †1881 (1620), 213* (skænket 1633), 
448* (skænket 1634), 214 (skænket 1651), 
216* (skænket 1653), 666 (skænket 1656), 
218* (1662), 2273* (skænket 1682), 2301 
(skænket 1687), 742* (skænket 1688), 449 
(skænket 1690), 1997*, 2692 (1600’rne), 
†2190*, 2469 (o. 1700), 1228, 2083 (skænket
1701), 954* (1712), 2396* (skænket 1714), 
2084* (skænket 1725), 1091 (skænket 1727),
1167 (1730), 2397 (skænket 1741), 630 (to: 
1843), 2790 (tre: 1861?), 1408 (1881), 915 
(nævnt 1884), 1503 (to), 1595 (to: 1888). 
Sølv (med indbygget urværk): †1897 
(nævnt 1623). Smedejern: 1190* (o. 1625). 
Støbejern: †1553* (to). Glas: 2017* (o.
1750), (†)2443 (skænket 1836).

Ophængningsstænger af smedejern. 
1600’rne: 214, 215, 217*, 218*, 448*, 532*.

Lyseskjolde. O. 1700. Kobber: 1474* 
(to). Messing: 1474* (otte).

Lyseslukker. 2528.

Læsepulte. 1300—1550: 2059*. — 
2374* (o. 1650).

Malere og stafFerere.
Agger, Knud 2692 (1970).
Anders 202 (1602).
Andersen, G. 2438 (1902).

Andersen, C. C. 242 (1901), 249 (1903).
Andersen, Cilius 1671 (1903).
Andersen, E. 1990 (1867).
Andersen, E. 1396 (1928).
Andersen, Emil 1620 (1842).
Andersen, Oluf 406 (1701), 191 (1706), 

416? (1707), 508 (1710).
Andersen, Peder 1780 (1690—93), 1865, 

1866 (1705).
Andersen, P. Kr., Hornbæk 748 (1928), 

2441 (1936), 719, 1212 (1938), 1032 (1943).
Baratta, Lazarus 1675 (1652).
Bendixen, Lars, Hillerød 1573, 1582 

(1757), 2158 (1759), 781, 1210, 1301, 1974, 
2022, 2306, 2322, 2499 (1761), 1402, 1404
(1762).

Benson, Ambrosius 1077 (1520).
Berg, Jon Gulsen, Kbh. 1772, 1849

(1840), 1969 (1847).
Berg, Magnus 1782 (1690—93), 1948 

(1702), 1866 (1705).
Berg, O. 1488 (1885).
Bertelsen, Peter 2460 (1665), 2466 

(1668), 2468 (1668—69).
Bjarnhof, Steen 1326 (1939), 370 (1966).
Bloch, Carl 1886 (1865—79).
Blunck, Ditlev 660 (1839).
Bomgant, Andreas, Kbh. 1990, 1996

(1706).
Bonde, Kbh. 2346 (1662—63).
Borre, Harald 112 (1932).
Brieghels 284 (1882).
Broge, Alfred, Tibirke 1362 (1929).
Børge 770, 774, 778 (1717—18).
Calberg, Vilhelm 2339 (1836).
Carlsen, H. 710 (1889).
Caspar (se også: Keilhau, Caspar, Hel

singør) 1570, 1573, 1596 (1620), 224, 231
(1621), 222 (1633), 430, 465 (1648—49), 
441 (1650).

Christen 220, 234 (1634).
Christensen, Christen, Slangerup 2159, 

2161 (1722).
Claus (se også: Johansen, Nicolaus) 126, 

162, 1632, 202 (1579), 195 (1580), 126, 
1502 (1582), 6202, 626 (1587), 631 (1587— 
88).

Cornelis, Ghertt 599 (1589).
Cornelissen, Peter, Kbh. 713, 1478, 

2346 (1724), 1506 (1728).
Dalin, Hans 2366 (1738), 2419 (1739).
Deventer, Paul 2491 (1694), 2499 (1696).
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Dittmers, Heinrich 245, 246 (o. 1668), 
248 (o. 1670).

Dorph, A. 1990 (1868), 1493 (1875), 
2491 (1876), 855 (1899).

Due, Kristian 878, 1150 (1914).
Eckersberg, C. W. 1268 (1831), 1467, 

2438 (1833), 732 (1838), 2012, 2315 (1842).
Eddelien, Heinr., Rom 630 (1841), 1205

(1843).
Ekstrøm, Carl 984 (1820—23).
Engel, Hans, Farum 1248 (1744), 1620

(1745).
Ewald, A. V. 1526 (1824).
Faaborg, R., Frederikssund 2526 (1915).
Ferri, Ciro 1868 (1663).
Flemalle, Bertholet 842, 850 (o. 1650).
Flodin 2558 (1776), 2566 (1779).
Francischani, Frederik Lovise 733

(1737).
Friis, Andreas 1095 (1926).
Gad, Mogens 1040 (1924).
Gerhardt (van den Enge), Johan, Hel

singør 2264 (o. 1613).
Getreuer, Zacharias Philip 991 (1724—

26), 852 (1728).
Green, Elias 827, 834 (1727), 832 (1728).
Gröger, Frederich Carl 442 (1810).
H N M 526 (o. 1669).
Halefelt, Casper 112 (1614), 203 (1625).
Hans 1130 (1593).
Hans 110 (1630).
Hansen, Constantin 1654 (1841), 1249

(1846).
Hansen, Eskild 1506 (1944—45), 1313 

(1945), 1582 (1950).
Hansen, H. Chr. 646 (1904).
Heerup, Henry 2396 (1968).
Hellvik, Olaf 1070 (1958), 1396 (1960), 

1986 (1961), 928 (1964), 2548 (1970—72).
Hendrick 16542 (1629).
Hendtzschel, Gotfried 507 (o. 1625).
Henriksen, Mads 337 (1901, 1905—06), 

350 (1901—05).
Hermansen, Jørgen, Hillerød 1520 

(1614), 2224 (1616).
Hessler, Mathis, Helsingør 407 (1654), 

122, 127, 131 (1664).
Hilker, Georg 2588 (1835), 2583 (o. 

1835).
Hindrich 114, 202 (1570).
Holger 162 (1589), 1130 (1593).
Holm, Friedrich 851 (1724—26), 853

(1726), 852 (1728), 992 (1731), 2022, 2306
(1732).

H R 113 (o. 1550).
Høyberg, Lars, Esbønderup 2272 (1766), 

1948 (1767).
I G, se: Gerhardt (van den Enge), Johan.
Ilsted, Peter 748.
Ingemann, Lucie 2052 (1850).
Isaacsz, Pieter, Kbh. 1883, †1884

(1620).
Isefjordsværkstedet 890, 1943, 1986, 

2150, 2193, (†)2222, (†)2313 (o. 1460—80).
Isenbrandt, Adrian 1077 (o. 1520).
Jacob, Hillerød 1975 (1649), 2016 (1653).
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Malerier, se: altertavler, degnestole, 
epitafier, loftsmalerier, malerier løse, præ- 
dikestole, præstestole, pulpiturer.

Malerier, løse. På træ: 1861* (1525— 
50). På lærred: 206* (o. 1579). — 1600’rne. 
På træ: 207* (1630), 2210 (1651). På lær
red: (†)630 (1634), 356* (1637), 440* 
(skænket 1642), 432* (tre: 1645), 434*
(1646), 209* (o. 1646), 434* (1648), †1899 
(13: nævnt 1650), 441* (skænket 1650), 
1307, 1308 (1652), 435 (efter 1655), 1868 
(1650’eme), 210* (to: 1666), 212* (1671— 
91), 437* (o. 1677), 1862*, 1863*, 1864*, 
1868 (nævnt 1677), 1308 (1684), 436* (o. 
1688), 441*, 850. På kobber: †1883 (22 
eller 23: 1619—20). På ukendt materiale: 
†2345 (1680). — 1700’rne. På træ: 208* 
(1730? riff elmaleri), 208 (to: skænket 1747). 
På lærred: 438*, 1864*, 1866* (1706), 
2079 (1711), 212* (o. 1711), 438* (1711— 
39), 212 (1712), 438 (1718), 2079* (fire: 
skænket 1731), 1867* (1736), 212 (1737), 
439 (1740—51), 209 (kopi 1741), 786*
(1748), 213* (1749), 439 (1768), 440* 
(1772—86), 442, 443, 786*, 850, 1090, 
1138, 1407* (to), 1446*. På kobber: 441. 
På ukendt materiale: †2345 (1700—25). — 
1800’rne: 442 (1810), 209 (købt 1817), 954 
(syv: 1836?), 442* (efter 1840), 630 (1841), 
1139 (to: skænket 1850), 915 (1868), 443
(1870), 443* (1898). På kobber: 630
(1843), 1886 (23: 1865—79). — 1900’rne. 
På lærred: 2692 (1970). — Uvis alder: 712, 
786, †1228, †1869 (15). — I tympanon
felt, på træ: 2396* (1968).

Malerirammer. 1870 (1600’rne).

Material- og ligbårehuse. Material- 
huse: passim. — Ligbårehuse: †691, †727, 
†767.

Messehagler. 148* (1475—1500), 2058* 
(1550—1600), 599* (1600’rne), 830* (1726),
2374 (1760?). — Forsvundne: passim.

Messe- eller korklokker. Nævnt i 
1600’rne: †1376, †1517, †1579, †1622, 
†1664, †1992.

Mindetavler (se også: epitafier).

1. Stenhuggerarbejder. 232* (1568). — 
1360 (1651), 234 (o. 1665), 206. — 1321
(1725), 645 (1726, 1734), 2749 (1753), 645 
(1780), 429 (1785). — 1800’rne: 2502 
(o. 1850), 2276 (1864), 790, 1631, 2502, 
2594 (o. 1864), 961 (1864—84), 990 (efter 
1864), 2161 (1865), 1576 (1878), 2594 
(1882), 2161 (1895).

2. Træskærerarbejder. †430 (1576), 
†430 (to: 1610), 2272 (1654), 959 (1661), 
2441 (1722?), †430 (1744), †2396 (1745), 
2394* (1748), 2395 (o. 1836), 2344 (1877, o. 
1879).

3. Kalkmalede. †2694 (o. 1582), †2694 
(o. 1584).

4. Metalarbejder. 2398 (to), 2569 (fire), 
†2595 (to).

Monstranshuse, se: skabe.

Munderingskamre. 1527 (1815), 2033.

Murbehandling. Kassemur: passim. 
Fuld mur, af frådsten: 2122*, 2647* (stø
beteknik), af munkesten: 684, 690, 2137*.
— Munkeskifte: passim. Polsk skifte: 60, 
2483, 2506, 2732. Opus spicatum: 1239*, 
1283f*. »Short-and-long work«: 760*, 1260*, 
1938, 2218, 2236, 2308*. — Fuger. I mure 
af rå og kløvet kamp, bredt udstrøgne med 
kvaderridsning og oftest dækket af et 
pudslag: passim; bredt udstrøgne med 
indtrykkede småsten: 2176, 2637; i tegl, 
indtrykket i den ene kant: 886*, 1100*, 
2733; beskårne i begge sider, undertiden 
glittede: 763, 886*, 1262, 1612, 2357; ryg
fuge: 886*, 1440, 1459?, 1562, 1696, 2129, 
2196, 2578, 2708; midtridsede: passim; 
»brændte« (efter 1550): 1486 (1769), 1533.
— Falsk fuge og pudsbegrænsende fuge: 
1530,1561, 2218*, 2241; 1940 (særform). — 
Huggeteknik, riflede munkesten: 57*, 684, 
681, 1100*, 1198, 1639*, 2006, 2137*; i 
sandsten: 1731 (1606); i kridtsten: 2454 
(1583). Mønstermurværk i tegl, rhombe
eller rudeformet mønster: passim; siksak 
eller sildeben: 1696, 2290, 2730, 2760, 
2783; andre former: 2434, 2483*; buestik 
af rød- og sortbrændte sten vekselvis: pas
sim; bæltemuring: 692?, 2758, 2783. — 
Puds- og hvidtelag: passim. Blank mur med 
pudsede og hvidtede detaljer: 769, 1646,
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1982. — Glaserede sten: 692, 1050*, 1430*.
— Farvelagt murværk. Rødkalket med 
hvide fuger. O. 1200: 1100*, 1639* (tillige 
blåsort på granit); rødt og sort med hvide 
fuger: 1669. Efter 1550: 2030 (1588), 
1703 (1606), 1533 (o. 1615), 2652 (1700), 
2362 (1798), 2435 (1798?), 769, 1985. — 
Indridsede og farvelagte ornamenter: 1614*.

Murmestre.
Albritt 52 (1603).
Anders 2463 (1625), 296 (o. 1640).
Andersen, Gunder †2220 (1702).
Andersen, Hans, Mørdrup 1964 (1714).
Antwerpen (Andorp), Hans von, se: 

Floris, Hans.
Bastian, se Kroll.
Beber (Bebber, Bever), Jørgen 1694

(1622), 1759 (1628), 640 (1630).
Biermann, Paul 334 (1732).
Boffa, Christoffer Jochum 100 (1745), 

101 (1746).
Bourgeois, Hillerød 2362 (1800).
Braunbehrns 332 (1777), 334 (1817), 

544 (1819).
Brun Ibsen, Hans, Nykøbing 1586 

(1638—39).
Bøeling 2609 (1792).
Christen 333 (1599).
Christensen, Jens (entreprenør) 2009

(1767).
Christiansen 2043 (1872—74).
Christoffer 2454 (1632, 1634).
Davidsen, Hans, Kbh. 2642 (1617).
Dirch, Amsterdam 638 (1621).
Engel, Hans, Farum 2436 (1740), 658

(1743), 1644 (1746), 2199 (1748). Slange
rup 1321 (1754), 1180 (1756^58), 2009, 
2414 (1763), 2485 (1768), †2220 (1771). 
Ølsted 2286 (1776).

Erichsen, Lars, Kbh. (entreprenør) †
2220, 2291 (1714), 1533, 1942, 2199, 2410, 
2436, 2485 (1722), 1984 (1723), 332 (1728).

Falck, Peter 119 (1664).
Floris (von Andorp, Antwerpen), Hans, 

se også: sten- og billedhuggere 332 (1598), 
472 (1600).

Folmer, Ridder 466 (1744).
Frandtz 52 (1603).
Friborg, Jørgen von, Slangerup (se også: 

arkitekter) 2030 (1586—88?), 1941 (1616).
Gunder 2151 (1697).

Hans 1664 (1635).
Hans, Roskilde 1586 (1617), 2196 (1619).
Hansen, Andreas, Gilleleje 1149 (1930).
Hansen, Christoffer, Græse 2330 (1717 

—18).
Hansen, Christopher, Kbh. 2041 (1735), 

766, 1157 (1736), 728 (1737), 1486, 2006
(1738), 1201 (1739), 2151, 2156, 2157, 
2176 (1742).

Hansen, Jens 2196 (1661).
Hansen, Mikkel, Roskilde 2519 (1692), 

2151 (1706), 1586, 2436 (1707).
Hansen, Thor 2450 (1702).
Harup 2435 (1797).
Holst, C., Fredensborg 1367 (1847).
Holst, Jørgen 332, 333 (1598).
Ipsen, Peder, Landskrona 86 (1558), 88, 

104 (1559).
Jacobsen, Anders †2234 (o. 1615).
Jacobsen, Anders, Kbh. (entreprenør) 

228 (1719—20), 1533, 2199, 2410, 2436, 
2485 (1722), 1984 (1723).

Jens, Helsingør 768 (1710—20).
Jensen, Søren, Farum (entreprenør) 

2410, 2413 (1768).
Jørgen 1984 (1669).
Jørgensen, H. 548 (1902—03).
Kielberg, F., Hillerød (entreprenør, se 

også: stenhuggere) 1900, 2154, 2193 (1875), 
2432 (1877), 1525 (1883), 2432 (1888), 2486
(1896), 2457 (1889—90), 2482 (1891, 1903), 
2808.

Klein, D., Kbh. 2291 (1841).
Knud 1597 (1631).
Knud, Slangerup †2216 (1652).
Kobiersky, Gotfred, entreprenør (se 

også: snedkere) 2335 (1776).
Kranke 2600 (1761—62).
Kroll, Bastian, Helsingør 1460, 1461, 

2179, 2733 (1614), 2726 (1616), 634 (1629), 
1533.

Lambertsen, Hans 104 (1583), 92 (1587).
Lange, Hans, Farum 2413, 2414 (1776).
Lange, Philip 2609 (1792).
Larsen, Jørgen 2545 (1734), 2569 (1740).
Licht, C. 336 (1904).
Lundblad, Frederiksborg 2157, 2284

(1841), 2486 (1844).
Madsen, Hans 2515 (1617).
Madsen, Laurids 1759 (1628).
Meier, Frederikssund 2042 (1827, 1841—

46).
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»Meiiher« Severensen, Niels 770 (1663) .
Michel, Roskilde 1488 (1706) .
Mockelten 2546 (1778—79) .
Mogens, Frederiksborg 2216 (1692) .
Mogensen, Mogens, Hillerød 1249 (1692) ,  

492 (1698) ,  475 (1706) .
Morten, Helsingør 1246 (1669—70) .
Muus, Jacob 1689 (1606) .
Müller, Simon 991 (1726) .
Møller, J[ohan] Hansen, 522 (1753— 

54) ,  95 (1754—55) .
Niels 202 (1560) .
Niels 2234 (1614) .
Nielsen, Olle, Helsingør 1246 (1639) .
Otte, Morten 105 (1614) .
Peder 99 (1577) .
Pedersen, Jens, Roskilde 2519 (1665) ,  

1246 (1668) .
Pedersen, Lars, Fredensborg 2281

(1768) .
Pedersen, Leier, Helsinge 1342 (1897) .
Pedersøn, Mads, Lillerød 768 (1710— 

20).
Peitersen Müller, Thønnis, Amsterdam 

638 (1621) .
Pellesen, Mads, Hillerød 2355 (1723) .
Petersen, C., Jægerspris 2510 (1833) .
Pettersen, Knud, Slangerup †2220

(1644) .
Phillipsen, Stenløse 2355 (1916) .
Platz, E. F., Kbh. 2545 (1762—63) ,  

2519 (1765—66) .
Pough 544 (1819) .
Poulssøn, Willem, Kbh. 2216 (1632) .
Rasmus 2450, 2454 (1634) .
Rasmussen 102 (1856) .
Schledermann, C. J., Roskilde 2043 

(1880—82) ,  2600 (1904) .
Sihm, Andreas 107 (1756)  (fejl: Thim).
Simon 2519 (1624) .
Skramb, Jørgen, Frederiksborg 2334 

(1671—72) .
Smuch, Friderich 2041 (1723) .
Søfrensen, Søfren, se Sørensen, Søren.
Søren 2432 (1638) .
Sørensen, Niels, Kbh. 2519 (1651) .
Sørensen, Simon, Fredensborg 2281

(1768) .
Sørensen, Søren, Kbh. (entreprenør)

1533, 2199, 2410, 2436, 2485 (1722) ,  1984
(1723) .

Thønnesen, Dirick, Helsingør 330 (1589) .

Tommig (Thomas), Frederiksborg 2216
(1664) ,  1510 (1665) ,  1562 (1666) ,  1068
(1668) .

Trap 297 (1841) .
Ulrichsen, R. 982 (1820) .
Wahl, S. L. 784 (1837) .
Wienberg, C. P. 1775 (1860) ,  2413

(1865) ,  2291, 2313 (o .  1870) .

Møntfund. 292, 679, 876, 919, 1023, 
1096, 1116, 1148 1197, 1236, 1257, 1314, 
1339, 1391, 1417, 1527, 1609, 2003, 2120, 
2195, 2234, 2307, 2329, 2353, 2406, 2479, 
2539.

Nonnekor. †2131?.

Oblatæsker. 1550—1600.  Sølv: 1685, 
1817* (nævnt  1597) .  — 1600’rne .  Sølv: 
1992 (o .  1677) ,  141 ( skænke t  1680) ,  2265 
( skænke t  1682) ,  1025* (1689) ,  †2493 (1693) ,  
529 (1696) .  Træ: †1596 (nævnt  1662) ,  †529 
(1678) ,  †775 (nævnt  1686) .  — 1700’rne .  
Sølv: 143 (o .  1700) ,  †2316 (1709) ,  894, 
†910 (1710) ,  944* (1711) ,  1400* (1716) ,  
†392 (nævnt  1722) ,  376* (1725—50) ,  828 
2740 (1726) ,  2416 (1728) ,  2373 (1729) ,  775 
( skænke t  1732) ,  †998 (nævnt  1747) ,  2493
(1747) ,  2374, †2439 (1751?) ,  2416 (1752) ,  
2527* (1761) ,  1970, 2560 (1762) ,  2688*
(1764) ,  1594 (1771) ,  855 (o .  1780) ,  752 
(1786) ,  2616 (1788) .  Træ: †734 (nævnt  
1700) ,  †1026 (nævnt  1709) .  Tin: †1205
(1702) .  — 1800’rne .  Sølv: 661 (1829) ,  2056
(1833) ,  598 (1843) ,  1516 (1859) ,  1131, 
1205, 1656, 2155, 2204, 2225 (1863) ,  986, 
2316 (1864) ,  1085, 1494 (1865) ,  1182, 2340 
(1869) ,  734 (1879) ,  2584 (1881) ,  910 (1898) .  
Messing: 1948 (1836?) .  Pap: 1496 (nævnt
1848) .  Porcelæn: passim.

Orgelbyggere.
Anders 1686 (1561—62) .
Andersen, Poul-Gerhard 725 (1966) ,  

1856 (1971) ,  2808.
Botzen, H. J. 1855 (1741) .
Botzen, Johan og Peter Petersen 1855 

(1692) ,  1856 (1700’rne) .
Botzen, Peder Petersøn 785 (1697) .
Brebus, Hans, Kbh. 202 (1570 ,  1575 ,  

1579,  1604—05) ,  629 (1582) ,  1686 (1594) .
Busch, Kbh. 1473 (1891) .
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Busch, A. H. og Sønner, Kbh. 2344
(1878) ,  2392 (1898) ,  2500 (1891) ,  2804 f.

Busch og Søn 1599 (1885) .
Busch, V. H. 1855 (1868 ,  1895) .
Carstens, Peter, Viborg 203 (1672) .
Christensen, Conrad 856 (1966) .
Christoffersen, Hans, se Frietsch.
Compenius, Esaias, Wolffenbüttel 1852 

(1605—10) .
Demant, Dalum Mølle 424 (1833) .
Frietsch, Hans Christoffersen 422 

(1662) .
Frobenius og Sønner, Th., Kongens 

Lyngby, grundlagt i Kbh. 1909 af piano
fabrikant Chr. Winther med Th. Frobenius 
som leder. Siden 1925 i Kongens Lyngby. 
Firmanavn 1917—66: Th. Frobenius og 
Co. 2392 (1898) ,  1252 (1800’rne ) ,  952, 
2692 (1927) ,  988 (1932) ,  1333 (1939) ,  1136 
(1939—40) ,  710 (1943) ,  1856 (1944) ,  2590
(1952) ,  1228 (1953) ,  2210 (1954) ,  1190
(1955) ,  2443 (1956) ,  421, 1407 (1960) ,  1210
(1961) ,  1595 (1963) ,  2272 (1965) ,  2322, 
2468 (1966) ,  1272 (1967) ,  2468 (1968) ,  
1166, 2500 (1969) ,  2789 (1976) ,  2804 f.

Froberg, Eggert, Odense 1166 (1931) ,  
2805.

Gregersen, J. 1599 (1854) ,  710, 2077
(1855) ,  2802 f.

Gronenberg, C. F. 1856 (1793) .
Hans, se Brebus, Hans.
Hecklaur, Johannes, Nordhusen 1852 

(1605—10) ,  1875 (1619—21) .
Hemmersam, Wilh., Åbenrå 200 (1955—

56) .
Husted, Gunnar Fabricius, Fredensborg 

2805.
Jensen og Thomsen, Hillerød 2017 

(1917) ,  2808.
Johan, se Lorentz.
Kastens (Karsten), Lambert Daniel 204

(1726) ,  847 (1728) ,  2078 (1730) .
Krohn, Troels, Hillerød 2190 (1950) ,  

666, 1503 (1959) ,  952, 1954 (1963) ,  897,
2160 (1964) ,  785, 876 (1965) ,  1380, 1974
(1968) ,  1307 (1969) .

Köhne, Daniel, Kbh. 1090 (1865) ,  1035
(1869) ,  1358 (1873) ,  988 (1876) .

Lafont, Jean 1855 (1895) .
Larsen, Ole John 1040 (1914) .
Laurits 202 (1560) .
Lorentz, Johan, Kbh. 1856 (1615) ,  202

(1624) ,  285, 422, 425 (1635) ,  628 (1636) ,  
203 (1649) ,  285 (1650) .

Lund, Carsten, Birkerød 2533 (1970) .
Maas (Moss), Nicolaus, Stralsund 1686 

(1601) ,  1856 (1607—08) ,  1858 (1610) ,  1856 
(1614) .

Marcussen og Søn, Åbenrå, grundlagt i 
Sottrup 1806 af Jürgen Marcussen, 1830 
flyttet til Åbenrå. 1825—47 kompagniskab 
med Andreas Reuter under navnet Mar
cussen og Reuter. Firmabetegnelse siden 
1847: Marcussen og Søn 1920 (1829) ,  1956
(1836) ,  628 (1843) ,  847 (1846) ,  424 (1854) ,  
1856 (1863—64) ,  200 (1865) ,  1629 (1930) ,  
1473 (1935) ,  1671 (1944—45) ,  2077 (1970) ,  
2803 f.

Matthias 285 (1620) .
Moss, se Maas.
Mülisch, Gregor 203 (1650) .
Müller, Hartvig J. 1856 (1751) .
Mølgaard-Jensen, Haslev 1380 (1800’rne ) .
Nielsen, Frederik, Århus 1166 (1887) ,  

1136 (1889) ,  1974 (1902) .
Olsen, Knud, Kbh. 1920 (1864) ,  2567

(1870) ,  2210 (1875) ,  2017 (1877) ,  1954 
(1894) ,  857, 2803.

Oppenhagen, Hans Frederik 988 (1822) .
Petersen og Steenstrup 876 (nævn t  1904) ,  

2803 f.
Poulsen, Villy 1040 (1914) .
Ramus, Frederik Hoffmann, Kbh. 786

(1836) ,  206 (1837) ,  2301 (1841) ,  2344
(1842) ,  206 (1849) ,  2567 (o. 1850) ,  2808.

Rapp, Georg 206 (1804) ,  1856 (1815) .
Reinburg, Felix, Paris 1855 (1895) .
Reuter, A. (se også Marcussen og Søn) 

1856 (1836) .
Scheer, J. N. 206, 424 (1803—04) .
Schieberle, Kbh. 1166 (1931) ,  2805.
Schief, Kbh. 2805.
Snerdisch, Caius 202 (1579) .
Spaethe, Gera 2160 (1940—45) .
Speer, C. 1857 (1840) .
Starup og Søn, Kbh., grundlagt 1848 af 

Knud Olsen (se denne) og videreført 1898 
af svigersønnen Immanuel Starup under 
firmanavnet I. Starup. Firmabetegnelse 
1923—72: I. Starup og Søn. Siden 1973: 
Starup og Søn 2272, 2468 (1903) ,  1575 
(1904) ,  1210 (1906) ,  741, 1661 (1909) ,  
2772 (1917) ,  666 (1924) ,  1136 (1925) ,  914 
(1926) ,  1358, 2533 (1928) ,  2426 (1931) ,
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1552 (1935) ,  2628, 2746 (1938) ,  1996
(1947) ,  741 (1949) ,  2721 (1952) ,  2426 
(1960) ,  2772 (1966) ,  1452, 2017, 2803 f.

Støvring, Poul Sørensen, 898 (1845) .
Sørensen, M., Horsens 2789 (o .  1910) ,  

2805.
Vogler, Abbed 424 (o. 1806) .
Wroblewsky, Daniel, Kbh. 205, 424 

(1786) ,  542 (1792) .
Zachariasen, A. C., Århus, 1521 (1907) ,

1035 (1912—14) .

Orgelfaçader. 1600’rne :  1852* (1605— 
10) ,  †1857* (1616) ,  425* (1635—40) ,  628
(1636) ,  †2426* (1683) .  — 1700’rne :  2077, 
2078 (1730) ,  †997 (1739) .  — 1800’rne :  
2322 (o .  1850) ,  1856 (1864) ,  200*, 1090
(1865) ,  2567 (1870) ,  2344 (1878) ,  200. — 
Sølv: †1858 (1613) .

Orgler. Ef ter  1550:  †200 (nævn t  1559) ,  
†200 (1560) ,  †202 (1570) ,  †629 (1582) ,  †421 
(o .  1586) .  — 1600’rne :  1852* (1605—10) ,  
†2078 (1616) ,  †1856* (nævn t  1617) ,  †202
(1625) ,  †952 (1656) .  — 1700’rne :  †847 
(ops t i l l e t  1726 ,  men af ældre opr.), †204
(1726) ,  †2078 (1730) ,  †997 (1739) .  — 
1800’rne :  †710, †785 (1822) ,  2301 (1825—  
50?) ,  1136, †1272 (1840) ,  †2160* (1842) ,  
628 (1843) ,  847* (1846) ,  2567 (o .  1850) ,  
†1599 (1854) ,  2077 (1855) ,  200* (1865) ,  
(†)1307* ( e f t e r  1865) ,  †1035 (1869) ,  2344
(1878) ,  2392 (1898) .  — Uvi s  a lder :  †785, 
2322. — Sølv: †1858 (o .  1610) .

Ovne. 843 (vindovn), 845 (af fedtsten).

Peblingestole. 1841* (1611—16) ,  2074.

Pengeblokke. 1600’rne :  2076* (o .  
1600) ,  1849 (1616) ,  1306* (1617) ,  2230 
(1619) ,  1661 (1629) ,  416* (1636) ,  1137
(1645) ,  1035* (o .  1650) ,  1850 (1684) ,  1333* 
(1687) ,  1357* (1690) ,  2389, 2424* (nævn t
1695) ,  1407, 1628, 2209. — 16—1700’rne :  
2076, 2566. — 1700’rne :  196 (to: o .  1700) ,  
1210* (1715) ,  741, 1252 (o .  1715) ,  848*
(1738) ,  1166 (o .  1741) ,  2532 (1741—70) ,  
196* (nævn t  1745) ,  1090 (1763) ,  755 
(1770?) ,  1551 (1793) ,  988, 1975, 2190. — 
1800’rne :  2016, 2190 (o .  1800) ,  1574 (1804) ,  
1453 (1806) ,  2322 ( e f t e r  1806?) ,  2442

(1829) ,  666 (1832) ,  2271 (1840) ,  1502
(1843) ,  1996, †2299 (1844) ,  952 (1845) ,  
2159 (1847) ,  2499 (1887) ,  2467, 2590, 
2772. — Uvis  a lder :  2626*.

Ved helligkilde: 2575 (1664) ,  2285 ( før  
1685) ,  †1064 (1717) .

Pengebøsser og -kasser. Messing: 
2590, 2627 (to). Blik: 198 (fire), 417, 2076 
(tre), †2159*, 2390, 2772 (to), 2789 (to). 
Støbejern: 898.

Pengetavler. 1550—1600:  2230 (1565) ,  
418* (1577) ,  2076 (to: 1578) ,  1137* (to:
1595) ,  710* (1596) ,  952* (to: 1599) .  —  
1650—1700:  1975 (1650) ,  2390*, 2467 (to:
o .  1650) ,  198*, 417* (1666) ,  2076 (1674) ,
1551. — 1700’rne :  †1090 (1706) ,  848 
(1726?) ,  2230 (1729) ,  2209 (1729?) ,  1850 
(tre: nævnt  1738) ,  1090 (1742) ,  1166* 
(1744) ,  742 (to), 2076* (1745) ,  (†)1954
(1748) ,  †1711* ( skænke t  1758) ,  1380 (to: 
1775?) ,  1850 (to: 1790—1826) ,  1137 (to), 
1521*, 1574 (to), 2190. — 1800’rne :  2190 
(o. 1800) ,  198 (1807) ,  1521* (1814) ,  1274 
(1823) ,  849 (1832) ,  198 (1835) ,  742 (1841) ,
2424 (1845) ,  2467, †2499. — Uvis  a lder :  
198, †666, 1380, 1453, 2532.

Perlestikkere.
Hielm †772 (1842) .
Hjelm, C., København †1348 (1838) ,  

†1024 (1842) ,  †1204 (1844) .
Zøllner †2224 (1724) .

Pilgrimstegn. Før  1550:  1453* (1458) ,  
2628 (1467) ,  1310* (1489) ,  1432.

Piscinae. 97, 884?, 1016, 1051*, 1532, 
2246, 2647.

Portaler, se: døre og portaler.

Primklokker, se: messe- eller korklok
ker.

Processionsgang, se korsgang.

Prædikestolsaltre. †997 (1739) ,  (†)752* 
(1786) .

Prædikestole. 1. Træskærerarbejder.
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†400 (nævn t  1493) .  — 1550—1600:  170* 
(1567) ,  874* (1574) ,  600 (1582?) ,  704* 
(male t  1583) ,  896* (1584) ,  1250* (1585) ,  
778* (o .  1590—1600) ,  2382*, †2690 (1595) ,  
398* (male t  1597) ,  1270* (1597) ,  1029* 
(1598—1601) ,  1304* (o. 1599) .  — 1600—  
50:  948*, 1132*, 1186*, 1224*, 2156*, 
2342*, 2496*, (†)2559*? (o .  1600) ,  2529* 
(male t  1601) ,  1993* (1604) ,  1548* (1604?) ,  
662, 2065* (male t  1606) ,  1624* (male t  
1609) ,  1403* (1609) ,  2440 (male t  1613) ,  
1519* (1614) ,  †2228 (nævn t  1614) ,  2299* 
(o .  1615) ,  1657 (1620) ,  1378*, 1470, 
(†)2206*, 2587* (o .  1620) ,  173*, 2463*
(1624) ,  1206*, 2188* (o .  1625) ,  2743 (1626) ,  
1951* (1629) ,  †2015 (1629—30) ,  1498* 
(male t  1630) ,  2319*, 2564* (o. 1630) ,  912*, 
†1597 (1631) ,  1972* (1632) ,  1354* (1635) ,  
2620* (1637) ,  2780* (1640) ,  2718* (1645) ,  
1571* (1646) ,  1450*, 2386*, 2419*. — 
1650—1700:  1164* (o .  1650) ,  †2269 (o. 
1654) ,  1087* ( skænke t  1668) .  — 1700’rne :  
†992 (1725) ,  834* (1726) ,  740* (1737?) ,  
†997, 1329* (1739) ,  530 (1753) ,  754* 
(1786) ,  (†)1009. — Ef ter  1800:  987* 
(1823) ,  2770* (1836) ,  2206 (1838) ,  2269 
(1840) ,  2014, 2228 (1842) ,  2466 (nævn t  
1861) ,  856* (1868) ,  1595 (1884) ,  2690
(1896) .  — Prædikes to l sh imle .  1600’rne :
1548 (1628) ,  778, 1994 (o .  1630?) ,  1031* 
(1640—41) ,  1403 (1652) ,  †1828? (nævn t  
1652) ,  1451 (o .  1652) ,  663 (1655) ,  1188 
(1665—68) .  — 1700’rne :  2342 (1744) ,  
2419 (1745) ,  1088 (1748) ,  2440?. — 1800’  
rne :  2269 (1808) ,  1134 (1871) .  — Prædike -  
s to l sopgange .  1600’rne :  2497 (o .  1600) ,  
2440* (1613) ,  (†)1378 (o. 1620) ,  †2465 
(1628) ,  1951* (1629) .  — 1700’rne :  1270* 
(1717) ,  2497 (1739) ,  2157 (1742) ,  1208 
(1743—44) ,  2531 (1744) ,  2419 (1748) ,  2299
(1753) ,  (†)1403 (1754) ,  1972. — 1800’rne :  
2342 (1830) ,  2789 (1852) ,  1828 (1855) ,  
2564 (1871) .  — Underba ldak in :  778*
(1717) .

2. Sølv. 1823* ( senes t  1623) .
3. Malerier. 874* (1574) ,  896* (1584) ,  

2419* (1600—25) ,  2440* (1613) ,  1207* (o .  
1625) ,  740* (1737?) ,  856* (1868) .

Præsterækketavler. 1. Træskærerar
bejder. 1662 (o. 1650) .  — 1700’rne :  †2323 
(nævn t  1738) ,  1036 (1743—44) ,  2230*

(1748) ,  2272 (1754?) ,  1997, 2079. — 
1800’rne :  2394 (1828?) ,  1348 (1838) ,  2344
(1843) ,  1036 (o. 1855) .  — Uvis  a lder :  
(†)953.

2. Kalk malede. †1538, †1553, 2335?.
3. Zink. 1090.

Præstestole. 1550—1600:  875 (1569) ,  
2072* (1560’erne ) .  — 1600’rne :  1306 (1631) ,  
2499 (1643) ,  †2532 (1644) ,  2230* (1645) ,  
†1034 (1649) ,  †782 (1679—80) ,  1405*
(1689) ,  1306?. — 1700’rne :  †1953 (1702) ,  
†2158 ( før  1712) ,  1227 (1717—18) ,  †1502 
( før  1725) ,  †992 (1725) ,  840 (1726) ,  †782
(1731) ,  †740 ( før  1737) ,  †914 ( før  1739) ,  
†1849 (nævn t  1741) ,  †1472 (1745) ,  †2299
(1753) ,  †2442 (1765) ,  †1333 ( før  1771) ,  
†1333 (1771) ,  †IOOO. — 1800’rne :  †2691 
(nævn t  1808—15) ,  1166 ( fornyedes  1836) ,
2208 (o. 1871) .  — Uvi s  a lder :  †185, †2423*.

Med malerier: 2270 (o .  1640) .

Pulpiturer. 1. Træskærerarbejder.
186 (nævn t  1500) ,  620 (1577) ,  †188 (1593) ,  
†2627 (1598?) .  — 1600’rne :  †1520 (1614?) ,  
†2272 (1615) ,  (†)1552* (1618) ,  †1661
(1622) ,  (†)2533 (nævn t  1626) ,  †1307 (1631) ,  
†1598 (1634) ,  (†)2344* (1635) ,  426* (1635  
—40) ,  †1358 (1637) ,  †188 (1639) ,  (†)951*, 
2391* (o. 1650) ,  187 (1650—60) ,  †2016
(1651) ,  †1034 (1652) ,  (†)2267* (1661—64) ,  
†782, (†)2424* (1663) ,  (†)2272 (1665) ,  
(†)2468 (1665) ,  †783 (1668?) ,  †189 (1671) ,  
†1472 (1673) ,  †782 (1681) ,  †1406 (1690) ,  
†2566 (1698) ,  (†)708, (†)1379*, 2078. — 
1700’rne :  †2190 (1701) ,  †190 (1704) ,  †1996 
(nævn t  1704) ,  †191 (1705) ,  187 (1726) ,  
†1452 (1731) ,  741* (1737) ,  (†)1090, †1574
(1739) ,  †784, †2442, †2566 (nævn t  1740) ,  
†1136 (1741) ,  2159 (1742) ,  †1272, 1661
(1746) ,  †755 (1747) ,  †914 (nævn t  1760) ,  
(†)2322 (1760) ,  †2392 (o .  1799) ,  (†)708. — 
1800’rne :  †914 (nævn t  1816) ,  1166 (1836) ,  
†641 ( før  1837) ,  †784 (1837) ,  2772 (1838) ,  
†2272 (1840) ,  2789? ( før  1842) ,  2392 
(1844?) ,  †2017 (1877) .

2. Malerier. †1520 (1614?) ,  †203 (1625) ,  
†1307 (1631) ,  428* (1635—40) ,  †1358
(1637) ,  †2499 (1643) ,  951*, 2392* (o. 1650) ,  
†2016 (1651) ,  2267* (1661—64) ,  (†)708*.
— (†)410 (1705) ,  (†)708* (1700’rne ) .  —  
2078 (1856) .

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 180
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Relieffer. Alabast: 954* (o .  1600) .  Træ: 
418 (1600’rne ) .  Gips: 986 (1822) .  Zink: 915.

Relikviegemmer (sml. også: helgen
grave). †1058?, †1297, †1620. I  a l t e rborde:  
†771 ?, †868, †1296, 1492, 2151*. I  k ruc i 
f i k s :  2770* (o. 1250) ,  1498 (o. 1300) .

Relikvier. 1023, 1058, †1492, †1620.

Rundkirker. †1151, †2605.

Runeindskrifter. 1118, 1146, †1360, 
1360, 1393*, 2357, 2360.

Røgelsekar (ildkar). 700, 946*, 1086*, 
1222, 1402*, 2616, 2688*, 2740. — For
svundne:  passim.

Sadelmager.
Fribert, Urban †846 (1737) .

Sagn. 41, 680, 726, 759, 858, 871, 
880, 919, 1042, 1063, 1143, 1280, 1315, 
1337, 1341, 1364, 1507, 1527, 1559, 1584?, 
1609, 1635, 1979, 2216, 2329, 2409.

Sakristier. 1300—1550:  693 (1517) ,  
97, 326, †722, †767, 925*, 1016,1177,1218, 
1264*, 1346, 1485, †1513, †1586, 1615,
1644, 1983, †2220, 2246, 2289*, 2332, 
2513*, 2544*, †2609*, 2730*, 2760. I tårn
rum ved korets nordside: 1564. Ved 
korets sydside: 1114*, 2008. I østenden af 
korforlængelse og med tøndehvælv: 1532.
— Ef ter  1550:  †658 (1744) ,  1461 (1758 ,  
1839) ,  767 (1839) ,  886 (o. 1861) .  Ved ko
rets østgavl: 731 (1883) ,  1967 (1906) ,  
†2609. Udskilt i kirken: 840 (1726) ,  †1589 
(1795) .  Indrettet i apsis, forsvundne: 658, 
1066, 1395, 1967, 2220?, 2653.

Salmenummertavler. 849* (1726?) ,  
429* (o .  1790) ,  2394* (1799) ,  †1453, 1997, 
2272 (1800) ,  1552 (1803) ,  1521 (1803?) ,
1474, 2190 (1804) ,  2160 (1820 ,  1829?) ,  630 
(1843?) ,  †2301 (1844) ,  1859 (1846?) ,  1595 
(1884) .  I øvrigt: passim.

Sarkofag (sml. ligkister). 1601* (1796) .

Sejlmagere.
Bendsen, Lars, Kbh. 1471 (1740) .

Jacobsen, Henrich 1828 (1705) .
Morup, Clemens Mikkelsen 2421 (1759) .
Westphal 1088 (1731) ,  1134, 1272, 2384, 

2421 (1740) ,  1252 (1741) ,  2299 (1742) ,  
1549 (1747) .

Sidealterborde. Uvis  a lder :  (†)1372 (to), 
(†)1398 (fire). — Forsvundne:  1128, 1268 
(to), 1297,1398,1416 (fire), 1492,1539 (to),
1620, 1989(?), 2012 (fire), 2293, 2367.

Sidealternicher. 688*, 2146.

Signeter. †394 (1614) ,  150 (1616) .

Skabe. Før  1550 .  Vægskabe: 1376, 2271, 
2688. Monstransskabe: †870, †1993, (†) 
2626. Fritstående: 1089*. — Ef ter  1550 .  
Vægskabe: 2076 (to: 1588) ,  196* (1680) ,  
706, 1550, †2626. Fritstående: (†)196 (o .  
1550) ,  1406* (1604?) ,  1849* (1605?) ,  
2389* (1621) ,  2423* (1600’rne ) ,  †1847 
(nævn t  1738) ,  2344 (1836—90) .  Gevær- 
skabe: †1357 (1654) ,  †1574 (nævn t  1659) ,  
†1406, †1452, †1472, †1551, †1954, †2322 
(nævn t  1662) ,  782 (nævn t  1663) ,  †1974 
(nævn t  1694) ,  †2230 (nævn t  1701) ,  †2159, 
†2299 (nævn t  1764) ,  †1306 (nævn t  1805) .

Skabsnicher, se: gemmenicher.

Skamler. Alterskamler: 700 (1691?) ,  
2740 (1700’rne ) ,  1950 (1830—31?) .  Andre 
skamler: †394 (1730) ,  914, 2075 (tre: 
1700’rne ) ,  1970 (1847?) ,  2389. Ligskamler:
2018 (1828) ,  222 (1864?) ,  2274 .

Skoler. 293, 1481.

Skrankemure, se: korbueskranker.

Skriftebrædt. 150, †786, 946, †2496.

Skriftestole, se: præstestole.

Skræddere.
Eichelberg, Nicolai, København †1399

(1720) ,  †868 (1721) .
Jens, Kregme †1581 (1631) .
Jochum, Uggeløse †2012, †2014 (1706) .
Mickelsønn, Otte, Hillerød 1847 (1640) .
Nielsen, Niels, Hillerød †1898 (1663) .
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Otto, Hillerød †1684 (1639) .

Sliberidser. 760.

Smede (se også: urmagere).
Abraham, Rudolf, Skævinge 1544

(1747) ,  1597 (1748) .
Adolf 396 (1584) .
Albret 223 (1559) .
Anders 99 (1577) ,  226 (1602) .
Berendt 330, 444 (1588) .
Bernt 2525 (1631) .
Braun 776 (1817) .
Christen 1622 (1744) .
Christoffer, Hammermøllen 112 (1614) .  
Cuman, F., Kbh. 989 (1822) .
Eibye, Knud, Odense 2397 (1923) ,  1954 

(1951) .
Fincke, Caspar (se også: urmagere) 224 

(1614) ,  1702 (1615 ,  1617) ,  1180, 1190 (o. 
1625) ,  451 (1629) ,  296 (1640) ,  214?, 216?, 
218?.

Fincke, Jørgen 162 (1559) .
Fincke, Morten 333 (1648) ,  216?. 
Frederich 2465 (1628) .
Haassing, Christian Nielsen, Frederiks

borg 728, 731 (1737) .
Hans 398, 399 (1597) .
Hansen, Jens, Jægerspris 2560 (1777) ,

2533 (1800) .
Hansen, Niels, Slangerup 2228 (1645) .  
Henrich 220 (1576) ,  406 (i5S3).
Heyde, von der, Kbh. 1000 (1745) .  
Hobroe, Michel 742, 1203 (1739) .  
Hyllerup, Jens, Kbh. 227 (1740) .  
Ifversen, Jens 2565 (1741) .
Jacob 2070 (1619) .
Jacobsen, Hillerød 1402 (1800) .
Jensen, Peder, Ølstykke 1577 (1729) .  
Joen 1354 (1635) .
Jørgensen, Hans, St. Havelse 1534

(1722) .
Kieldsen, Chr. 508 (1711) .
Larsen, Matthias, Neide 1377 (1740) .  
Lauridtz, Hillerød †2217 (1615) .
Lexius, Slangerup 2015 (1629—30) .  
Lundsteen 222 (1804) .
Mads 224 (1594) ,  220 (1595) .
Mads, Biergesø 224 (1569) .
Madsen, Niels, Kbh. 2468 (1665) .  
Mønnich, Hans 776 (1697—98) .
N I H S 2062.

Niels †2269 (1665) .
Niels 2467 (1706) .
Niels, Lønholt 221, 230 (1560) .
Niels, Slangerup 2018 (1644) ,  2216

(1652) .
Nielsen, Chasten, Helsingør 782 (1697) .
Olsen 1170 (o .  1850) .
Olsen, Gilleleje 1170 (o .  1850) .
Olsen, Jens 2440 (1734) .
Peder, Frederikssund 1574 (1747) .
Peder, Udesundby 2216 (1652) .
Pedersen, Anders, Lillerød 1992 (1745) ,  

2014 (o .  1750) .
Pedersen, Ole, Frederiksværk 1582 

(1801) .
Poul 234 (1568) .
Poul 1597 (1631) .
Rhann, Gotthardt 1686 (1597) ,  1692, 

1851 (1615) ,  1919.
Sahrtz, Joachim, Frederiksborg 1027 

(1716—17) .
Sannder, Ferslev 2643 (1614) .
Steffensen, Peder, Asminderød †2227

(1727) .
Stradtman(n), J. H. 223 (1796) .
Svendsen, F. C., Frederiksborg 1402

(1836) ,  1300 (1841) ,  776, 1027, 1622, 1656
(1842) ,  1377 (1845) ,  946, 1570 (1846) ,
2267 (1847) .

Søren 337 (1589—90) .
Würtz, H., Kbh. 1134 (1872) .
Zarth, Joachim, 830 (1727) .
Kleinsmed i Hillerød 1357 (1651) .
Kongens Kleinsmed i Kbh. 2085 (1725) .
Smed i Mårum 1252 (1743) .
Smed i Vejby 1328 (1738) .
Søborgsmed? 1134 (1740) .

Snedkere og billedskærere.
Aarsleff, Carl 2686 (1894) .
Albretsen, Nicolai, Kbh. 2497, 2499

(1739) .
Alexander 162 (1579) .
Alfelt, [Else] 868 (1931) .
Alversen, Henrik, Kbh. 2589 (1686) .
Anders 150 (1582) ,  626 (1585) ,  162 

(1588) ,  188 (1593) ,  183 (1594) .
Andersen, Bendix 191 (1705—06) ,  696, 

697 (1723) .
Andersen, Jens, Agebo Skovhuse 1305 

(1715) ,  1027 (1716—17) .
Andersen, Jens Poul 1358 (1873 ,  1879) .
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Andersen, Peder, Helsinge 1227 (1857) .
Andersen, Thoer 664 (1715) .
Anderson, Anders, Fredensborg 850 

(1920) .
Arentzen, Johan, se: Rellin, Johan 

Aren tzen.
Arwedzen, Anders 2566 (1697) ,  2564 

(1698) .
Bagge, Daniel 848 (1738) .
Barchmann, Hans, Kratmøllen ved 

Slangerup 1828 (1611—16) ,  1870, 2015, 
2719 (1629) ,  1990, 2559 (o .  1630) ,  1514,
1597, 2525 (1631) ,  1972, 2088 (1632) ,  
1354?, 1400, 2016 (1635) ,  1031 (1640—  
41) ,  1185, 1186 (1641—45) .

Barchmann, Henrich, Hillerød 2202, 
2224 (1616) ,  1948? (1617) .

Bech, Peder Nielsen 2460 (1776) .
Beck, Henrik Lorentz 2336, 2338 (1746) .
Bendtsen, Jens, Hillerød 1453 (1800) .
Bendtzøn, Hans 1548, 2070 (1619) .
Berendtzen, Jocum, Frederiksborg 781 

(1730) .
Berg, Carl A. 1856 (1863—64) ,  1886

(1871) .
Berg, Magnus (se også: malere) 1948 

(1702) .
Bernt, Slangerup 1492, 1624, 2156, 

2294, 2342 (o .  1600) ,  1450, 1548 (1600’rnes  
beg . ) ,  1993 (1604) ,  662 ( før  1606) ,  1403
(1609) ,  1519, 2299 (1614) ,  2272 (1615) .

Biørnson, Joen, Birkerød 1974 (1645) .
Bjørnsen, J. 1228 (1818) .
Bjørnsøn, Esben, se Børresen, Esben.
Brameyer, Claus 430 (1648—49) ,  356 

(1649) ,  152 (1652—53) ,  164 (1655—56) .
Bredtfeldt 852 (1863) .
Brügge, Hans thor 375, 1129 (1592— 

93) ,  162, 172 (1618) .
Buur, Hans 185 (1637) ,  188 (1639) .
Børresen, Esben, Slangerup 2391? (o. 

1650) ,  2267 (1661—64) ,  2346 (1662—63) ,  
†2268, 2272, 2468 (1665) ,  2466 (1667) ,  
1076, 1087 (1668) .

Callot, Christen 996.
Christensen, Isaach 1872 (1641) ,  1975

(1649) .
Christensen, J. 150, 184f. (1838) .
Christensen, Jens, Farum 2481 (o. 1730) ,  

1157 (1736) ,  664, 1076, 1089, 2188, 2208, 
†2318, 2497, 2499 (1739) ,  1136,1324,1333, 
1358, 1377 (1740) ,  706, 878, 1136, 1164

(1741) ,  1970f., 1972, 19742, 2153, 2155, 
2157, 2158, 2159, 2265, †2268, (†)2269, 
2272 (1742) ,  658, 1306 (1743) ,  1036, 1208 
(1743—44) ,  663, 1166, 1210, 1993, 1994, 
2320 (1744) ,  914, 1332, 1378, 1472, 1626, 
2419 (1745) ,  1548, 1598, 1622, 1644 (1746) ,  
1210 (1746—47) ,  704, 1574, 1974, 2016, 
2194, 2347, 2442 (1747) ,  1088, 1452, 2206, 
2230, 2394, 2419 (1748) ,  1034 (1748—49) ,  
1134, 1272, 1500, 1661, 1989, 2206, 2208
(1751) ,  2188f., 2419 (1752) ,  2299, 2384, 
2386 (1753) ,  694, 706, 1304, 1403, 1452, 
1506 (1754) ,  2485 (1755) ,  1249, 1250, 1478, 
1669, 1974, 2306, 2391 (1756) ,  1573, 1582 
(1757) ,  2442 (1758) ,  2149, 2322 (1760) ,  781, 
1210, 1974, 2022, 2322 (1761) ,  1400, 1980,
2209 (1762) ,  1332, 1598, 2009, 2013, 2016 
(1763) ,  727, 1252, 2016, 2284 (1764) ,  1574, 
1660, 1996, 2016, 2442, 2499 (1765) ,  1136,
1475, 1548, 2272 (1766) ,  2192?, 2425 
(1767) .

Christensen, Peder, Asminderød 782 
(1716—17) ,  780 (1717—18) .

Christensen, Peder, Kregme 1573, 1574, 
1596, 1597 (1739) ,  1628, 1661 (1744) .

Christian 643 (1735) .
Christian, Hillerød 1994 (1620) ,  1549,

1658 (1627) ,  1305, 1307 (1631) ,  1305
(1632) ,  1034 (1633) ,  1356, 1358 (1637) ,  
1303, 1305 (1638) ,  644f., 665 (1639) .

Christian, Slangerup 2228, 2230 (1645) .
Christoph 2476 (1544) .
Cort 126, 224, 284 (1621) .
Daniel 2532 (1631) .
Dohse, Hørsholm 988 (1884) .
Dressen, Jan 296 (o. 1640) ,  406 (1643) .
Dycker, Henrick 427 (1642) .
Dyrvetter 1969 (1847) .
Eberle, Johan Richardt 416 (1707) ,  413 

(1712—13) ,  412 (1741) .
Ehbisch, Friederich 570, 824f., 834, 

997 (1726) ,  834 (1727) ,  830, 846, 848
(1728) ,  997 (1731) .

Emanuel 131 (1664) .
Engel 176 (1559) .
Esbjørnsen, Jens, se: Lind, Jens Es- 

bjørnsen.
Espen, se: Børresen, Espen.
Espen 2498 (1657) ,  2156 (1671) .
Espen, Slangerup 24243 (1667) .
Espen, Stenløse 2442 (1656) ,  2424 (1661 ,  

1663) ,  2413 (1663—64) .
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Faur, M., Frederikssund 2262.
Fischer, Henrich, Kbh. 413 (1712—13) ,  

402 (1729) .
Frandtz, Hillerød 1405 (1689) ,  1356 

(1691) ,  1067 (1692) ,  1961 (1696) ,  1298 
(1697) .

Fredemacher, Christian, Hillerød 642.
From, Hans Andersen, Helsingør 288

(1650) .
Gabriel 406 (1672) .
Gabriel, Claus 407f., 2185, 2336 (1654) .
Gad, F. Quist 2070 (1828) .
Ganssog, Hans 600f. (1585—86) ,  626

(1587) ,  608 (1588) ,  594 (1592) .
Geisler, H., Esbønderup 1024, 1031f., 

1034 (1842) .
Gemzøe, K. H. 725 (1924) .
Georg. . . ?, Christoffer 2468 (1649) .
Giese, Albrit se Gysse.
Greuss, Gregers 1844 (1608) .
Gudewerth d. y., Hans, Eckernførde 

122, 124f.
Gysse (Kies, Gise el. Giese), Albrit 619 

(o .  1582) ,  620 (1586) ,  607 (1587—88) .
Güthler, C. M. 732 (1838) .
Hans 196 (1591) ,  470 (1592) .
Hans 2067 (1619) .
Hans 427 (1638) .
Hans snedker, Kratmøllen, se Barch- 

mann, Hans.
Hansen, Ingvor (se også: urmagere) 

2399 (1735) .
Hansen, Jens 2531 (1760) .
Hansen, Lars 2566 (1779) .
Hansen, Niels, Kbh. 1403, 1451 (1652) .
Hansen, Niels, Lille Kregme 1572 

(1876) .
Harms, Claus, Kbh. 410 (1743—44) ,  

3962 (1744) .
Hartmand 1848 (1724) .
Hartmann, F. C., Hillerød 2190 (1847) .
Hatt, Anders Nielsen 2368 (1611) ,  

2389 (1621) ,  2376, 2380, 2386.
Hellringk, Johan Ernst 898 (1746?) .
Henicke, Jørgen 2466 (1627 ,  1634) ,  

2468 (1628) .
Henrich 104, 224 (1582) .
Henrik 168 (1579) ,  186 (1580) ,  199, 404 

(1583) ,  396 (1584) ,  162 (1588) .
Henrik, Slangerup 1598 (1634) ,  2016 

(1635) .
Henriksen, Jacob 1974 (1738) .

Henriksen, Mogens, Helsingør 1279, 
2065 (1597) .

Hildebrandt, H. H., Kbh. 1181 (1857) .
Hohlen, Johan von 204 (1731) .
Holfelt, Christian, Kbh. 733 (1737) ,  

1326 (1738) ,  1329 (1739) ,  1323 (1740) .
Holm, Jens 2628 (1809) .
Holst, Hans 2463, 2621 (1624) ,  2465 

(1628) .
Hübner, Christopher 204 (1730) ,  996.
Hännel, Johann Friedrich 996.
Iantzen (mechanicus) 404 (1835) .
Ihle, F., Kbh. 987f. (1820) ,  984 (1822) ,  

1002 (1823) .
Isach 1828, 1842, 1852 (1645) .
Jacob 396, 400f. (1588) .
Jacob, Helsingør 782 (1717) ,  774, 777,

795 (1717—18) ,  780 (1719) .
Jacobsen, Hans, Hillerød 1251, 1252 

(1700) ,  1953, 2016, 2022 (1702) ,  2013, 
2016 (1703) ,  1252,1574,1954 (1708) ,  2013, 
2015, 2016 (1717) ,  2016 (1732) .

Jacobsen, Lorentz 196 (1743) ,  191 
(1744) ,  530 (1753) ,  523 (1753—54) ,  193
(1765) ,  192 (1766) ,  191 (1769) ,  193 (1775) .

Jansen, Julius Septimus, Frederiks
borg 1916 (1850—54) .

Jens 162 (1579) .
Jens, Slangerup 2228 (1652) ,  663 (1654  

—55) .
Jensen, Søren, Farum 1661, 2344 (1768) ,

1552, 1995 (1769) ,  875, 1357, 2481 (1770) ,
1333, 1452, 1626, 1660, 2228 (1771) ,  1452 
(1772) ,  1972, 2343 (1773) ,  2282 (1774) ,  
1252 (1776) .

Jesper, se Matiessen, Jasper.
Joen 2016 (1651) .
Joensen, Svend, Roskilde 2272 (1665) .
Johan 1598 (1699) .
Johan, Birkerød 2499 (1690) .
Johansen, Frands, Hillerød 1406 (1690) ,  

1089 (1697) .
Juel, Niels 842, 852 (1727) ,  8522 (1728) .
Jørgen 1574 (1623) ,  2454 (1634) .
Jørgen, Helsingør 1572 (1621) .
Jørgensen, Anders 875 (1731) .
Jørgensen, Christian, Hillerød 665

(1736) ,  1505 (1738) .
Jørgensen, Hendrik, Helsingør 696

(1723) ,  1024, 1085 (1727—28) ,  1162.
Jørgensen, Lorentz, Holbæk 772 (1658) ,  

2369 (1663) ,  122f. (1664) ,  2374.
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Kempe, Henrich 1864 (1687) .
Knud 404 (1576) ,  162 (1579) .
Kobiersky, Gotfred, Kbh. (se også: mur

mestre) 1356, 1362 (1774) ,  1380, 2189f., 
2269 (1775) ,  768, 1272, 1974, 2159, 2270, 
2362, 2390, 2398 (1776) .

Kornerup, A. 1227, 1519 (1858) .
Krogh, Oluf Nielsen 2382 (1595) .
Kunis, E., Helsingør 285 (1920’rne ) ,  184

(1928) ,  163 (1929) ,  206 (1930) .
Kutsch, Chr. 838, 842 (1726) .
Kønneman, Henrik 619 (o .  1582) ,  607, 

620 (1586—88) .
Langballe, C. R. 1842 (1859) ,  1856 

(1863—64) ,  1920 (1864) ,  1886 (1871) .
Larsen, Lars 1189 (1827) .
Larsen, Peder 1358 (1831) .
Larsen, Søren 1358 (1886) .
Lauerdsen, Claus, Kbh. 419 (1609—10) .
Laurids, Kbh. 1660 (1645) .
Laurids, Slangerup 1946, 1950 (1617) ,  

1552 (1618) ,  1953, 1954 (1619) .
Laursen, Claus, Frederiksborg 1407 

(1722) .
Lind, Jens Esbjørnsen 2566 (1735) ,  

2530 (1737) ,  2565 (1741) .
Lubbeche, Caspar, Roskilde 2272 (1665) .
Lucus (Lucas) 126, 131 (1560) ,  177,183, 

184 (1561) .
Lundros, N. 206 (1819) .
Mads 1598 (1627) .
Madsen, Herman 2208 (1722) .
Magnussen, Jens 1503 (1804) .
Matiessen, Jasper (Jesper), Helsingør 

170 (1567) ,  183 (1570) ,  604f. (o .  1580) ,  
620? (1586) .

Matthis 198 (1580) ,  224 (1587) ,  162
(1588) .

Meier, Michel, Helsingør 406 (1654) ,  
777 f . ,  785, 787 (1663) ,  1191 (1681) .

Meltener, Hans 396 (1650) .
Michaelis, Frederik 396, 404, 412, 431

(1744) ,  412 (1758) ,  414 (1773) ,  397 (1776) .
Michel 444 (1588) .
Michel 2498 (1625) .
Michgell, Brix, Roskilde 2587 ( e f t e r  

1620) .
Morits, Slangerup 1581 (1719) .
Mortensen, Iens, Helsingør 161 (1652) ,  

152 (1652—53) ,  164 (1655—56) ,  198, 417
(1666) ,  526 (1669) ,  529 (1678) .

Mortensen, Siverd 222 (1659—60) .

Møller (Muler), Jacob Michelsen, Hel
singør 706 (1722) ,  204 (1730) ,  184 (1734) ,  
157 (1742) .

Møller, Rasmus, Helsingør 1250 (1585) ,  
1029 (1598—1601 ), 1029, 1034 (1599) ,  
1034 (1611) ,  203 (1625) .

Neergaard, Chr., Hillerød 1919 (1859) .
Niels 2078 (1614) .
Nielsen, Boye 1995 (1724) ,  1272, 1502, 

15982, 2265, 2268, 2272 (1725) ,  1452
(1727) .

Nielsen, L. C. 284 (1899) .
Nielsen, Maren Jens, Kbh. 2274 (1722) .
Nindel, Andreas 996 (1733) .
Nyebølle, Kbh. 849 (1832) .
Oem, Jacob 406 (1590) .
Ohrtmann 996 (1733) .
Olesen, Peder 2159 (1693) ,  2153, 2157, 

2159 (1710) .
Olle (sml.: tømrere) 162 (1559) ,  202 

(1560) .
Olluffsøn, Lauritz, Kbh. 2532, 2533

(1644) .
Olsen, I. C. 1919 (1859) .
Olsen, Mogens 992 (1727) .
Olsen, Oluf, Mårum 1208, 1353, 1378, 

1379 (1722) ,  1090 (1724) .
Olsen, Poul 1356, 1358 (1700) .
Olsen, S. C. 1856 (1863—64) .
Olufsen, Jacob 1253 (1682) .
Oppenheuser, C. F., Roskilde 1521

(1868) .
Ostmand, Herman 222 (1627) .
Otto, Statius, Helsingør, Malmø 238 

(1603) ,  2051 (1611) ,  1857 (1614) ,  627.
Pappe, Peter 787 (1722—23) .
Peder, Hillerød 1971, 1974 (1653—54) .
Pedersen, Bendix 991 (1725) .
Pedersen, P. Bentsen, Holte 1211 (1914) .
Petersen, Carl, Græsted 1189 (1914) ,  

1136 (1939—40) ,  1149.
Petersen, Jens Severin 1003 (1820—-23) .
Poulsen, Axel 1671 (1944—45) .
Poulsen, Poul Anders 2344 (1879) .
Qvist, Christian 2558 (1776) .
Qvist, Christopher, Kbh. 1478, 2346

(1724) ,  824, 834 (1726) ,  1036 (1726—27) ,  
1582 (1731) ,  2022 (1732) ,  2284 (1734) .

Rader, Johan 110 (1630) ,  222 (1659—  
60) .

Rasmus, se Møller, Rasmus.
Rellin [Rellen], Johan Arentzen, Fre
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deriksborg 1868, 1871 (1663) ,  1916 (1663—
64) ,  2272 (1665) ,  1870 (1666) ,  1872 (1666—  
67) ,  1953 (1667) .

Richter (Rigter), Johan, Helsingør 764, 
780, 782, 784 (1675) ,  780 (1677—78) ,  196
(1680) ,  782 (1681) ,  776 (1697—98) ,  768. 

Rickaert, Johan 503 (1701) .
Rugaard, H. C., Frederiksborg 2344

(1843) ,  2293, 2299, 2301, 2305 (1844) .  
Rønne, C. 1886 (1871) ,  1899 (1875) .  
Saldan, I. 2296 (1830) .
Schmidt, Jørgen Didrich, Hillerød 1985

(1769) ,  1574,1598,1599, 2270, 2346 (1788) .  
Schneider, W. 198 (1835) .
Schäffer, Didrik 996.
Skovgaard, Ole 651 (1920) ,  725 (1924) .  
Smidt, Christian Jørgensen, Hillerød 

2016 (1717) ,  1358, 1452, 1599 (1731) ,  1210, 
2015, 2016, 2158, 2269 (1732) ,  1034 (1733—  
34) ,  2016 (1738) ,  914 (1739) .

Stiernholm, H. 732 (1838) .
Sundberg, F. M. 1776 (1860) ,  1856 

(1863—64) .
Termansen, Peter Bang 2620 (1932) .  
Thien, Diderich, Kbh. 2301 (1801) .  
Thyge 404 (1576) ,  99, 330, 416 (1577) ,  

150, 162, 183 (1579) ,  330, 420 (o. 1580) ,  
162 (1588) ,  162 (1589) ,  187f. (1593) ,  183
(1594) ,  398 (1597) ,  199, 1348 (1598) .

Tysk, Claus 285 (1579) .
Wallesen, Laurs, Slangerup 2153, 2159,

2161 (1722) .
Walter, P., Lyngby 2442 (1787) .  
Weincke, C. F., Kbh. 732, 1352, 1362

(1838) ,  1828 (1840) ,  1024 (1842) ,  1205
(1844) ,  1372 (1845) ,  944, 1249 (1846) .  

Werner, Hans (fejl: Henrik), Maribo
288 (1650) .

Wiedebusch, Hans 465 (1649) .
Wille, C. G. 1920 (1864) ,  1886 (1871) .  
Wille, H., Kbh. 1134 (1872) .
Willem 2469 (1640) .
Willumsen, Carl, Hillerød 1916 (1854) ,  

1920 (1863) .
Helsingørsnedkeren 2040 (1616—17) .  
»Snedkeren i Frederiksborg« 1354 (1635) ,  

1357 (1651) .

Sokler (på bygninger). Før  1300 .  Af 
natursten. Med retkant: 1198, 1366, 1637,
2727. Med skråkant: 1198, 1238, 1242, 
1285,1344,1392, 2217, 2238*, 2541, 2603*,

2728. Med hulkel: 1509, 2126*. Med at
tisk profil: 2332*. Med sammensat pro
fil: 2122f.*, 2236*, 2576, 2603*, 2646. — 
Af tegl. Med forskellige profiler: 59, 684, 
688*, 763*, 1103, 1106*, 1262, †1422,1640, 
1938*, 2138, 2197, 2758.

Solure. †HO (1630 ,  1746) ,  †2346 (1663) ,  
†336 ( før  1675) ,  †1396 (1782) ,  1535. — 
Solskiver ( = urskiver?): †660(1634 ,1661) ,  
769 ( før  1677) .

Spir. På tagrytter: †727 (1700) ,  810 
(1726) ,  729 (1737) ,  1067 (1739) ,  1158
(1741) .  —  På tårn: †105 (1613) ,  †1589 
(1795) ,  1394 (1840) ,  2709 (1876) ,  108 
(1898) .

Sten- og billedhuggere.
Alexander, Skåne? 701 (1200) .
Anders 224, 231 (1621) .
Andorp, Hans von, se: Floris, Hans.
Baumbach, C. J. 1508 (1944) .
Becker 592? (1841) .
Bissen, H. W. 79, 100 (1833) ,  966 (1844) .
Boegart, Caspar, Helsingør 1689, 1736, 

1752, 1768 (1608—12) .
Boegart, Caspars enke Mette 1689 

(1612—14) .
Brüssel, Peter von 594 (1583) .
Bundgaard, A. J. 651 (1920) .
Dantzer, (N.C.?) F. 982 (1820) .
Dantzers enke 985 (o .  1823) ,  776 (1837) ,  

1206 (1838) .
Delwas, Valter 987 (1820) .
Dirichsen, Thomas 594 (1576) .
Dolt, Anthony, se: Told, Anthoni.
Düren, Adam van, Westfalen 520 (1493  

—1500) .
Egen, Gert van 596 (1596) .
Erffurt, Hans van 99f. (1576) .
Fadder, Gert 563 (1576) ,  620 (1577) ,  

564, 620 (1578) ,  566 (1582) .
Fjeldskov, Niels Waldemar 789, 2086 

(1892) .
Floris, Cornelis, Antwerpen 232 (1568) ,  

594, 635, 1769.
Floris, Hans (Jan?), Antwerpen, senere 

Helsingør 234 (1568) ,  2113.
Fortling, Jacob 493 (1743) .
Frandsen (Frandtzenn), Thomas, Hel
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singør (se også: Thomas) 596 (1588) ,  595f. 
(1596) .

Freund, Hermann Ernst 554 (1840) .
Gercken, Didrik (Diederick) 1984 (1723) ,  

810, 842, 843 (1726) ,  570 (1728) ,  576, 577
(1730) ,  570 (1731) ,  5922 (1731—33) ,  580 
(1737) .

Geritsen (Gertsen) 99f. (1577) ,  2036
(1588) .

Groningen, Gert van 1682 (1576) .
Grund, Johann Gottfried, Kbh. 1402f.

(1778) .
Gundelach, Jørgen Henrich 991 (1726) .
Hans 99 (1577) .
Hans 105 (1614) .
Hans Malers værksted, Roskilde 2749 

(o .  1565) .
Hansen, Andr. F. V. 1919 (o .  1920) .
Harmen 5642 (1577) .
Hassel, August 724, 1009 (1897) .
Haven, Lambert van 997 (1680) .
Heimbrod, Johann Christopher 645 

(1726) ,  831, 996 (1727) ,  570 (1728) .
Jacob 98 (1594) .
Jacobsen, Robert 595 (1585) .
Jahn, Adolph Moritz 1772 (1840 ,  1853) ,  

1822, 1828, 1910 (1855) ,  1773 (1857) ,  1775 
(1860) ,  1875 (1863) .

Jasper 470 (1592) .
Jochumsen, (Peter) 2560, 2585 (1831) .
Kielberg, F. (se også: murmestre) 1132 

(1873) .
Køllen [Köln], Hans van 99 (1577) .
Køllen [Köln], Rumbertth 99 (1577) .
Lambert 163, 219 (1583) ,  224 (1587) ,  

104f. (1588) .
Lambertsen, Hans 105, 163 (1583) ,  92

(1587) ,  162 (1588) .
Larsen, Hansog Jørgen, Kbh. 1222 (1883) .
Lutz, Joseph 570 (1728) .
Malthe, Rasmus Secher 1775 (1860) ,  

1777, 1875 (1863) .
Meester, Hindrich van 99f. (1576) .
Midow, Robbert 234 (1568) .
Monsen, Mikel 258? (o. 1740) .
Moritz 634 (1629) .
Nielsen, Kbh. 1230 (1895) .
Nielsen, E. 1594 (1884) .
Nielsen, Emanuel, Frederikssund 654 

(o .  1930) ,  662 (1942) .
Nielsen, Vitus 868, 869, 871 (1965) ,  

865 (1966) ,  702 (1967) .

Olrik, Povl 902 (1910?) .
Olsen, H. 1828 (1859) ,  1916 (1864) .
Ou, Hendrick 1964 (1622) .
Peters, C. C. 986 (1858) .
Petersen, H. Chr. 1870, 1906 (1903) .
Poulsen, Axel 946 (1944) ,  1008 (1959) .
Rollfinck (Rholfinck), Herman 596 

(1599) ,  1875 (1617—18) .
Saabye, A. V. 794 (o .  1876) .
Scheller, Carl 1977 (o .  1900) ,  872 (1909) ,  

559 (1920) .
Scheller, I. F. 986 (1820) .
Schmidt, P. S. 1828 (1859) .
Stammel, W., Köln 1775 (1860) .
Steinlein, Johan 101 (1746) .
Sturmberg, Johan Adam 570, 813, 815

(1728) .
Sundberg, Frederik Martinus 1900

(1875) .
Tegner, Rudolph 559 (1899) .
Thomas 590f. (1586) ,  595f. (1589) ,  595f. 

(1596) ,  594.
Told, Anthoni 414, 493 (1744) .
Utzon-Frank, Einar 725 (1931) .
Vieth, E. L. E. 2462 (1857) .
Warnheim, Erik 992 (1730) .
Wiedewelt, Johannes 2722 (1770) ,  1583,

1601 (1796) .
Roskilde Højrenæssance-værksted 2101 

(o .  1610) .
For læg:  Floris, Cornelis 1769. — Vries, 

Hans Vredeman de 1769, 1831.
Kopier  e f t e r :  Quellinus, Thomas 2086. — 

Thorvaldsen, Bertel 552, 557, 570, 986,
1006, 2079, 2339.

Stenhuggermærker. 1697 (1606—08) ,  
1751 (1608—13) .  Se tillige: stenskulptur, 
forskellige figurer og ornamenter.

Stenskulptur. Før  1300 .  Billedkvadre: 
883*, 1214, 1393. Dør: 1287*. Fonte: 
702*, 738*, 776*, 1027*, 1183*, 1301*, 
1328*, 1518*, 1971, 2155*, 2496*, 2741*, 
2787. Glaseret tegl: 1050*. Gravsten: 
1276*, 2019*, 2276*. Hvælv: 2240*. Søjle:
1940. Vinduer: 1214, 1982*, 2607*. — 
1300—1550 .  Billedkvadre: 2242. Grav
sten: 468, †1432*, 2304*, 2694*, 2695*, 
2722*. Hvælv: 516*, 1015*, 1114*, 1175*, 
1366*, 1983?, 2243*. Støbeform: 1430*. — 
Ornamenterede teglfliser, se: gulve.
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Kris tushoved;  hvælv: 516*. — Maria i 
solgisel; hvælv: 516*. Menneskehoveder; 
billedkvader: 1393; font: 2741*; dør: 
1287*; hvælv (konsoller under ribber eller 
dværgsøjler m.m.): 1015*, 1114*, 1175*, 
1366*, 2243*; konsoller: 689*, 2138; løs
fund (støbt): 1430* (o .  1225) ;  vinduer: 
1982*, 2607*. —- Menneskefigurer; fonte: 
776*, 1027*, 1183*, 1301*, 1518*; hvælv: 
516*. — Masker; hvælv: 516*, 1175.

Dyr .  — Drage; font: 1184*. — Dyre- 
hoveder; gesimskonsoller: 689*. — Fugl; 
font: 1301*, 2741*. — Griffe; lerfliser: 
2245*. — Hest; fonte: 1027*, 1184, 1518.
— Hundehoved?; hvælv: 1983. — Løve; 
fonte: 738*, 1027*, 1048, 1050, 1183*, 
1518*, 2741*; lerfliser: 2245*. — Okse
hoved; hvælv: 1114*.

Bladværk;  font: 702*; kapitæler: 689*; 
konsoller: 2138*. — Frugt; font: 2741*. — 
Hjørneknopper; baser: 1051*, †1148, 
1940; font: 2155*. — Hjørnetreblade; 
font: 1971. — Liljer; gravsten: 2695*. — 
Livstræ; gravsten: 1276*. — Palmetter; 
font: 2496*. — Ranker; font: 702*; grav
sten: 249, 468*.

Forske l l ige  f igurer .  — Cirkel; gravsten: 
2304*. — Geometriske figurer; font: 
2155*; vindue: 1214. — Kugle; gravsten: 
2020*. — Sværdhæfte; vindue: 1982*.

Symboler .  Engle; fonte: 1027*, 1301, 
1518*. — Evangelistsymboler; gravsten: 
468*, 877, †1432*, 2722*. — Golgathahøj; 
gravsten: 2020*?. — Kors; billedkvader: 
2242; font: 1328*; gravsten: 1276*, 
2019*, 2276*, 2304*. 2695*, — Kranium; 
hvælv: 516*. — Marterredskaber; hvælv: 
516*. — Måne; hvælv: 516*. — Sol; 
hvælv: 516*. — Stjerner; hvælv: 516*. — 
Tornekrans; gravsten: 2722*. — Våben
skjolde; gravsten: 468*, †1432, (†)2694, 
2722*; hvælv: 516*.

Forske l l ige  ornamenter .  Arkader; font: 
2787; billedkvader: 883*. — Tovsnoning; 
font: 2155*; kragbånd: 2310*.

Stole, lukkede (se også: degnestole, 
herskabsstole, kongestole, præstestole, pul
piturer). (†)2466 (1667) ,  †1034 (1736—37) ,  
†IOOO (1739) ,  1333* (1740) ,  †1472 (1745) ,
1659 (1746) ,  †1574 (1747 ,  1765) ,  †1272
(1751) ,  †192.

Stole, taburetter og bænke, løse (se
også: brudebænk og børnestole). 1600’rne :  
†1897. — 1700’rne :  1847 (o. 1700) ,  (†)416
(1707) ,  †1897 (nævn t  1738) ,  †IOOO (1739) ,  
1333 (1740) ,  1848 (o. 1740) ,  755 (1747) ,  
1306* (o. 1747) ,  186 (1787—90?) ,  410*, 
840*, 914, †999, †1227, 1847, 1848, †1897,
—1800’rne :  404 (1835) ,  2532 (1869?) ,  
2230 (1871) .

Stolestader (se også: abbedstol, deg
nestole, herskabsstole, kongestole, peb
lingestole, præstestole samt stole, løse). 
1550—1600:  †1227* (o .  1550) ,  176* (o. 
1560) ,  2068* (1562) ,  178*, †1134* (1581) ,  
607* (1582?) ,  779, 2068* (1588) ,  2625 
(1593) ,  178 (1594) ,  †706 (1597) ,  1330*, 
1404*, (†)1452, (†)1550, 2421*. — 1600’rne : 
740 (o .  1600) ,  1828* (1611—16,  intarsia), 
1472*, 2189 (o .  1620) ,  1626* (o .  1625) ,  
1134* (o. 1625—50) ,  †1598, 1658* (1627) ,
1549 (o .  1627) ,  (†)2499 (1628) ,  1305 (1631) ,  
1356 (1637) ,  1378* (o .  1640) ,  1974, 2228
(1645) ,  1502 (o .  1650) ,  950 (o. 1650—75) ,  
874* (o. 1670) ,  (†)2588* ( skænke t  1686) ,  
1404*, 1520, 1994*, 2384, 2421*. — 
1700’rne :  1356 (1710) ,  †992 (1725) ,  838* 
(1726) ,  †2269 (1727) ,  402* (o. 1730) ,  740 
(1737) ,  †999 (1739) ,  2158 (1742) ,  1659*
(1746) ,  2531* (1760) ,  2564 (o .  1760) ,  †706*
(1769) ,  (†)875 (1770) ,  1356 (1774) ,  754 
(1786) ,  2442 (1798?) ,  1404*. — 1800’rne :  
987* (1823) ,  1272 (1830?) ,  1166* (1836) ,  
1209*, 2207, 2772 (1838) ,  2320 (o .  1840) ,  
2157 (1841) ,  (†)1034, 2016 (1842) ,  †2299
(1844) ,  (†)1227* (1856—57) ,  2789 (1861?) ,  
2466 (1863) ,  2343, 2625* (o. 1870) ,  2745 
(1881—82) ,  1595 (1884) ,  1952 (1894) ,  664, 
897, 1452. — 2720 (1952) .

Storkereder. 769, 860.

Stukkatører.
Antoinette, C. 986 (1822) .
Brilli, P., Italien 983 (1822) .
Brix, H. C. 2344 (1877) .
Dressler, Valentin, Schmalkalden, Thü- 

ringen 1880, 1898 (1615) ,  1692 (1616) ,
1910.

Durren (Dyringen), Hans van 330 (o .  
1580) ,  93 (1584) .

Hans 68, 96, 163 (1579) ,  330 (1587) .
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Romanelli, Lodovico Vincenzo 983
(1822) .

Stoy, Abraham 843 (1724) ,  845 (1726) .
Wintrack, Hans 509 (1575 ,  1582) ,  491

(1595) .

Styrtrumsloft. 1217.

Støbeform. Før  1300 .  Af tegl: 1418* 
(helgenfigur).

Støttepiller. Samtidige med bygnin
gen. 1300—1550:  †1426 (o. 1324?) ,  65*, 
74, 924, 1438. — Ef ter  1550:  †1682 (1562  
—63) ,  1342 (1588?) ,  2030 (1588) .  —  Senere 
tilføjet: passim. Særform: 862* (1718) .

Sygekalke, -diske og -oblatgemmer.
Sølv: 376* (o .  1500) ,  2266* ( skænke t  1588) ,
— 1600’rne :  2769* (o. 1600) ,  2688 (1601) ,  
2715 (1605) ,  142* ( skænke t  1650) ,  †1970
(1664) ,  2494* (1668) ,  †2057 (1672) ,  2460* 
(1687) ,  1622 (1693) ,  2769 (1699) .  — 1700—  
50:  143*, †598 (o .  1700) ,  2597 (1703) ,  
1182* (1724) ,  1269*, 1468 (1725) ,  828, 
1656 (1726) ,  1496, 1992, 2374 (1729) ,  1400, 
1468, 2317, 2340 (1730) ,  945 (o .  1731) ,  
1569, 2204 (1732) ,  894*, 1818 (1745) .  —  
1750—1800:  1401 (o. 1750) ,  2266 (1751) ,  
†1970 (1752) ,  1299 (1760) ,  1351* (1774) ,  
143* (1777) ,  2057* (1782) ,  1543 (1793) ,  
†1401, †1818, 2584, 2715. — Ef ter  1800:  
1516 (1801) ,  732 (1825) ,  661 (1869) ,  699*.

Søjler. Før  1300 .  Fritstående: (†)1051, 
†1151 ?, (†)1287, †1288, †1640?, (†)2118, 
2141*. Trekvartsøjler: 1982*. Halvsøiler: 
†1148, 1640*, 2138, 2451*, 2483*. Dværg
søjler: 689*, 2139*; samme, del af hvælv: 
884, 1112, 2358. — 1300—1550 .  Fritstå
ende: 1114. Dværgsøjler: 1939*; Samme, 
del af hvælv: 862, 922, 1015, 1114*,
1264, 1394, 2243*, 2330. — Ef ter  1550 .  
Fritstående: 1645. Øvrige se: kapitæler.

Sømærker. 109, 1155.

Tåmbuer. Før  1300:  2357, 2512*. Pro
filerede: 1112, 2005. Todelte: (†)1288*, 
(†)1640*, 1939. — 1300—1550 .  Med over
gribende stik: 1218. Falsede: 692 (med 
midt- og sidefalse), 863, 908, †1016, 1112,

1245, 1484, 1511, 2485. Rund- og spids
buede: passim. — Ef ter  1550:  2032
(1588) ,  2651 (1700) ,  1984 (1723?) ,  2732 
(o .  1780) ,  2332 (1867) ,  2453.

Tårne (se også: spir). Før  1300 .  I vest: 
(†)761, †1014?, †1108, 1110, 1262, 
(†)1284*, 1344, 1366, (†)1638, 1939?. 
(†)2005, †2126, (†)2141*, 2238*, (†)2332, 
2357, 2512, (†)2636. — 1300—1550 .  I vest:
60, 656, 692, †722, 765, 863, 885, 907, 923,
1016, 1176, 1217, 1245, 1292, 1320, 1394, 
1443, 1484, 1511, †1586, 1616, (†)2028, 
2178, 2290, 2311, 2411, 2434, 2452, 2484, 
2578, 2608, (†)2732, 2758. — I øst: †328 
(over korsgang ved nordre sideskib), 1563 
(ved korets nordside). — Ef ter  1550:  
(†)103 (1559) ,  2028 (1588) ,  2148 (o .  1600) ,  
1460 (1614) ,  (†)2733 (1614) ,  1532 (o .  1614) ,  
1368 (1646—56) ,  †1984? ( før  1669) ,  2544 
(1675—1700) ,  2650 (1700) ,  1984 (1723) ,  
2009 (1767) ,  2783 (1861) ,  2332 (1867) ,  
2708 (1876) ,  2733 (1881—82) ,  1967 (1906—  
07) ,  1200 (1924) ,  2199.

Tagbeklædning. Før  1300 .  Spor efter 
oprindeligt tag af bly eller egespån på 
brædder: 906, 1481*, 1646. — Hele  midde l 
a lderen .  Bly samt munk og nonne (hul
sten, munketegl): passim. — O.  1550 .  Spe
ciel tagstenstype: 1619. — Ef ter  1550 .  Bly, 
munk og nonne samt vingetegl: passim; 
munketegl har kun overlevet på kamtak
ker og et apsistag: 2221. Glaserede vinge
tegl: 810 (1726) ,  767 (1776) ,  695, 2783. 
Egespån, bly og brædder: 727, 1068, 
1158, 1667. Kobber: 93, †2040, 2149. 
Zink: 2709. Galvaniseret jern: 2656. Ski
fer: 1617 (1778) ,  2657 (1869) .

Tagryttere. Før  1300:  †1068, †2512?
— 1300—1550:  †1247, †1444?. — Nævnt  
1550—1700:  †102 (1559) ,  †524 (1562) ,  
†1683 (1562) ,  †1346 (1583) ,  †326 (1586) ,  
†1461 (1614) ,  †2540 (1615—18) ,  †2709
(1661) ,  †2653 (1662) ,  †2644 (1663) ,  †2220? 
(1674) .  — Ef t e r  1550:  †727 (1700) ,  802 
(1726) ,  729 (1737) ,  1067, †1201* (1739) ,  
1148 (1741) ,  2220 (1869) .

Tagtækker.
Badstuber, Poul 851 (1726) .
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Tagværker. Før  1300 ,  af eg. For
svundne (genanvendt tømmer eller af
tryk). Med eet/to hanebånd, to/fire skrå 
spærstivere og evt. to korte: 1018*, 1202, 
1220, 1247*, 1565 (ombygning), 1646?, 
2547*, 2656*, 2710?, 2734, 2762*. Mur
rem: 927. Usædvanlig lav taghældning: 
1013*. — 1300—1550 ,  af eg. Krydsbånds- 
type: 110, (†)927, 1118, 1202, 1220, 1248, 
(†)1395, 1646, (†)1968, (†)2580, †2610. 
Langstolstype: 109, †657, 694, 927, †1534, 
(†)1616, 2010. Anden længdeafstivning: 
1220. Levn af middelalderlige tagværker: 
passim. — Ef ter  1550 ,  af fyr: 1156 (1578?) ,
1395 (1635) ,  1156 (1736) ,  728 (1737) ,  2148
(1742) ,  1646 (1746) ,  694 (1754) ,  1395
(1761) ,  2486 (1763 ,  1768) ,  1347 (1770) ,  
1018 (1772) ,  1488 (1773) ,  1534 (1775) ,  
769 (1776) ,  1646 (1783) ,  2363 (1798) ,  i 
øvrigt: passim. Dragerstol: 2656 (1833) .  
Hængeværk: 109 (1865) .

Tapeter. †1873 (1619—20) ,  1847 
(1640—41) ,  †1899 (nævn t  1650  og  1677) .

Tapetmagere.
Dujardin, L. 986 (1823) .
Zøllner, I. M., København †IOOO (1749) .

Teaterkirke. †993 (1739) .

T eglbrænderier.
Dithmer, G., Helsingør / Kloster Mose- 

gaard / Rennberg 2442 (1859) ,  2149 
( før  1860) ,  2735 (1861) ,  2363 (o .  1870) .

Jeans, Jean, Helsingør 728 (1737) .
Teglbrænderi ved S. Olai, Helsingør 87 

(1557—61) .

Teglovne. Før  1550:  †86, †1418, 
†1610*.

Teglstrygermærker. 97, 313, 1562.

Tekstiler (se også: alterduge, alterklæ
der, gravudstyr og messehagler). Dåbstøj: 
†834, †2342. Ligtøj: 2106, 2749. Hånd
klæder: †662, †2466. Kalkklæde: †376. 
Børnetøj: 269.

Timeglas. 1686 (1602) .  —  1828 (1705?) ,  
176 (nævn t  1714) ,  †997 (1739) .  †779, 1134,

†1471, 2384 (1740) ,  2421 (1740?) ,  †664, 
874 (1741) ,  740 (1742) ,  2343 (1744) ,  837* 
(1745?) ,  400 (1746) ,  1549 (1747) ,  1165.

Toskibede anlæg (ved hvælvslagning). 
1114, 2648.

Trapper. Ligeløbende i murlivet. Før  
1300:  1263, 1344, 1640. — 1300—1550:  
886, 1320, 2242. — Ef ter  1550:  2651
(1700) .  — Spindeltrapper (i murede trap
pehuse). Før  1300:  1109 (i skibets syd
vesthjørne). — 1300—1550:  passim. — 
Ef ter  1550:  576 (1578) ,  104 (1583) ,  2454 
(1583) ,  1460 (1614) ,  1760 (1617) ,  2199 
(1722) .  — Flerløbstrapper af træ: 816* 
(1726) ,  1772 (1743) .  —  Fritrapper: †1444, 
†1533, †1940, 2178, †2199, †2436, †2453, 
†2512, †2732. — Trappehuse af bindings
værk: †768, †2179, †2199.

Treskibede anlæg. 68, 318, †1047, 
†1426, †2122.

Trækirker, se: byggematerialer.

Tympana (felter). 686* (to), 760, 860*, 
1366*, 1393, 1459, 1483, 1510, 1530, 1561, 
†1639,1640f., 1964, 2005, 2146, 2198, 2219, 
2236*, 2356, 2543.

Tømrere.
A E (eller C?) O 1522 (1866) .
Anders, Landskrona 90, 223 (1559) .
Andersen, Hans 336 (1597) .
Anemøller, Hans 567 (1632) ,  632 (1636) .
Bars, Joh. 852 (1796) .
Basse, Peder, Fredensborg 806, 814

(1725) ,  2333 (1729) ,  808.
Bencke, I. H., Kbh. 982, 985 (1820—22) ,

990 (1822) .
Bentzen, F. W., Helsingør 989 (1861) .
Bourgeois 1272 (1794) ,  2200 (1796) ,  

2207 (1800) .
Brandis, Hans, Braunschweig 563 

(1576) .
Clausen, Niels, Gilleleje 1139, 1168

(1924) .
Daniel 2454 (1632) .
Engelmand, Hans 105 (1614) .
Erch, Hans Casper 1310 (1695) ,  1504

(1706) .
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Ertman 427 (1638) .
Ewald, V. 2400, 2410 (1802) ,  2344, 

2434 (1817) ,  2305 (1819) .
Exsted, Jens Pedersen, Kbh. 1200, 

2413, 2436 (1722) ,  1984, 1999 (1723) .  
Fitzner 2545 (1762—63) .
Frederik 2454 (1634) .
Gert, Helsingør 202 (1570) .
Haagensøn, Hans, Hillerød †2216

(1638) .
Hansen, C. F., Helsingør 2232 (1963) .  
Hansen, Jens 224 (1582) .
Hansen, Joh. 2339 (1921) .
Hansen, P. 282.
Hartmann, H. J. 2270 (1846) ,  2499

(1862) .
Hartmann, S., Nyhuse 2228 (1835) .  
Hoff, Anders, Kbh. 742, 1067, 1092,

1201 (1739) .
Jacob, A., Skibby 2690 (1665) .
Jensen, Ole, Frederikssund 2486 (1768) .  
Jensen, Peder 2450 (1702) ,  2501 (1709) .  
Jensen, Peder, Neder Dråby 2519 (1651) .  
Jep 631 (1582) .
Jochum 568 (1638) .
Jonassen, Peder 2566 (1799) ,  2533

(1800) .
Junge, J. Boye 570 (1744) .
Junge, Joh. P. Boye 332 (1777) .
Karker, Jakob, Hillerød 638 (1621) .  
Karlsen, Mogens, Slangerup †2220 

(1644) .
Kerrn 2734 (1881—82) .
Kragen, Fiet, Kbh. 93, 105 (1613) .  
Krejsiger, Johan Georg 107 (1739) .
L F G 2312 (1783) .
Mathiasen, Peder, Uvelse 2153, 2157, 

2159 (1722) .
Mogens 102 (1572) .
Morten 1395 (1635) .
Niels, Græse †2220 (1702) .
Niels, Landskrona 88 (1559) .
Nielsen, Jacob 2566 (1799) .
Nielsen, Jens 412 (1744) .
Ochsner, G. 546 (1824) .
Ole, Slangerup 2234 (1614) .
Olle (sml. snedkere) 88 (1559) .
Paasche, Helsingør (sml. arkitekter) 

330 (1589) .
Pedersen, Jens, Værløse 2499 (1689) .  
Pedersen, Niels, Frederikssund (Ude- 

sundby) 2216 (1652) .

Pedersen, Rasmus 2535 (1635) .
Pfützner 2316 (1791) .
Quandt, Jochim 567 (1632) .
Rasmussen, Jens 107 (1756) .  
Rasmussen, Jens, Hillerød 1665 (1720)

1534, 1551, 2015 (1722) .
Schmidt, H. Helsingør 1034 (1869) ,  102 

(1882) .
Schult, Jochim 427 (1638) .
Staffind 99 (1577) ,  162 (1579) .
Steen, J., Helsingør 1209 (1838) .
Steen, Jens 812 (1863) .
Svendsen, Bendt 103 (1726) .
Svensen, Peder 727, 1136 (1783) .  
Sørensen, Hans, Roskilde 2436 (1700) ,  

2085 (1727) .
Troels, Galne, Kbh. 638 (1620) .
Ulf, Peder Sørensen, Kbh. 766, 777, 

780, 785, 1034 (1736) ,  1034 (1736—37) ,  
728, 741 (1737) .

Unmack, J. W., Kbh. 1775 (1860) ,  110
(1897) ,  336 (1904) .

Walther 2435 (1797) ,  2501 (1799) .  
Weile, Jens N. 522 (1753—54) .
Welsch, Hans Georg 990 (1725—36) .  
Westfahl, Tim 101 (1746) ,  522 (1753— 

54) .
Westfalen, Jochum, Hillerød 638

(1621) .
Vollesen, Lars, Slangerup 2085 (1727) .  

Urmagere.
Bentzen, Søren, Kbh. 1506 (1712) ,  1556

(1713) ,  224 (1716) ,  2193 (1726—27) ,  1506 
(1628) .

Bertram-Larsen, F., se Larsen, Bertram. 
Blecke, Johan Henrich, Kbh. 898 (1741) .  
Brenner, Jørgen 224 (1569 ,  1587) ,  631

(1585) .
Brochmann, Bendix, Roskilde 2115 

(1790) .
Christensen, Christian, Hillerød 508

(1720) ,  787, 1960 (1722) ,  850 (1726) .  
Christiansen, Chr., Frederiksborg 2115

(1721) ,  787 (1722—23) .
Christoffer, se Klet, Christoffer. 
Cronvald, Jens (smed) 224 (1766) ,  225

(1767) ,  145 (1776) .
Danielsen, Geert 224 (1679—80) .  
Fincke, Caspar (se også: smede) 224 

(1614) .
Friis, Johs., Helsingør 223 (1823) .
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Funch, A., Kbh. 2084 (1861) ,  631, 1873
(1863) .

Glasen, Ole Gertzen 508 (1710) .
Hansen, Ingvor, Ballerup 2284 (1745) ,  

1168 (1746) ,  1669 (1748) ,  1582 (1753) ,  666
(1754) ,  1309 (1759) ,  1960f., 2018 (1767) ,
2305 (1769) .

Hansen, Jens, Esbønderup 1556 (1777) .  
Hansen, Niels, Esbønderup 1309, 1506, 

1582, 2022, 2192 (1777) .
Hector, Christian Friderich 286 (1741) .  
Hein 223 (1805) .
Hinrichsen, Peter 1506, 2284 (1797) ,

2306 (1797—98) .
Hviid, P. (sølvsmed), Asminderød Mark

796 (1946) .
Hyphoff 1961, 2022 (1802) .
Iantzen, se: snedkere.
Ingvorsen, Hans, Ballerup 2346 (1745) .  
Jacobsen, J., Esbønderup 1669 (1802) .  
Jacobsen (Kaaber) 989 (1822) .
Josias, Kbh. 631 (1641) .
Jørgensen, L., Hillerød 2193 (1821—27) ,  

1506 (1825) ,  1478, 1582 (1827) ,  1961, 2284, 
2306 (1827—28) ,  1556, 2022 (1828) .  

Kern-Hansen, Hillerød 1168 (1915) .  
Kiers, Hans, Kbh. 1874 (1615) .
Klet, Christoffer 1874 (1633 ,  1643) ,  

1036 (1649—50) ,  1874 (1652) ,  1960 (1662) ,  
989 (1663) ,  956? (1664) ,  508 (1669) .

Kyhl, Helsingør 223 (1837) .
L K P 2274? (1925) .
Larsen, Bertram 1873f. (1863) ,  1228

(1872) ,  2469f. (1882) ,  1874 (1891) ,  743
(1908) ,  915 ( e f t e r  1930) ,  989 (1937) ,  666
(1951) ,  1556 (1953) ,  1576, 1582 (1955) ,
2534 (1962) ,  1629 (1963) ,  1229 (1964) ,
1036 (1966) .

Lauridzen, Lauridz, Uggeløse 2022
(1662) .

Louw, P. Chr., Kbh. 1168, 2398f.
(1869) ,  1576, 1582 (1873) ,  989 (1878) .  

Mathiesen, P., Kbh. 1140 (1740) .
Matz, Odense 1686 (1562) .
Matzen, Hans (= Hans Metziger?) 631

(1587) .
Metziger (Mesger), Hans, Helsingør 224,

230 (1621) ,  1875 (1626) ,  631 (1632) ,  1576, 
1875 (1633) ,  667 (1634) ,  631 (1637 ,  1638) .  

Michill, Kbh. 224 (1568—69) .
Nielsen, A. 1582 (1797) ,  2346 (1797—

98) .

Olufsen, Anders 713 (1697) .
Peschel, Johan Henrik, Frederiksborg 

1960 (1707) ,  1309 (1714) .
Petersen, Carl, Kbh. 2399 (1929) ,  915

(1930) ,  223 (1936—37) .
Petersen, I. H. 631 (1775) .
Petersen, Poul, Friderichsburg 2534

(1746) ,  898 (1775) .
Poul 224, 631 (1582) ,  199, 218 (1583) .
Qvist, Christopher 713 (1724) ,  1506

(1728) ,  2306 (1732) .
Rasmussen, Hans, Kbh. 1556 (1730) ,  

2022 (1732) ,  2283 (1734) .
Rasmussen, Søren 1168 (1791) .
Ringstrøm, Frederikssund (Udesundby) 

2284 (1801—02) ,  1478 (1803) ,  2306, 2346 
(1803—04) ,  1506, 2193 (1804) .

Schiermacher, Nels 2115 (1800) .
Schrøder, Valentin, Frederiksborg 1874

(1690) ,  1037 (1695 ,  1699) .
Schytte, Josias, Kbh. 1923 (1640) .
Steinbuck, Hans 631 (1641) .
Søren, Frederiksborg 1960 (1670) .
Sørensen, Aage Ingemann, Holbæk

1168 (1968) ,  2115 (1969) .
Ulderich, Anders 719 (1697) .
Westerstrand 2303 (1972) ,  2274 (1974) .
Willumsen, H. 223 (1882) .
Urmageren ved Frederiksborg 2022

(1702) .

Ur- og sejerværker. †223 (nævn t  1559) ,  
†224 (1569 ,  skænke t  1582) ,  †631 (nævn t  
1585) ,  †451, †1686 (nævn t  1597) .  —  
1600’rne :  †1874 (nævn t  1614) ,  †1897 
(nævn t  1623) ,  1576 (1633) ,  †667 (1634) ,  
2398 (nævn t  1645) ,  2018 (1649) ,  1036 
(1649—50) ,  1190, 1228, 1553, 1954, 
(†)2084, 2274, 2345 (nævn t  1661) ,  713,
1503, 2301 ( inævn t  1662) ,  989 (1663) ,  956
(1664) ,  915*. — 1700’rne :  1474 (nævn t  
1720) ,  2190 ( før  1726) ,  †850 (1726) ,  1140
(1740) ,  1168 (1746) ,  2534 (1746) ,  666, 743
(1754) ,  1662* (1755) ,  1309* (1759) ,  898* 
(1775) ,  787, 2591. — 630, 2469 (1882?) .
— Sølv: 1898 (nævn t  1690) .

Våbenhuse. Før  1300 .  I nord: 690, 
763*, 1243, 2434, 2483*. — 1300—1550 .  I 
nord: 1177, 1217*, 1243, 1293?, 2220, 
2245*, 2361, (†)2452, 2514*, 2648*. I syd: 
656, 864, 927, 1066, 1177, 1216?, 1244*,
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1293?, 1367,1394,1444,1460,1532*, 1563, 
1615, 1940, 1966, 1984, 2147*, 2198, 2290, 
2311, 2331, 2412, 2434, 2608, 2761, 2783.
— Ef ter  1550 .  I syd: 1264 (1800’rne ), 908, 
1346. — Uvis  a lder .  I nord: (†)1293. I syd: 
1513, (†)1534?. — Forsvundne .  I nord: 
722, 1018, 1068, 1116, 1532?, 1646, 
1669, 2734. I syd: 72?, 98, 767, 886, 920, 
1018, 1116*, 1201, 1322, 1486? (bindings
værk), 1586, 2009, 2220, 2246, 2546, 2709*, 
2762. Uvis placering: 728. — Daterede:  
†99 (1577 ,  hvælvet), 2034* (1588 ,  hvælvet), 
†336 (o. 1597) ,  2178 (o .  1615) ,  †2220 
(1644) ,  1644 (1691) ,  †1018 (1701) ,  729 
(1737) ,  1159 (1741) ,  100 (1746 ,  ombygge t
1856) ,  1321 (1754) ,  1293 (1759) ,  2009
(1763) ,  1486 (1769) ,  2546 (1778) ,  1200
(1837) ,  †2734 (1862) ,  2733 (1881) ,  1116 
(1940) ,  1018 (1942) ,  2579 (1964) .  —  Våben
huse udskilt i skib eller tårn: †98, 1018
(1732) ,  729 (1737) ,  1159 (1741) .  —  Kirker 
med middelalderlige våbenhuse både i syd 
og nord: 760, 920, 1018?, 1066, 1116, 
1176?, 1216, 1243, 1293?, 1532?, 1637,
2220, 2245, 2761. — Anvendt til bogsalg: 
102 (1603 ,  1671) .

Vandkedler, se akvamaniler.

Vestforlængelse af skib. Før  1300:  
882, 922, 1175, 1242, 1612, 1938, 1981. — 
1300—1550:  61, †723?, 762, 1176, 1215,
1318, †1423, 1459, 1530, 1562, 1614, 
1966*, 2198, 2290, 2311, 2484, 2544, 2578, 
†2604?, 2708, 2730, 2783. Tårnunderdel 
inddraget i skib: 761, 1066, 1291.— Ef ter  
1550:  1200 (1837) ,  †728.

Vievandskar. †946?, 1545?, 2165, 2638, 
†2650.

Vindfløje. Med hane: 2487 (1686) ;  fane 
med monogram: 2652* (1700) ,  810* (1726) ,  
695 (1763) ,  1322; fane med årstal: 731
(1737) ,  1068, (†)1203 (1739) ,  928 (1795) ,  
1514 (1797) ,  1369 (1837  7 ) ,  2437 (1839) ,
1396 (1840) ,  1985 (1856) ,  (†)1160 (1864) ,  
2220 (1869) ,  2044 (1875) ,  2709 (1876) ,
1646 (1891) ;  forsvundne: passim.

Vinduer. Før  1300 .  Rundbuet og 
dobbeltsmiget: passim; samme, med mo

nolitoverligger: 1214 (dekoreret), 1215, 
1317 ?; samme, med krumhuggen yderside: 
1240*, 1286; samme, med ydre fals: 884, 
1562. — Rundbuet og enkeltsmiget: 690, 
1240*, 1286. — Vandret afdækket og dob
beltsmiget: 2358*; samme, enkeltsmiget: 
1669. — Trekløverf ormet lysning: †1015, 
1242*. — Togruppe-vindue: 1981* (med 
søjler). — Tregruppe-vindue: 689, 884. — 
Girkelvindue: 1562 (vinduesrose), 2007, 
2482. — Vinduesændring (hovedsage l ig  
1200’rne ) :  762*, 882, 920, 1174?, 1215, 
1261, 1318*, 1343, 1366, 1484, 1562, 
1612, 1640, 1981*, 2006, 2219?, 2357,
2577.

1300—1550 .  Spids- eller fladbuet, helt 
eller delvis falset, ofte med udvendigt 
spejl: passim. — Rundbuet: 1460, 1530,
1642. — Stavværksdelt: (†)2244*. — Pro
filerede false: 75*, 324, 1442*. — »Knæk
ket« smig: 1530, 1642.

Ef ter  1550 .  Lige gennemløbende, smi
gede, falsede eller profilerede sider. Rund
buet: 2651 (1700) ,  2580 (o. 1700) ,  2546 
(17217) ,  2221 (1827) ,  2762 (1830) ,  2149
(1838) ,  2709 (1860) ,  2784 (1861) ,  2656 
(1869—71) ,  909 (o. 1872) ;  samme, med 
slutsten: 1700* (1606—08) ,  808 (1726) .  —  
Fladrundbuet: 1941 ( kor t  e f t e r  1555) ,  2517
(1617) ,  1115 (1713) ,  2198 (1739) ,  2521 
(1753) ,  2435 (1798) ,  2456? (1807) .  —  

♦Spidsbuet: 659 (1830) ,  2291 (1832) ,  1202
(1837) ,  †909 (1841) ,  1248 (1842—50) ,  865
(1843) ,  2580 (o. 1850) ,  1396 (o. 1867) ,  2734 
(1881—82) ,  2733 (1882) ;  samme, stav
værksdelt: 572 (1577—82) ,  2031 (1588) ,  
1701* (1606—08) .  — Dobbeltvindue: 
1700* (1606—08) .  —  Cirkelvindue: 767
(1736) ,  1293 (1759) ,  1016 (1894) .  —  Halv
cirkelvindue: †764* (1717) .

Glugger. Før  1300:  1263, 1344, 1640. — 
I taggavle: 689, 884, 1111, 1242*, 2578. — 
Ef ter  1300:  I gavle, trapper og tårne: 
passim.

Vinduesrammer. Før  1300 .  Af træ: 
906, 1013, 1459, 1938, 1981, 2236*, 2310, 
2356, 2482, 2542, 2707, 2728*, 2756. Af 
bly: 1242. Udat :  1366.

Vinflasker. Sølv: 629 ( skænke t  1580) .  — 
142*, 377 (1600—50) ,  †2495 (1644) ,  376
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(1668) ,  2460 (1687) ,  2494* (1700) ,  †1468,
2374 (1729) ,  2317, 2340 (1730) ,  894, 1818
(1745) ,  1351 (1774) ,  734 (1825) ,  1299
(1837) .

Votivgaver og -sten. 1338, 1339*.

Vægmalerier. 1780* (1690—93) .

Værnehelgener m.v. Kirker  indv ie t  t i l :  
Andreas: 39,1475?. — Anna: 537. — Gre
gor: 2641?. — Helligånden: 1391?. — 
Helligkors: 2599?. — Laurentius: 1010?, 
2571?. — Margaretha (Margrete): 1609, 
1635. -— Maria, se: Vor Frue. — Mikael: 
2024, 2117. — Morten: 2698. — Nicolaus: 
538, 918, 1096?, 1137, 1687, 2119. — 
Olav: 39, 758, 788. — Parakleten, se: 
Helligånden. — Thomas: 1415, 2635. — 
Treenigheden: 1507. — Vincent: 39. — 
Vor Frue: 290, 1257, 2119.

Kape l l e r ,  i ndv ie t  t i l :  Anna: 537. — 
Birgitte: 1963. — Christoffer: 1151. — 
Helena: 1337. — Helligkors: 541. — Ja
kob: 721. — Jørgen: 2024, 2165?. — 
Maria, se: Vor Frue. — Morten: 2406. — 
Vor Frue: 927?, 1041.

Al t re ,  i ndv ie t  t i l :  Alle sjæle: 41. — 
Andreas: 41. — Anna: 41. — Anna Selv- 
tredie: 696?. — Bartholomæus: 1079.

Catharina: 41. De salige bekendere: 1042.
— 11.000 jomfruer: 1042. — Gertrud: 41, 
1042. — Gregor: 2687. — Guds Legeme: 
292?. — Helligkors: 41, 1042, 1416. — 
Hellig Legeme: 41. — Hellig Trefoldig
hed: 41, 292. — Jakob: 41, 1042. — Jo
hannes Døberen: 1416. — Johannes Evan
gelist: 1416. — Jomfru Marias rosenkrans: 
41. — Jørgen: 41, 1416. — Juliane: 1042. 
Margaretha: 1620?. — Maria, se: Vor 
Frue. — Maria Magdalene: 41. — Mathias: 
1080?. — Nicolaus: 292, 1042, 1129. — 
Niels, bisp: 1042. — Ninian: 41. — Olav: 
41, 1042. — Roehus: 41. — Thomas: 1080, 
1416. — Ursula: 41. — Vor Frue: 41, 292, 
538, 1042, 1058, 1128?, 1372, 1416, 
1620?, 1655, 2119.

Klokke ,  indv ie t  t i l :  Botulf: 1522.

Vævere.
Khan, Astrid 1620 (1968) .
Wæver, Clara, København 830 (1923) ,  

150 (1928) ,  830 (1937) .

Østforlængelse af skib (langhuskor). 
Før  1300:  881. — 1300—1550:  †1426 
(o .  1324?) ,  764 (o. 1475—85) ,  924, 1292, 
1615, 1641, 2331, 2360, 2708. — Ef ter  
1550:  1940 (o .  1555) ,  2412 (1866 ,  med 
apsis).
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A (1593), Helsingør, 182.
A A S (d. 1812), Tikøb, 716
A b (1578), Slangerup, 2076.
A D (1578), Slangerup, 2076.
A H (1763), Tikøb, 695.
A I (1567), Hillerød, 642.
A I (1567), kirkeværge i Strø, 1492, 1502.
A N (1623) Græsted, 1194.
[A] N B S (1703), 927.
AND (1652), Asminderød, 791.
A O, Tikøb, 704.
A S I D (1758), Snekkersten, 711.
A Z (1617), Frederiksborg, 1780.
Aagaard (d. før 1760), jomfru, Helsingør, 

191.
Aagaard ,  Laur ids  Chr i s t ensen  (1656—1711), 

mag., præst i Helsingør, 48, 492, 139, 
187, 190, 1913, (209), 212 ,  213* ,  285, 
note 207, 700, g. m. Anna Dorothea 
Brochmann, 212.

Aagaard, Rasmus (1777—1857), consisto- 
rialråd, præst i Farum og Værløse, 2503, 
g. m. Apelone Sophie Pingel (1786— 
1855), 2504.

Aagesen, Henrik (1514), slotsherre, Sø
borg, 1141.

Aalborg ,  Chr i s t en  Jensen  (d. 1630), præst 
i Søborg og Gilleleje, 1143  f ,  1145*(?).

Aalborg, Jens Jensen (d. 1682), præst i 
Søborg og Gilleleje, 1140, 1144, 1146, g. 
m. Anna  Jacobsda t t e r  Beyer  (d. 1710), 
1144 ,  1146.

Aalborg, Morten Bendzon, se Bendzon, 
Morten.

Aalborg, Søren Christensen, se Christen
sen, Søren.

Aarhus, Andreas (d. 1724), norsk post
mester, 495, g. m. Ingeborg Hansdatter
(1724), 495 f.

Aarhus, Rasmus Esbensen, se, Esbensen, 
Rasmus.

Aarup, Peder Nielsen (1652), Helsingør, 
160, g. m. Anna Knudsdatter (1652),
160.

Aaskov, Urban Bruun (1742—1806), etats
råd og livmedicus, 792, g. m. Anna 
Maria Kali (1742—1801), 792.

Absalon (d. 1201), ærkebiskop, 680, 1010, 
1213,1314,1363,1391,14153,1426,1437, 
1558, 1962, 2165, 2635.

Adamsdatter, Eilbe, g. m. Steffen Han
sen (s.d.)

Adamsdatter, Else, g. m. Jacob Strachon 
(s. d.).

Adamsen, Hans (1634), Helsingør, 182, 
g. m. Anne Mikkelsdatter 182.

Adamsen, Oluf (1536), katolsk præst i 
Helsingør, 41, 45.

Adolph, Christine, g. m. Boas Larsen 
Schmidt (s. d.).

Agerlin, Carl Joh. (1899), particulier i 
Frederikssund, 653.

Agnete (1344), svensk kongedatter, 2119.
Ahlefeldt-Laurvig, Carl Frederik Chri- 

stoph (1792—1871), ceremonimester, 
844, g. m. Antoinette Nancy Krag- 
Juel-Vind-Frijs (1797—1883), 844.

Albersen, Seger, se Albertsen, Sejer.
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Albertsen (Albersen), våben, 480.
Albertsen, Jacob (1653), Helsingør, 159, 

g. m. Rolefien Heindricks (1653), 159.
Albertsen, Sejer (1652), handelsmand i 

Helsingør, 159, 480, 491, g. 1. m. Else 
Berrens (d. 1646), 480, g. 2. m. Lisbeth 
Jaspersdatter (d. efter 1652), 159, 480,
491.

Albrechtsen, Peder (d. 1517), dr. jur. & 
lic. med., København, 291.

Alckmor, Marine Peters von, g. m. Hans 
von Antwerpen (s. d.).

Alexandrine, kong Christian X’s dron
ning (1879—1952), 967, note 22, 1144.

Alhed. . ., g. m. Rasmus Hansen Skå
ning (s. d.).

Alheyt, g. m. Gallas Clausen (s. d.).
Almstrøm, Cecilia Catarina, g. m. Poul 

Svendsen (s. d.).
Alrøe, Peder Nielsen (1691—1753), præst i 

Skuldelev og Selsø, 2593.
Anchersen, Dorothea, g. m. Johannes 

Dorscheus (s. d.).
Anders Barby, se Barby, Anders.
Andersdatter, Anna (1633), Helsingør, 213.
Andersda t t e r ,  Anne ,  g. m. Jens Pedersen 

Grove (s. d.).
Andersda t t e r ,  Ben te ,  g. m. David Hansen 

(s. d.).
Andersdatter, Karen, g. m. Peder Joste- 

sen (s. d.).
Andersdatter, Kirstine, g. m. Jens Her- 

mansen (Bircherod) (s. d.).
Andersdatter, Lene. g. m. Peder Quist 

(s. d.).
Andersda t t e r ,  Maren ,  g. m. Caspar Fincke 

(s. d.).
Andersen (1843), digter, 630.
Andersen, Anders (1806), kirkeværge, Al- 

sønderup, 1455, note 41.
Andersen, Bent (1784), Borsholm, 743.
Andersen, Christian (o. 1825), husmand, 

Ferslev, 2776.
Andersen, Ejler (1828), gårdejer, Gørløse, 

2192.
Andersen, Erland (1760), brygger og bræn

devinsbrænder, Helsingør, 220.
Andersen, F. C. E. (1867), kateket, Hille

rød, 644.
Andersen, Hans (o. 1534—1608), præst 

i Helsinge og Valby, 12322.
Andersen ,  Hans  (d. 1639), præst i Melby,

1624, 1626, 1630 ,  1631 2*, g. m. Karen  
Rasmusda t t e r  (d. efter 1648), 1630 ,  
1631 2*.

Andersen, Jens (d. 1844), gårdmand i 
Tersløv, 2536.

Andersen, Jep (1593), kirkeværge i Strø, 
1504.

Andersen, Jørgen (1652), borgmester i 
Helsingør, 159,160,167, g. m. Dorothea 
Michelsdatter (1652), 159, 167, g. m. (?) 
Dorothea Holgersdatter (1652), 160.

Andersen, Lars Søren (1935), gårdejer, 
Slangerup, 2075.

Andersen, Niels (1662), Helsingør, 218.
Andersen, Ole (1583), Ganløse, 2454.
Andersen, Ole (1810), gårdejer, Ramløse, 

1362, note 23.
Andersen, Oluf (Ole) (1663), kirkeværge i 

Stenløse, 2372, 2390.
Andersen, Peder (1743), af Påstrup, 2276, 

g. m. Karen Hansdatter (1705—44), 2276.
Andersen, Peder (1665), Udesundby, 668, 

g. m. Else Mortensdatter (1665), 668.
Andersen, Peder, kannik, se Jernskæg, 

Peder Andersen.
Andersen, Svend (o. 1571—1627), kirke

værge, Helsingør 254, g. m. Agathe 
Mortensdatter (d. 1628), 254.

Andersen, Vilhelm (1644), kirkeværge i 
Uggeløse, 2018.

Andersen ,  V i l lads  (1593—1637), præst i 
Slangerup, 2090, 2092 ,  2093* ,  2102,2116, 
note 101 og note 104, g. m. Kris t ine  
Nie l sda t t e r  (1604—56), 2090, 2092 ,  
2093* ,  2102.

Anders: Ma (1578), Skibby, 2690.
Anderssøn, Niels (1599), kirkeværge i Al- 

sønderup, 1448.
Andersøn, Niels (d. 1578), Jørlunde, 2276.
Andorp, Hans von, se Antwerpen, Hans 

von.
Andreas. . . (1471), Grønholt, 876.
Andreasen, slægten, Farum, 2503.
Andreasen, Andreas (1772—1850), Farum,

2503, g. m. Karen Calberg (1773— 
1855), 2503.

Andreasen, Køning (d. 1728), magister, 
Helsingør, 257, 2683, 269, g. 1. m. Anne 
Simonsdatter (1707), 257, 2682, 269, g. 
2. m. Sophia Stuve (1678—1762), 268.

Andresdatter, våben, 2082, 2094, 2095*, 
2104.
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Andresdatter, Anna, g. 1. m. Søren Jen
sen (s. d.), g. 2. m. Hans Atke (s. d.).

Aπdresen, se Andreasen.
Ane, g. m. Hans Munck (s. d.).
Ane Margrethe, g. m. Lars Bache (s. d.).
Angelsen, Nicolai (1708), Helsingør, 49.
Anna, dronning af England, født prin

sesse af Danmark (1574—1619), 2046, 
2114, note 59.

Anna  (1559), frue, Helsingør, 250 .
Anna, kurfyrstinde af Sachsen (1532—85),

1191, note 133.
Anna (o. 1810), prinsesse af Hessen-Kas- 

sel (?), 742.
Anna (1597), g. m. Gert Heckel (s. d.).
Anna Cathrine, grevinde til Slesvig og 

Holsten, født prinsesse af Danmark 
(1618—33), 1680, 1852, 1912, note 138.

Anna Cathrine, kong Christian IV’s dron
ning (1575—1612), 430, 1792, 1923, 
note 197.

Anna Cathrine, se Werenborg, Anna Ca
thrine.

Anna Sophie, kong Frederik IV’s dron
ning (1693—1743), 842, 1984.

Anne (1719), g. m. Peder Jensen (s. d.).
Anne-Marie, prinsesse til Danmark (f. 

1946), g. m. Konstantin, fhv. Hellener
nes konge, 799.

Anton, Hendrich (1733), ridefoged i Dråby, 
2469.

Antwerpen, Hans von (d. 1600), bygme
ster, 472, g. m. Marine Peters von Alck- 
mor (d. 1600), 472.

Arboe, Janusine Christiane, g. m. Jacob 
Severin Pingel (s. d.).

Arburgsen, Bertram(1656), Helsingør, 166.
Arburgsen, Johann (1656), Helsingør, 166.
Arburgsen, Peter (1656), Helsingør, 166.
Arctander, Frederik Poul Christian 

(1790—1817), Hillerød, 1931.
Arctander, Gerhard Peter (1796—1826), 

Hillerød, 1931.
Arctander, Hans Nicolai (1757—1837), 

amtmand, 799, 1932, g. m. Agnete Bir
gitte Brammer (1767—1845), 1932.

Arden, Christine Christiansdatter, g. m. 
Jochim Brandt (s. d.).

Arelts, Iohan (1680), oldermand, Helsing
ør, 141.

Arendrup, Cathrine, g. m. Hans Rostgaard 
(s. d.).

Arendrup, Rasmus Laursen (d. 1703), 
birkefoged til Kronborg, 1170.

Arenfeldt, våben, 354, 425, 778, 779,1272. 
1356,1377,1499,1515,1520,1972, 1990, 
2344, 2526, 2559, 2564, 2573, note
58, 2629, 2736.

Arenfeldt, Karen g. m. Frederik Urne 
(s. d.).

Arensberrig, Appolonia, g. m. Wiellas 
Jensen (s. d.).

Arenstorff (fejl: Arnstorff), våben, 2721.
Arenstorff, Christian von (d. 1747) (fejl: 

Arnstorff) til Svanholm, 2705, 2721.
Arenstorff, Frederik von (1626—89) (fejl: 

Arnstorff) til Overgård, officer, 2705, 
2753, note 40.

Arentskiold, Ezechias Levin von (1682— 
1744), generalløjtnant, Helsingør, 275, 
276 f, g. m. Anna Barbara v. Rheder, 275.

Arentzen, Anna Jacobsdatter, g. m. gene
ralmajor Muhle (s.d.).

Arentzen, Jacob (1650—1713), assessor, 
proviantforvalter på Kronborg, 208,275, 
2762, 406, 410, g. m. Johanne Sureau de 
Rosier, 187, 275, 410.

Arild (1560), rebslager, Helsingør 221.
Arnfeld, Hans Axelsen (d. 1611), til Ru

gård og Palsgård, 2629, g. m. Anne Mar
svin (1569—1610), 2629.

Arnfeld, Ingeborg, g. m. Ernst Norman 
(s.d.).

Arntz, H. (1759—1838), oberstløjtnant, 
1933, g.m. Gunild Faith (1776—1850), 
1933.

Arp, Hans (1781—1849), gårdejer, Tikøb, 
716.

Arpæus, Jacob, Slangerup, 2073.
Arratt, Hellena, g.m. Johannes Mattheas 

Scotus (s.d.).
Arreb o (Arboensis), Peder Christensen 

(d. 1629) (fejl: Chr. Pedersen), præst i 
Ølsted, 1554.

Asmundsdatter, Cathrine, g. m. Hans Rost
gaard (s.d.)

Asser (d. 1158), bisp i Roskilde, 2635.
Asser (1340), til Eskilsø, 2635.
Atke, våben, 2071*, 2076,2082,2094,2095*, 

2096, 2097*, 2099, 2100, 2102, 2104, 
2106, 21083.

Atke, Friderich Karstensen (1654—69), 
Slangerup, 2107.

Atke ,  Hans  (d. 1680), borgmester i Slange-
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rup, 2044, 2056, 2061, 2068, 2069, 2082, 
2090, 2094 ,  2095* ,  2096, 2099, 2100, 
2102, 2104, 21052, 2107, 2111, g. m. 
Anna  Andresda t t e r  (d. 1689), 2056, 2058, 
2061,2068,2069,2082. 2090,2094 ,  2095* ,  
2100, 2102, 2104, 2106, 2111, 2598, note 
51.

Atke, Joachim Karstensen (d. 1690), 
Slangerup, 2106.

Atke, Jørgen Karstensen (d. 1682), Slan
gerup, 21083. g. m. Dorthe Clausdatter 
Ogelbye (d. 1721), 2108.

Atke, Karsten Hansen (d. 1692), godsfor
valter, Slangerup, 2096, 2105, 2106, 
21073, 2108, g. 1. m. Helvig Didrichs- 
datter Dragun (d. 1674), 2096, 2106, 
21072, g. 2. m. Johanne Munkgaard (d. 
1707), 2096.

Atke, Karsten Jørgensen (d. 1685), Slan
gerup, 21082.

Atke, Niels Hansen (d. 1688), kirkeværge i 
Slangerup, 2115, note 81.

Attesen, Niels (1300), præst i Blistrup, 
1257.

d’Aubert, François Jacques Xavier (1726 
(27)—93), general, 552.

d’Aubert, Hélène Marie, g. m. Carl Lud
vig Diderik de Naegler (s.d.).

August, kurfyrste af Sachsen (1526—86), 
596, 1191, note 133.

Augusta, hertuginde af Slesvig-Holsten- 
Gottorp (1580—1639), 1852.

Augustsen, Christoffer (d. 1639), præst i 
Stenløse og Yeksø, 2400. g. m. Martha 
Hansdatter Buch (1611-53), 2400.

Avison, Elisabeth (d. 1856), 550.
Avison, William (d. 1821), agent for Bri- 

tish-Russian Company, 550.
Axelsen, Hans Arnfeld, se Arnfeld, Hans 

Axelsen.

B B D C (1731), Slangerup, 2082.
B G (1776), Blovstrød, 917.
B I (1581), Helsingør, 181, 182.
B L D (1689), Tikøb, 715.
B M P D (1727), Nødebo, g. m. Nicolaj 

Flesborg (s. d.).
B N S (1672), Tikøb, 715.
B O K, Helsingør, 182.
B V L (1588), Slangerup, 2068.
B Æ S M E S, Helsingør, 182.
Bache, Lars (1771—1809), færgemand i

Helsingør, 559, g. m. Ane Margrethe 
(1772—1857), 559.

Bache von Dramen, Elisabeth, g. m. Jo
han Adam Spæt (s. d.).

Backer, Lorentz Petersen, se Petersen, 
Lorentz.

Backer, Silvert Alberts (1652), Helsingør,
161, 477, g. 1. m. (?) Dynhnum Gyelies- 
datter (d. 1636), 477, g. 2. m. Kirsten 
Pedersdatter (1652) 161, 477.

Baden, våben, 116,177,182, 518 ,  519* ,  520.
Baden, Anna Holgersdatter, g. m. Peder 

Hansen Lilliefeld (s. d.).
Baden ,  Chr i s t ian  Hansen  (d. 1618), til 

Nørgård, kgl. befalingsmand på Kron
borg, 116, 259* ,  261 ,  2662.

Baden, Hans Lauridsen (Larsen) (d. 1566) 
til Ottestrup, søofficer, 114, 116, g. m. 
Karen Gyldenstierne (d. 1616), 116.

Badskær, Kort, se Kort Badskær.
Badstrup (1825), møbelhandler i Køben

havn, 2018.
Badstüber (d. 1795), regimentsskriver, Es

bønderup, 1038.
Bagge, Dorethe Pedersdatter (d. 1675), 

Skibby, 2694.
Bagge, Jens (1687—1714), præst i Vejby 

og Tibirke, 1334.
Bagge, Peder Severin (d. o. 1682), præst i 

Skibby, 2694, 2696, g. 2. m. Ingeborg 
Madsdatter, 2694, 2696.

Bagger, Hans (1646—93), biskop, 2185.
Bagger, Martha Christina, g. m. Jacob 

Muus (s. d.).
Bagger, Ole (1671—1759), præst i Farum, 

2502, g. m. Anna Sophia Byssing (o. 
1673—1752), 2502.

Bagger, Povl Hansen (1696—1777), degn 
i Lille Lyndby, 1523.

Bahr, Anna Catharina, g. m. Haye Hes- 
linga (s. d.).

Bahr, Martin (1644) borgmester i Glück- 
stadt, 482.

Bahr, Peter Adolph (d. 1796), Helsingør,
260, g. m. . . ., 260.

Baildon, Alice, g. m. Johan Andreas 
Spæt (s. d.).

Balber, Jacob (1589), kirkeværge i Hel
singør, 330.

Bals lev ,  B i rg i t t e ,  g. 1. m. Thomas Kingo 
(s. d.), g. 2. m. Christian Carl Birche- 
rod (s. d.).
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Baltasarsdatter, Margreta, g. m. Mikkel 
Seydel (s. d.).

Baltzer (1668), pottemager, Nødebo, 1068.
Baltzersdatter, Anne, g. m. Peder Ander

sen Randulf (s. d.).
Bang, A. (1925), overretssagfører, 967, 

note 22.
Bang, Jens (d. 1699), præst i Slagslunde og 

Ganløse, 2471.
Bang, Niels Hansen (1664), præst i Slags

lunde og Ganløse, 2444, 2448, note 48.
Bang, Stephen (1811), ejer af Dronning

mølle, 743.
Banner, våben, 2368, 2789.
Banner, Dorte, g. m. Christoffer Krafse 

(s. d.).
Banner, Kirsten Eriksdatter, g. m. Poul 

Laxmand (s. d.).
Banner ,  N ie l s  Sørensen  (1624—85), præst 

i Ølstykke, 2344 ,  2352, note 64, g. m. 
Medea  Chr i s to f f e r sda t t e r  Er ich  (1633— 
91), 2345 .

Banner, S. (1695), Ølstykke, 2349.
Banner, Søren Jensen (d. 1625), præst i 

Ølstykke, 2352, note 64.
Banner, Trine Nielsdatter (1695), Øl

stykke, 2340.
Banner, Trunde Nielsdatter, g. m. Seba

stian Pedersen Calundborg (s. d.).
Baptist, Johannes (1574), kgl. herold, 

16842, 1685.
Barbara, g. m. Martin Jensen Rosenvinge 

(s. d.).
Barby, Anders (1508—59), kgl. råd, 2165, 

2406.
Barchmann, Hans (1582—1648), snedker i 

Christian IY’s tjeneste, 475, g. 1. m. 
Engel Jakobsdatter (d. 1622), 475.

Bardeleben, våben, 2045 f*.
Bardeleben, Jørgen, Slangerup, 2045.
Barfod, våben, 526.
Barfod, M. (1669), 526.
Bartel, Friderich (d. 1701), borgmester i 

Helsingør, 492, g. m. Johanna Rabens 
(d. 1703), 492.

Bartholin, Bertel (1614—90), filolog, 1648.
Bartholin, Sophia Amalia, se Lassen, 

Sophia Amalia.
Bartholin, Vincentz Otto (1699—1781), 

kammerråd, Helsingør, 227, 267, 268, 
g. m. Margarethe Chatharine Fritz (1715 
—62), 267.

Barthuline, Anne, g. 1. Ruugaard, g. 2. 
m. Christian Jensen (s. d.).

Basballe, Ane Marie, g. m. Jens Pilegaard 
Bay (s. d.).

Basse, Christoffer (1620), lensmand, 1230.
Basse, Niels (1714—67), præst i Sønderby, 

g. m. Giertrud Katrine Fibiger (1717— 
1780), 916.

Bastholm, Christian (1740—1819), dr. 
theol., kgl. konfessionarius, 270,289, note 
357, g. 1. m. Ingeborg Foss Rosenstand 
Goiske, (1747 —77), 270.

Bastians, Estred (1706), København, 2014.
Baudissin, Carl Otto Louis (1845—64), 

greve, 1930.
Bay, Jens Pilegaard (1801-65), købmand i 

Helsingør, 558, g. m. Ane Marie Bas
balle (1807-83), 558.

Bech, Hans Christian, køb- og handels
mand i Helsingør, 266, g. m. Anna 
Catharina Milan (1747—67), 266.

Bech, Julie, se Schaldemose, Julie.
Bech, Niels (1722), Uvelse, 2152.
Bechgaard, C. (1750—1830), skrædder

mester, Hillerød, 1928, g. m. A. C. Ha- 
rild (1783—1823), 1928.

Beck, Jens Svendsen (d. før 1732), kirke
værge i Helsingør, 93,192,197, 251, 263, 
268, 2702, g. m. Dorothea Pedersdatter 
(1689—1756), 197, 251, 268, 269, 270.

Beck, Lave (1567), til Førslev, 2575.
Becker, Herman, se Pistorius, Herman.
Becker, Herman Clausen (d. 1641), Hel

singør, 479.
Becker, Johan Christian (1713—55), præst 

i Græse og Sigerslevvester, 2204.
Becker, Nicolaus (1788—1857) tegnelærer 

i Helsingør, 557.
Beckett, Francis (1868—1943), kunst

historiker, 234.
Been, Jep Lauridsøn (1599), kirkeværge i 

Melby, 1621.
Beenfeldt (1810), skolelærer og kirkesan

ger i Ganløse, 2474, note 48.
Beier, Jørgen (1652), toldskriver i Hel

singør, 160, g. m. Dorothea Johans- 
datter (1652), 160.

Belfour, Johan Daniel (1792), Helsingør, 
542.

Below, Anna g. 1. m. Matthias Velhawer 
(s. d.), g. 2. m. Just Valentin Steman 
(s. d.).
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Bendixen, Jens (1706), oldermand i Store 
Ligkompagni, Helsingør, 222.

Bendtsen, Bendt (1763—1830), professor, 
rektor i Hillerød, 1928.

Bendzon, våben, 1578.
Bendzon, Anna Mortensdatter, g. 1. m. 

Christen Rasmus Lynge (s. d.), g. 2. m. 
Nicolai Kruse (s. d.), g. 3. m. Gert 
Schumacher (s. d.).

Bendzon, Morten (1585—1638), præst i 
Kregme og Yinderød, 1578, 1579, g. 1. 
m. Anna Hermansdatter (d. 1628), 1579, 
g. 2. m. Maren Nielsdatter Bøgvad 
(d. 1665), 1578, 1579.

Benedikte, prinsesse til Danmark (f. 1944), 
g. m. prins Richard til Sayn-Wittgen- 
stein-Berleburg, 799.

Benntsdatter, Sise, g. m. Daniel Thorsen 
(s. d.).

Bente, g. m. David Hansen (s. d.).
Benthien, g. m. Mette Christence Boemann 

(1783—1848), Hillerød, 1933.
Bentsdatter, Inger, g. m. Christoffer Bjerg 

(s. d.).
Bentsen, se også Bentzen.
Bentsen (1705), rådmand i Helsingør,

181.
Bentsen, Anders (1695), Nørre Herlev, 

1958, g. m. Anna Mariusdatter (1695), 
1958.

Bentzen, Poul (1748), købmand i Helsing
ør, 263, 272.

Bentzien, Vilhelm Bartholomæus (1800—
1857), præst i Asminderød, Grønholt og 
Fredensborg, 794, 830, g. 2. m. Marie 
Sophie Plum (1810—1908), 794.

Berendsda t t e r ,  Soph ia  g. m. Caspar Fincke 
(s. d.).

Berentzen, Didrich (1723), Helsingør, 488.
Berg, Dorthe Maria, g. m. Mogens Peter

sen (s. d.).
Berg, Frederik Wilhelm (1754—1838), 

etatsråd, kammererer ved Øresunds 
toldkammer, 553.

Bergen, våben, 446.
Bergen, Paul von (d. 1672), løjtnant, 446.
Bering, Christen Brodersen (1600’rne), 

bager, Helsingør, 253, g. m. Marie Niels
datter Brag (o. 1645—89), 253.

Bering, Dorothea Vitusdatter g. m. Chri- 
stoph Johansen Bluhme (s. d.).

Berrens, Else, g. m. Sejer Albertsen (s. d.).

Bertelsen, Claus, se Stenderup, Claus Ber
telsen.

Bertelsen, Otto Kyd (1844—1902), præst i 
Helsingør, 110.

Bertelsen, Sten (d. o. 1680), herredsskri- 
ver, Stenløse, 2398, 2401, g. m. Mette 
Jacobsdatter, 2398, 2401.

Berth, Lars (1730), tolder i Helsingør, 491.
Berthelsen, C. P. (d. før 1857), Farum,

2504, g. m. Johanne (d. før 1857), 2504.
Bertram (1517), doktor, Slangerup, 2119.
Beulewitz, de (1739), kammerfrøken, Hørs

holm, 998.
Beyer, Andreas (1642), Helsingør, 441.
Beyer, Anna Jacobsdatter, g. 1. m. Jens 

Jensøn Aalborg (s. d.), g. 2. m. Hans 
Pedersen Hoff (s. d.).

Beyer, Jørgen, Helsingør, 261, g. m. Dorte 
Johansdatter Bøgevad (o. 1602—1645), 
261.

Beyers, Magdalena, Emmeke Hermans
datter, g. m. Valentin Korn (s.d.).

Bihlfeldt, Jørgen (d. 1769), fuldmægtig 
ved Øresunds toldkammer, 4982, g. m. 
Anna Cathrine Clausen (d. 1792), 498.

Bild, våben, 1432.
Bild, Anna (d. efter 1520), 1432.
Bille, familien, 2749.
Bille, våben, 1152, 2715, 27162*, 2745, 

27492, 2753, note 37.
Bille, Anders (fejl: Steen?), Helsingør, 115.
Bi l l e ,  Anne  (d. 1565), 2749, 2751* .
Bille, Christine, se Bille, Kirsten.
Bi l l e ,  Eske  (d. 1565), 2749, 2751* .
Bille, Eske (d. 1608) til Svanholm, 2688, 

2715 f, 2749, 2753, note 37, g. m. Else
beth Skram, 2688. 2715 f, 2753, note 37.

Bille, Hilleborg, g. m. Eiler Krafse (s. d.).
Bille, Inger, g. m. Johan Oxe (s. d.).
Bille, Kirsten (Christine) g. m. Otto 

Skeel (s. d.).
Bi l l e ,  Me t t e  (o. 1558—65), 2749, 2751* .
Bille, Peder (1518—80) til Svanholm, 2725 

2741, 2745, 27492, 2753, note 32 og 37, 
g. m. Birgitte Rosenkrantz (1530—92), 
til Vallø, 2741,2745,27492,2753, note 32.

Bille, Steen (1527—86), adelsmand, 115, 
g. m. Kirsten Lindenov (d. 1612), 115.

Bing og Grøndal, porcelænsfabrik, 1205, 
1268,1888, 2155, 2296, 2417.

Birch, Peter Jacobsen, se Bircherod, Peter 
Jacobsen.
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Birch, Vilhelmine Marie, g. m. Hans Dah- 
lerup (s. d.).

Bircherod, våben, 19902, 2190.
Bircherod, Christian (d. 1659), præst i 

Karlebo, 899.
Bircherod, Christian Carl (1667—1730), til 

Fraugdegård, kaptajn, 1457. 1470 (fejl: 
Carl Christian), 2135, 2175, 2190, 2192, 
g. m. Birgitte Balslev (1665—1744), 2193, 
note 27.

Bircherod, Elisa Maria Sørensdatter, g.
1. m. Jens Jensen Bircherod, præst i 
Tikøb, g. 2. m. Rasmus Garboe (s. d.).

Bircherod, Frederich (1670—1702), mag., 
præst i Birkerød, 964, g. m. Johanne 
Günsager (f. o. 1669), 964.

Bircherod, Jens Hermansen, se Herman- 
sen (Bircherod), Jens.

Bircherod, Kirsten Pedersdatter, g. 1. m. 
Peder Christensen Lundtoft (s. d.), g. 2. 
m. Bent Pedersen Laholm (s. d.).

Bircherod, Kirstine Jensdatter, g. 1. m. 
Sakse Jensen (s. d.), g. 2. m. Hans Mad
sen Kyse (s. d.).

Bircherod, Peder Jacobsen (d. 1670), 
præst i Lynge og Uggeløse, 1990, 1992, 
2015, 2018.

Birger (1280—1321), konge af Sverige, 
2119.

Bissen, H. W. (1798—1868), billedhugger, 
939.

Bjerg, Christoffer (d. 1582), præst i Birke
rød, 938, 961, g. m. Inger Bentsdatter, 
962.

Bjørnsdatter, Bente, g. m. Hans Mikkel
sen (s. d.).

Bjørnsen, Frederikke, g. m. Erich Engel- 
brecht Holm (s. d.).

Bjørnsen ,  Jes  Ves ter  (1737—86), præst i 
Helsingør, 440* ,  462, 498.

Bjørnsen, Sophus Magnus (1790—1857), 
skovrider, Tikøb, 716, g. m. Johanne 
Bredine Wright (1789—1870), 716.

Blaa, våben, 116.
Blancke, Mette (1541), Helsingør, 41.
Blasius (1550), pottemager, Helsingør, 538, 

540.
Bloch, Ingeborg, g. m. Peder Marcussen 

(s. d.).
Bloch, Margrete, g. m. Niels Spydstrup 

(s. d.).
Bluhme, (d. før 1771), Helsingør, 492, g.

m. Maria Elisabeth Brygman (d. efter 
1784), 492.

Bluhme ,  Chr i s toph  Johansen  (1708—52), 
præst i Helsingør, 439 ,  497, g. 2. m. 
Dorothea Vitusdatter Bering (d. 1794), 
497.

Bluhme, Johannes Bartholomæus (d. 
1753), hofpræst, 838.

Bluhme, Metta Catharina (1745—51), Hel
singør, 497.

Bo, Stenløse, 2357.
Bobertz, I. K. (1777—1838), bagermester, 

Helsinge, 1234.
Bodenst.., Henr. (1769), Blovstrød, 917.
Boemann, Mette Christence, g. m. Ben- 

thien (s.d.).
Bokelen (r?), våben, 2045.
Bokelen (r?), von, Slangerup 2045.
Bold ich ,  Erns t  Chr i s t ian  (1647—1706), 

præst i Helsingør, 297, (431), 437* ,  438 , 
4492, 488, g. m. Anna Sophie Steman 
(d. 1712), (437), (438), 449, 488.

Boldkier, Giøde Hansen (1692), handels
mand, overformynder, Ribe, 2775.

Bollesen, Ivar (1631—80), toldskriver og 
rådmand i Helsingør, 2622, 289, note 
337, g. m. Dorete Jørgensdatter (d. 
1667), 289, note 337.

Boltzen, Heyne (d. før 1473), købmand i 
Lybæk, 391.

Bonde, våben, 1432.
Bonde, Dorothea Olufsdatter, g. m. Aage 

Andersen Thott (s. d.).
Bondesdatter, Biritte, g. m. Johan Oxe 

(s. d.).
Bondesen, Eskild (1767—1824), præst i 

Lynge og Uggeløse, 2000, g. m. Sophie 
Magdalene Lund (1781—1853), 2000.

Borch, Charite, g. m. Frederik Paludan- 
Müller (s. d.).

Borch ,  Søren  Hansen  (d. 1636), præst i 
Søborg og Gilleleje, 1143 f ,  1145*(?) .

Borcht, Giovan Marie (1587), Neder
landene, 957 f.

Bording, Anders (1619—77), forfatter, 190.
Borggren, (1780), drejer, Helsingør, 49.
Bork (1804), Helsingør, 4882.
Bormanin, Mette Maria, se Bormanns, 

Mette Maria.
Bormanns, Mette Maria (Mette Maria Bor

manin), g. m. Mattæus Hinrichs Kutsch 
(s. d.).
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Bornemann, Henrik (1646—1710), biskop, 
1210, 1254, 1334, 1358, 1368f.

Bornemann, Thyre, g. m. Kölichen 
(s. d.).

Bortmand (1737), tømmerhandler, 728.
Boserup, Anna Kirstine Jensdatter, g. 1. 

m. Johan Friderik Lange (s. d.), g. 2. m. 
Carl Friderich (s. d.).

Boserup, Johanne, g. m. Carl Friderik 
(s. d.).

Both, Karen, g. m. S. R. Weile (s. d.).
Bournonville, familien, 794.
Bournonville, Antoine (1760—1843), bal

letmester, 793, g. 2. m. Lovisa Sundberg 
(1779—1859), 793.

Boye, C. J. (1791—1853), præst i Helsing
ør, digter, 571.

Boysen (1889), blikkenslager, Helsingør, 
198.

Brackman, Henning (d. 1632), kgl. »Torn
blaser«, Helsingør, 476, g. m. Katharina, 
476.

Braem, familien, 487.
Braem, våben, 141.
Braem, Anna Dorothea, g. m. major 

Fuursmand (s. d.).
Braem, Christian (1683—1752), konferens

råd, 495.
Braem, Corfitz (1639—83), borgmester i 

Helsingør, 496, g. m. Ide Heister (1674), 
495 f.

Braem, Gødert (Godhard) (1601—55), told
herre i Helsingør, 465, 487, 4952, g. 2. 
m. Dorthe Davidsen Christensdatter (o. 
1617—77), 488, 495.

Braem, Hans Herman (d. før 1724), råd
mand i Helsingør, 495, g. m. Ingeborg 
Hansdatter (1724), 495 f.

Braem, Johannes (1680), magister, rektor, 
Helsingør, 141.

Braem, Martinus (1762—1834), oberst, 
Hørsholm, 1005.

Brag, Marie Nielsdatter g. m. Christen 
Brodersen Bering (s. d.).

Brag, Willum (1600’rne), rådmand, Hel
singør, 254.

Brahe, våben, 342, 2046.
Brahe, Jørgen (1554—1601), til Tostrup, 

2046.
Brahe, Peder (d. 1610), til Krogholm, 294, 

536, g. m. Margrethe Albrechtsdatter 
Giøe (d. 1594), 536.

Brahe, Tyge (1546—1601), astronom, 536, 
note 2.

Brammer, Agnete Birgitte, g. m. Hans Ni
colai Arctander (s. d.).

Brandenburg, våben, 430, 16842, 2050, 
2262.

Brandenburg-Culmbach, våben, 999.
Brandt, G. N. (1933), gartner, Helsingør, 

300.
Brandt, Hans (d. før 1696), Esbønderup, 

1038, g. m. Magdalene Reiiers (d. 1696), 
1038.

Brandt, Jochim (d. 1707), folemester på 
Esrum, 1025, 10382, g. 1. m. Christine 
Christiansdatter Arden (1647—94), 1025, 
1038, g. 2. m. Dorthe Svendsdatter (d.
1707), 1038.

Brandt, Johannes Christoffer (1799—- 
1847), købmand i Helsingør, 555.

Brasen, Ole (1774—1829), præst i Vejby 
og Tibirke, 1310.

Brastorp, Terkel Erichsøn (d. 1659), Hel
singør, 481, 496.

Bredal, Karen (d. 1731), Selsø, 2630.
Bredda, Margrete, se Breide.
Breide, våben, 116.
Breide, Margrete (d. 1566), frue, 116.
Brinch, Martha, g. m. Hans Fischer 

(s. d.).
Brix, Niels Frandsen, se Frandsen, Niels, 

Strø.
Brochmand, Anna Dorothea, Helsingør, 

191.
Brochmand, Anne Sørensdatter, g. m. 

Gudmand Svendsen (s. d.).
Brochmand, Christian, se Gudmandsen, 

Christian Brochmand.
Brochmann, Anna Dorothea, g. m. Lau

rids Christensen Aagaard (s. d.).
Brochner, Susanne, g. m. kaptajn Stadts 

(s. d.).
Brock, Lene, g. 1. m. Daniel Valentin Neu- 

haus (s. d.), g. 2. m. v. Eichler (s. d.).
Brockdorff, Juliane Marie, g. m. Adajn 

Christopher Knuth (s. d.).
Brockenhuus, våben, 1152.
Brockenhuus, Lauritz (1500’rne), Hel

singør, 115.
Brockman, våben, 444 f.
Brockman, Detlef (1578), Helsingør, 444, 

445.
Brockman, Peter (1653), hollandsk kom-
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missarius, Helsingør, 161, g. m. Anna 
Petersdatter (1653), 161.

Brodersen, Bendix (1662), Helsingør, 218.
Brodersen, Christen (1680), bisidder, Hel

singør, 141, 223.
Brodersen, Peter (1739—1829), inspektør, 

Tikøb, 716.
Broger, Anders Laursen, se Laursen, An

ders.
Brorson ,  N ico la i  (1690—1757), præst ved 

S. Nicolai kirke i København, 786 .
Brown, Adeline (1806-73), Helsingør, 552.
Brown, Anna Louise Emilie (1794—1876), 

Helsingør, 552.
Brown, David (1734—1804), stempelfor

valter ved Øresunds toldkammer, gu
vernør i Tranquebar, 548, 559, g. m. 
Mary (d.1826), 548, 559.

Brown, Mary (1785—93), Helsingør, 548.
Brown, Melior, g. m. J. F. C. Naegler 

(s. d.).
Brown, Nicolas (1766—1834), købmand i 

Helsingør, 552, g. m. Mary Elizabeth 
Elphinstone (1772—1832), 552.

Brun, slægten, 857.
Brun, Carl Frederik Balthazar (1784— 

1869), til Krogerup, kammerherre, 783, 
854.

Brun, P. E. C. (1868), til Borupgård, 855,
Brun, Peter (1515), kirkeværge i Skibby. 

2693.
Brun, P. F. C. (1813—88), amtmand, 855.
Brunopolitanus, Hermand Hansen Hol- 

stein (1652), tolder i Helsingør, 160, g. 
m. Anna Iversdatter (1652), 160.

Bruns, Sophia Elisabeth, g. m. Jeremias 
Nägler (s. d.).

Bruun, Hedvig Kirstine, g. m. Isaac 
Schwartzkopf (s. d.).

Bruun, Johan Nielsen (d. 1741), klokker, 
Slangerup, 2074, 2099, 2115, note 89, 
g. m. Lene Pedersdatter Rar (d. 1735), 
2099.

Bryan, Thomas (1760—1834), købmand, 
Helsingør, 552, g. m. Fanny (1762— 
1843), 552.

Brüggemann, Hans (1636), klokkestøber, 
Helsingør, 465, 496.

Brygman, Maria Elisabeth, g. 1. m. 
Bluhme (s. d.), g. 2. m. Carl Friderich 
Godenius (s. d.).

Bröger, Peder Nielsen (1652), Helsingør,

160, g. m. Ingeborg Rasmusdatter 
(1652), 160.

Brøgger, Gregers Madsen, se Madsen, 
Gregers.

Brøndsted, Gert (Gerhard) Johan (1773— 
1846), præst i Asminderød og Grønholt, 
793.

Brøndum, Johan (1770—1840), birkedom
mer, Jørlunde, 2279.

Brønlund, Jacob (1726) præst, Helsingør, 
204.

Brøns, Hans Christian (1777—1857), lærer 
i Jørlunde, 2279, g. m. Dorothea (1786— 
1850), 2279.

Bubert, Jannik (1616), Helsingør, 450.
Buch, Martha Hansdatter, g. 1. m. Chri

stopher Augustsen (s. d.), g. 2. m. Frede
rik Christensen (s. d.).

Buchheiden, Catharina (1677—1753), 
kammerjomfru, 965.

Budde, våben, 444.
Budde, Ellen (1654), Helsingør, 490.
Budde, Frederik (1654), til Rødslet, 490, 

g. m. Anne Urop (1654), 490.
Budde, Godslef (1578), skænk, 444, 445.
Budde, Mathias (1578), hofjunker, 4442.
Buhr, våben, 1228.
Buhr, Jørgen (d. 1684), borgmester og råd

mand i Helsingør, 198, 2642, 265, 467. g. 
m. Anne Hansdatter (d. 1692), 198, 264, 
265.

Buhrs, Maria, g. m. Jacob Hansen 
(s. d.).

Burgewaldt, Lars Andersen (1765—1800), 
købmand, Birkerød, 965.

Burgh, se Burghof.
Burghof, Sophia Margrete, g. m. Claus 

Hansen Kirchman (s. d.).
Burghoff, Johan Daniel (d. 1735), borg

mester i Helsingør, 489, g. m. Annica 
Hermansdatter (d. 1734), 489.

Busch, Claus von (1652), rådmand og 
borgmester i Helsingør, 160.

Busck, våben 140.
Busck, Ingeborg Clausdatter, g. m. Johan 

Kierurt (s. d.).
Bushmans, Elsebeth, g. m. Andreas Møl

ler Tischer (Discher) (s. d.).
Busse, se Bussæus.
Bussert, Morten (d. 1553), kgl. bygmester, 

Slangerup, 2112, note 11, 2119.
Bussæus (Busse), Andreas (d. 1735), borg
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mester, Helsingør, 188, 220, 274, g. m. 
Mette Wederborn (1726), 220.

Buxtehude, Didrik (1637—1707), kompo
nist, orgelspiller, 102.

Buxtehude, Hans (o. 1602—74), organist, 
Helsingør, 203.

Bydelsbak, våben, 1162, 182, 232.
Bydelsbak, Mette, g. m. Mogens Giøe (s.d.).
Bygum, våben, 447.
Bygum, Christian (d. 1677), kaptajn, Hel

singør, 447.
Bülge, Hugo Ditmar (d. 1727), toldkam

merer, Helsingør, 489.
Bülge, Peter (1646—1707), toldkammerer, 

Helsingør, 488, 492, 493, g. m. Clara 
Elisabeth von Marie (1654—1711), 488,
492.

Byllenborg, våben, 445.
Byllenborg, Carl Svensøn (1625—58), 

svensk løjtnant, 445.
Bülow, familien, 1958.
Bülow, våben, 910, 1956, 1958, 1994, 

2044 f., 2049, 2050, 2067, 2686.
Bülow, Joachim v. (d. o. 1615), lensmand, 

910, 1682, 1994, 2049, 2067, 2686, 2739, 
g. m. Else Grubbe (1585—1628), 2049, 
2686.

Bülow, Jochum Christopher (1637—89), 
til Rosenlund, amtmand, 1956, g. m. 
Anne Cathrine Yalkendorf (1691), 1947, 
1956.

Bülow, Mathias von (o. 1600), hofjunker, 
2045.

Byssing, Anna Sophia, g. m. Ole Bagger 
(s. d.).

Böcher, Jens (1697), ved Frederiksborg 
slot, 1089.

Bödker, Lars (1758), Gerlev, 2536.
Bøged, Janus (1713), degn i Stenløse, 

2388.
Bøgevad, Dorte Johansdatter, g. m. Jør

gen Beyer (s. d.).
Bøgmester, Jørgen, se Friborg, Jørgen van.
Bøgvad, familien, 487.
Bøgvad, våben, 2493, 2494.
Bøgvad, Anders Nielsen (d. 1687), told

skriver, Helsingør, 488,495, g. m. Dorthe 
Davidsen Christensdatter, 488, 495.

Bøgvad, Dorothea (d. 1756), Hillerød, 645, 
646, 648, 649.

Bøgvad, Dorothea, g. m. Niels Olivarius 
(s.d.).

Bøgvad, Johan (1622), Helsingør, 637.
Bøgvad, Karen Nielsdatter, g. m. Simon 

Skriver (s.d.).
Bøgvad, Maren Nielsdatter, g. 1. m. Mor

ten Bendzon (s.d.), g. 2. m. Frantz 
Lauridsen (s.d.).

Bøgvad, Margrethe Sophie, g. m. Poul 
Vinding (s.d.).

Børresen, Børre (1600), Helsingør, 181, 
182.

Børresen, Niels (d. før 1764), Helsingør, 
220, g. m. ... (1764), 220.

Bøttcher, Maria Susanna, g. m. Bagge 
Ussing (s.d.).

C.. ., Ilsabe, se Ilsabe C. . .
C B (1836), Sigerslevvester, 2231.
C C D F (1729), Farum, 2496.
C I (1744), Asminderød, 789.
C I S: S D H (1600’rne?), Søborg, 1146.
C L V D (1747), Nørre Herlev, 1954.
C M (1727), Helsingør, 598.
C N (1573), byfoged i Helsingør, 182.
C R D (1747), Nørre Herlev, 1954.
Calberg, Karen, g. m. Andreas Andresen 

(s.d.).
Calundborg, Sebastian Pedersen (1654-94), 

præst i Ølstykke, 2348, 2349, g. m. 
Trunde Nielsdatter Banner, 2348.

Campmand, Johan Henrich (1699), kirke
værge, Helsingør, 93.

Camradt, Johan Ludvig (1779-1849), 
blomstermaler, Hillerød 1933.

Canwenburch, Johannes, se Couwerburch.
Carisi, se Charisii.
Carl, prins af Danmark (1680-1729), 2524, 

2535, 2546, 2559.
Carl, prins af Hessen (1804), 1607, note 65.
Carl Christian, prins af Württemberg 

(1716—92), 846.
Carl Gustav, se Karl Gustav.
Carlsdatter, Hedvig, g. m. Hans Hansen 

Ferrø (s.d.).
Caroline Amalie, kong Christian VIII.s 

dronning (1796—1881), 1680.
Caroline Mathilde, kong Christian VI I’s 

dronning (1751—75), 978.
Carstens, Seneca (d. 1666), proviantforval

ter på Kronborg, 495, g. m. Margretha 
Hedwig Hagedorns (1670), 495.

Carstensen, Johann Laurenz, se Casten- 
schiold, Johann Laurenz von.
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Caspersen, Morten (o. 1600), klokkestøber, 
1230, 12322, g. m. Bodell Willumsdatter 
(d. 1624), 1232.

Casse, Carl Theodor (1813—58), læge, 
Farum, 2504.

Castberg, Michael (1796—-1861), justits
råd, læge, 1604.

Castberg, Michael (1828—34), Vinderød,
1603.

Castellio, Sebastian (1515—63), schweizisk 
humanist, 1783.

Castenschiold, våben, 484.
Castenschiold, Johann Laurenz von (1705— 

47), til Knabstrup, 484, 491, g. m. Ja- 
cobe von Holten (d. 1751), 484, 491.

Castrop, Caspar (d. 1607), hofapoteker, 
Frederiksborg, 2100, g. m. Anna Hans- 
datter (1609), 2100.

Catharina Felicitas, g. m. Johan Ludvig 
Truchsess (s.d.).

Cathrine Elisabeth, g. m. Plum (s. d.)
Cecilia Ca..., g. 1. m. Peder Pedersen 

(s. d.), g. 2. m. Johannes Christoffersen 
(s. d.).

Cecilie, se også Cæcilie.
Cecilie, g. m. Andreas Ingversen (s. d.).
Charisia, Drude g. m. Willum Fuiren (s.d.).
Charisii (Carisi), Karen Jonasdatter, g. m. 

Niels Hansen (s. d.).
Charisius, Ionas (d. 1619), dr. jur. et med., 

1335 f, note 30.
Charlotte Amalie (1706—82), prinsesse, 

645.
Chatarina, g. m. Rolof Persen Mönn (s.d.).
Chemnitz, Joh. Hieronymus (1769—72), 

præst i Helsingør, 440.
Christensdatter, Anna (1600’rne?), Søborg, 

1146.
Christensdatter, Christence, g. m. Niels 

Graa (s. d.).
Christensdatter, Christine, g. m. Bendix 

Hansen (s. d.).
Christensdatter, Dorthe Davidsen, g. 1. m. 

Gødert Braem (s. d.), g. 2. m. Anders 
Nielsen Bøgvad (s. d.).

Chr i s t ensda t t e r ,  Karen ,  g. m. Claus Bertel
sen Stenderup (s. d.).

Christensen (1908), kirkeværge i Asminde
rød, lærer, 7762.

Christensen (1852), lærer i Lille Lyngby, 
1525, g. m. Karen Petersen (1788— 
1852), 1525.

Christensen, Anders (1937), gårdejer, Lan- 
derslev, 2527.

Christensen, Anders (1650), kirkeværge i 
Strø, 1504.

Christensen, Anders (1651), København, 
286, note 236.

Christensen, Chr. (1734), rådmand i Hol
bæk, 2705.

Chr i s t ensen ,  Chr i s to f f e r  (d. før 1610), Slan
gerup, 2100 .

Chr i s t ensen ,  Dav id  (1607—58), magister, 
præst, Helsingør, 127,160,167,209 2 ,213, 
g. m. Gedske Frederiksdatter (d. 1696),
160, 167, 2093.

Christensen, Frederik (1561), foged i Es
rum, 184.

Christensen, Frederik (1606—54), præst i 
Stenløse og Veksø, 24012, g. 1. m. Mar
tha Hansdatter Buch (1611—53), 2400, 
g. 2. m. Inger Gregersdatter (1630—67), 
2401.

Christensen, Frederik (1798), Farum, 
2482.

Chr i s t ensen ,  Freder ik  (d. før 1610), Slange
rup, 2100 .

Christensen, Hans (1672), birkeskriver, 
Nødebo, 1088.

Christensen, Jørgen, gårdmand, Nødebo, 
1093, g. m. Marie Magdalene Olsdatter 
(1804—41), 1093.

Christensen, Knud (1684), af Steenholts 
Mølle, Kirkeværge, Nødebo, 1088,1089.

Christensen, Laurits, se Rhod, Laurits 
Christensen.

Christensen, Maren (1764), Uvelse, 2152.
Christensen, N. A. (1892), ovnsmed, 2522.
Christensen, Peder (1780—1862), gård

ejer af Hagerup, 2279, g. m. Karen 
Svensdatter (1786—1845), 2279.

Christensen, Peder (1662), Helsingør, 218.
Christensen, Peder, se Lundtoft, Peder 

Christensen.
Christensen, Peder, se Svenske, Peder 

Christensen.
Christensen, Poul (d. 1873), bagerlærling 

Jørlunde, 1930.
Christensen, Poul (1949), Kastrup, 1139.
Christensen, Simon (d. 1652), slotsskriver 

v. Frederiksborg, 1578, 1582, note 61, 
g. m. Karen Nielsdatter Bøgvad, 1578.

Christensen, Søren (1591—1654), præst i 
Lyderslev og Frøslev, 289, note 330.
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Christensen, Søren, se Torndal, Søren 
Christensen.

Christian, fyrste af Anholt (1623), 1678.
Christian (1558), kokkedreng, Helsingør, 

86, 90.
Christian (Christiern) I, konge af Danmark 

1448-81, 290, 1926, note 233, 2023.
Chr i s t ian  (Chr i s t i e rn ) I I ,  konge af Danmark 

1513—23, 291, 357ff*, 364 f ,  368 f* ,  371* ,
485, 954 .

Chr i s t ian  I I I ,  konge af Danmark 1536—
59, 40, 82, 293, 563, 954 .

Chr i s t ian  IV ,  konge af Danmark 1588— 
1648, 40, 105, 183, 191, 207, 419, 430, 
566, 628, 632, 634, note 55, 6372, 880, 
954 ,1043,1230,1360,1673ff, 1680,1766, 
17893, 1808, 18102, 18143, 1815f, 1823, 
1864, 1868, 1876, 18772, 18802, 1883† f ,
1911, note 133, 1913, note 151, 1923, 
note 200, 1925, note 228, 2416, 2492, 
2599, 2739.

Christian V, konge af Danmark 1670—99, 
212, 332, 679, 713, 1678, 1680, 1792, 
1820, 1934, note 3.

Christian VI, konge af Danmark 1730—46, 
107, 222, 430, 644, 645, 661, 975, 976, 
978, 1678, 1680, 1792, 2338.

Christian VII, konge af Danmark 1766— 
1808, 645, 978.

Christian VIII, konge af Danmark 1839—
48, 570, 618, 630, 869, 1678, 1680, 1828, 
2447, note 30.

Christian IX, konge til Danmark 1863— 
1906, 854.

Christian X, konge til Danmark 1912—47, 
967, note 22, 1144, 1821.

Christian II, kurfyrste af Sachsen (1583— 
1611), 1191, note 133.

Christian (1603—47), udvalgt prins, 630.
Christian Frederik, se Christian VIII.
Christians, Inger, g. m. Christian Harboe 

(s. d.).
Christiansdatter Arden, Christine g. m. 

Jochim Brandt (s. d.).
Christiansen, Hans (1936), skipper, Oppe 

Sundby, 2301.
Christiansen, Peter (1789—1854), skæfter

svend, Hellebæk, 757, g. m. Anne Dor
thea Sørensdatter (1795—1887), 757.

Christianus Nicolai ?odechærus (1665), 
Frederiksborg, 1842.

Christiern, se også Christian.

Christiern jyde (1549), Helsingør, 540.
Christiernsen, Anders (1514), dr., provin- 

cialprior, Helsingør, 2913.
Christine, g. m. Jens Thomesen (s. d.).
Christoffer II, konge af Danmark 1320— 

26, 24752.
Christoffer af Bayern, konge af Danmark 

1440—48, 43, 538.
Christoffersdatter, Chatrine, g. m. Madtz 

Mortensen Rosenvinge (s. d.).
Christoffersen, Christiane, g. 1. m. Her- 

mandsen, g. 2. m. Isaac Wilhelm Tegner 
(s. d.)

Christoffersen, Johannes (1809), brygger i 
Helsingør, 549, g. m. Cecilia Ca. . . 
(1742—1808), 549.

Christophersdatter, Anna Maria, g. m. An
dreas Wøldike (s. d.).

Christophersdatter, Anne, g. m. Hans Sø
rensen Leth (s. d.).

Christophersdatter, Cidtzel, g. m. Jørgen 
Jacobsøn Meulengracht (s. d.).

Christophersen, Johanne Cecilie Cathrine, 
g. m. Peter Wilhelm Tegner (s. d.).

Christophersen, Jørgen (o. 1600), Helsinge, 
1232, g. m. Bodell Willumsdatter (d. 
1624), 1232.

Cimber, Peter Glambech, se Glambech, 
Peter Jensen.

Claesen (1773), kammerråd, Helsingør, 414.
Claessen, Iean Andreas (1789—1840), Ti- 

køb, 716.
Clara, g. 1. m. Hans Johansen (s. d.), g. 

2. m. Melchior Olpius (s. d.).
Clare, Peder Hansen (d. 1584), præst i 

Skibby, 2694, 2696.
Classen, Johan Friderich (1725—92), in

dustridrivende, godsejer, 650, 1583, 
1585,1590, 1593, 1601,1602, g. m. Iselin 
Fabritius (1735—86), 1603.

Classen, Peter Hersleb (1738—1825), em
bedsmand, direktør for Det Classenske 
Fideicommis, 15832, 1587, 1601, 16024.

Classen, Peter Hersleb (1804—86), direk
tør for Det Classenske Fideicommis,
1604, g. m. Clara Charlotte Fanny Skeel 
(1809—98), 1595, 1604.

Claus, hr. se Stenderup, Claus Bertelsen.
Clausdatter, Anna, g. m. Ebbe Jensen 

(s. d.).
Clausdatter, Clasken (d. 1615), Helsingør, 

474.
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Clausdatter, Dorthe, g. m. Mogens Ibsen 
(s. d.).

Clausdatter, Gesken (d. 1619), Helsingør,
474.

Clausdatter, Kirstine, g. m. Laurits Madt- 
zon Liim (s. d.).

Clausen, Anna Cathrine, g. m. Jørgen 
Bihlfeldt (s. d.).

Clausen, Claus (1614—57), handelsmand 
og overformynder i Helsingør, 158, 186, 
245, 262, g. m. Sille Hansdatter Kruse 
(d. 1688), 158, 186, 245, 261 f.

Clausen, Gallas (1652), Helsingør, 159, 
g. m. Alheyt (1652), 159.

Clausen, H. N. (1793—1877), teolog, 2473 
note 36.

Clausen ,  Jacob  (d. 1624), rådmand i Slange
rup, 2068, 2069, 2083, 2087* ,  2088, 2090 ,  
2102, 2111, g. m. Kirs t ine  Jørgensda t t e r  
(d. 1629), 2068, 2069, 2083, 2087* ,  2089, 
2090 ,  2102, 2111.

Clausen, Jørgen Ebbe (d. 1749), Slangerup, 
2082.

Clausen, Niels (1924), fisker og tømrer, 
Gilleleje, 1168.

Claus Tysk, se Tysk, Claus.
Clod, Peder (o. 1681—1747), magister, 

rektor ved Helsingør skole, 259, g. m. 
Anna Schröder (o. 1686—1748), 259.

Coch, Hans Albredsen, se Cog.
Cog (Coch), Hans Albredsen (d. 1709), 

præst i Helsingør, 261, g. m. Ane Kir
stine Hansen Munck, 261.

Colding, Abel Willumsen, se Willumsen, 
Abel.

Colding, Christen Pedersen (o. 1562— 
1615), præst i Ølsted, 1545, 1554, g. m. 
Dorthea Krage (d. 1629), 1554.

Collin, Edvard (1808—86), departements
chef, etatsråd, 756.

Colling, kaptajn, Helsingør, 272, g. m. 
Abel Kirstine Ellekilde (1684—1774), 
272.

Colling, Anna Margrethe, g. m. Heinrich 
à Møinichen (s. d.).

Colling, Ole (d. 1748), kaptajnløjtnant, 
Helsingør, 262, 263, 272.

Compotelle, Anne Chatrine, g. m. Jens 
Rosenheim (s.d.).

Coninck, Cecilie, g. m. Paulin Philippe 
Henri de Dompierre de Jonquiéres 
(s. d.).

Conradt, Hedevig Elisabeth (1755—73), 
Melby, 1631.

Conradt, Johan (d. før 1773), justitsråd, 
1631, g. m. Christiana Margarethe Eber- 
lind (d. efter 1773), 1631.

Cordtsdatter, Annicke, g. m. Mauritius 
Wibrand Printz (s.d.).

Corth, Karen Svendsdatter, g. m. Claus 
Ebbesen (s.d.).

Cortsdatter, Giertrud, g. m. Knud Han
sen Helsinge (s.d.).

Cosin, Johan Petersen, se Gosin, Johan 
Petersen.

Coulthard, David (1756—1836), skibs
fører, Tikøb, 716.

Couwerburch, Johannes (d. 1517), abbed for 
S. Peter på Mont Blandin, Gent, 227 f.

Craig, Mathew (o. 1800), købmand i Göte- 
borg, 550, g. m. Inga Maria (d. 1825), 
550.

Crane, Elisabeth (1755—1835), Helsingør, 
552.

Cruse, se Kruse.
Cudbert(?), Hellena, g. m. Allexander 

Waddell (s.d.).
Cæcilie, se Litle, Cæcilie.

D A D, Slangerup, 2069.
D C, Helsingør, 180.
D H (1581), Helsingør, 180, 182.
D I D I (1731), Slangerup, 2082.
D L, 1362, note 23.
D O O S (1682), Grønholt, 867.
DOS (1836), Skuldelev, 2596, note 4.
Daa, våben, 2045.
Daa, Claus (1579—1641), til Ravnstrup, 

rigsadmiral, 2045.
Daell, P. M. (1910), grosserer, Kokkedal, 

1008.
Dagmar (1847—1928), kejserinde, 799.
Dahl, Caroline Mathilde, g. m. William 

Sophus Dahl (s.d.).
Dahl, Cecilia Maria (1762—71), Helsingør,

272.
Dahl, Ida, g. m. v. Ellbrecht (s.d.).
Dahl, Nicolai (1703—71), grosserer og vin

handler, Helsingør, 268, 269, 270, g. 1. 
m. Dorothea Pedersdatter (1689—1756), 
268, 269, 270, g. 2. m. Cecilia Maria 
Foch, 268, 269.

Dahl, Niels (1700’rne), købmand, Hel
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singør, 272, g. 3. m. Abel à Møinichen
(1762), 272.

Dahl, Pauline (f. og d. 1769), Helsingør, 
268.

Dahl, William Sophus (1842—1910), Nøde
bo, 1088, 1091, g. m. Caroline Mathilde 
Dahl (1905) 1088.

Dahlerup, Hans (1758—1838), vejfiskal, 
hospitalsforstander og postmester i Hil
lerød, 1928,2 g. m. Vilhelmine Marie 
Birch (1776—1850), 1928,2

Dahlerup, Jens Vilhelm (1810—33), sø
løjtnant, 1928.

Dal ,  Hans  (d. 1591), rådmand i Køben
havn, 2086, 2087* ,  g. m. Margre te  Hans -  
da t t e r  Rhuman  (d. efter 1615), 2086, 
2087* .

Dalhof, Peder (1698—1732), præst i Slan
gerup og Uvelse, 2078.

Damgaard, Johannes (1597), magister, 
1767.

Danielsdatter, Mette Mandix, g. m. Chri
stian Brochmand Gudmandsen (s.d.).

Danielsen, Jens, se Høet, Jens Danielsen.
Danner, våben, 2569.
Danner, Louise Christine, lensgrevinde 

(1815—74), 1680, 1856, 2567, 2569.
Danneskiold, greve (1723), ritmester, Hel

singør, 182.
Danneskiold-Samsøe, Christian Frederik 

lensgreve (1838—1914), Hesede, hof
jægermester, 1058.

Danneskiold-Samsøe, J. C. S., lensgreve
(1948), Gisselfeld, 127, 1058.

Daue, Peder Hansen (1777—1853), præst i 
Lynge og Uggeløse, 1992.

Dauw, Else Margrethe, g. 1. m. Ejler 
Tscherning (s.d.), g. 2. m. Henrik 
Fischer (s.d.).

Dauw, Johan (1711), vinhandler i Helsing
ør, 496.

David, Anton Aron (1794—1868), Hørs
holm, 1005, g. m. Henriette Drewsen 
(1802—38), 1005.

Davidsdatter, Anna (1656), Helsingør, 
167.

Davidsda t t e r ,  Ben te  (1599), Helsingør,
236, 237 ,  243* .

Davidsdatter, Catharina (1656), Helsingør, 
167.

Davidsdatter, Dorothea (1656), Helsingør, 
167.

Davidsdatter, Elisabeth (1656), Helsingør, 
167.

Davidsdatter, Ellen, g. m. Sander (Alex
ander) Leiel (s.d.).

Davidsda t t e r ,  Kar ine  (1599), Helsingør, 
237 ,  243* .

Davidsdatter, Margaretha (1656), Hel
singør, 167.

Davidsdatter, Sophia (1656), Helsingør, 
167.

Davidsen ,  Chr i s t en  (1599), Helsingør, 236 ,  
237 ,  243* .

Davidsen, Dorthe, g. 1. m. Gødert (God- 
hard) Braem (s.d.), g. 2. m. Anders 
Nielsen Bøgvad (s.d.).

Davidsen, Hans (d. 1557), rådmand i Hel
singør, 250, g. m. Margreta Hansdatter 
Lilliefeld, 250.

Davidsen ,  Hans  (1599), Helsingør, 236 ,  
237 ,  243* .

Dav idsen ,  Jacob  (1599), Helsingør, 236 ,
237 ,  243* .

Davidsen, Niels (d. 1770), købmand og 
overformynder i Helsingør, 266 f., g. m. 
Kirstine Marie Milan, 267.

Deacon, Benford (d. 1856), Helsingør, 556.
Deacon, Charles (d. 1852), Helsingør, 556.
Deacon, James (o. 1830), Helsingør, 556, 

g. m. Sophia (o. 1830), 556.
Deacon, Sophia, g. m. James Deacon 

(s.d.).
Decken, våben, 394.
Decken, Herman von der (d. 1635), fiske

mester, slotsfoged på Kronborg, 394 f, 
g. m. Frauvken Hybensdatter (1632), 
395.

Deelen, Peter Matijs (d. 1716), Egebæks- 
vang, 725, g. m. Wilhelmine (d. 1722), 725.

Dehn, von, 497, g. m. Sophia Maria Elisa
beth von Dessin (1726), 497.

Deman, Sara Anna Elisabeth, g. m. Chri
stian Sigmund Markvard Dreyer (s.d.).

Deppe, Gustav (d. 1873), bagersvend, 
Horsens, 1930.

Dessin, Hans Ernst von, (d. 1726) kam
merjunker 497, g. m. Eva Dorothea von 
Oldenburg (1690—1763), 497.

Dessin, Sophia Maria Elisabeth, von, g. m. 
von Dehn (s. d.).

Deurs, van, familien, 274, 491.
Deurs, Arent van (d. 1747), nederl. kom

misær, 4913, g. m. ... (d. 1771), 491.
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Deurs, Arent Simonsen van (d. 1669), 
købmand, Helsingør, 465, 482, 490.

Deurs, Charlotte Sophie van, g. m. Adam 
Gottlob Gradman (s. d.).

Deurs, Christina Louise Henrietta van 
(f. og d. 1776), Helsingør, 274.

Deurs, Gerhard van (1711), Helsingør, 491.
Deurs, Gerhardt Joachim van (d. 1776), 

rådmand i Helsingør, 274, g. 1. m. 
Catharina Maria Petersen (1733—69), 
274, g. 2. m. Christina Sophia von 
Schoubynacht (1735—76), 274.

Deurs, Johan van, (1670), Helsingør, 465.
Didricksen, Niels (1698), kirkeværge i 

Mårum, 1210.
Diedrichsen, Henrik (1662), Helsingør, 

218.
Dinesen, Kirstine Sophie Frederikke, g. m. 

Otto Jespersen (s.d.).
Dinesen, Wilhelm (1845—95), kaptajn, 

Hørsholm, 1007, g. m. Ingeborg Westen- 
holz (1856—1939), 1007.

Dircksdatter, Tielcke, g.m. Berent Wil- 
lumssen, (s.d.).

Dirichsen, Helmer (1671), vinhandler i Kø
behavn, 288, note 313, g. m. Margrete 
Iacobsdatter, 244, 288, note 313.

Discher, se også Tischer.
Discher, Peder (1722—83), præst i Birke

rød, 964, g. m. Birgitte Klitgaard (1732— 
1819), 964.

Dodson, Thomas (1734), Tikøb, 718, note 
32.

Dodt, Beatus (1817—1901), forfatter, 794.
Dohn, g. m. Johanne Elisabeth Lindberg 

(1900), Helsinge, 1228.
Dolmer, Søren (1785), justitsråd, Helsing

ør, 429 f.
Dorn, Markus (1584), borgmester i Slange

rup, 2038 f.
Dorothea, g. m. Hans Christian Brøns 

(s.d.).
Dorothea, kong Christoffer af Bayerns og 

kong Christian I’s dronning (o. 1430— 
95), 1310, 1926, note 233.

Dorscheus, Johannes (1661—1706) præst i 
København. 964 g. m. Dorothea An- 
chersen (1675—1740), 964.

Dorscheus, Maria, g. m. Gerhard Treschow 
(s.d.).

Dosens, Anna (d. 1578), Nørre Herlev, 
1958.

Drachmann, Louise, se Steen, Louise.
Dragun, våben, 2096, 2097*.
Dragun, Helvig Didrichsdatter, g. m. Kar

sten Hansen Atke (s. d.).
Dramen, Elisabeth Bache von, g. m. Johan 

Adam Spæt (s.d.).
Dreier (1843), konsul, Helsingør, 580.
Dreijer, se Dreyer.
Dresselberg, våben, 444f, 1522, 1523*.
Dresselberg, Anders Henriksen (d. før 

1535), Lyngbygård, 1522.
Dresselberg, Vilhelm (1578), kancellisekre

tær, 444, 445.
Drewes, Chatrine, g. m. Jørgen Tvede 

(s. d.).
Drewsen, Henriette, g. m. Anton Aron 

David (s.d.).
Drewsen, Johan Christian (1777—1851) 

industrimand (794), g. m. Ofelia Rosing 
(1779—1824), 794.

Dreyer (Dreijer), Anna g. m. Hans Just 
Sevel (s.d.).

Dreyer, Christian Sigmund Markvard (d. 
1747), Helsingør, 252, g. m. Sara Anna 
Elisabeth Deman (1705—42), 252.

Dreyer, Hans (1691), kommerceråd, As
minderød, 789.

Dreyer, Otto Johan Christian (1819—59), 
læge, Helsingør, 556, 557, g. m. Anne 
Jacobine Christiane Gad (1824—52),
556.

Drost, Carl (d. 1926), Hørsholm, 1008.
Due, våben, 444.
Due (Taube), Johan (1578), lensmand på 

Kronborg, 4442.
Durelii, Magnus (1670), Helsingør, 494.
Dyste, Lavritz Christensen (før 1744), 

løjtnant, Asminderød, 789, g. m. Anna 
Dorothea Kragelund (d. 1744), 788, 791.

Dyveke (d. 1517), kong Christian II’s 
elskerinde, 292, 293, 357, 485, 504, note 
120.

Dølner, våben, 7902.
Dølner, Carl Friderich (d. 1765), slotsfor

valter og gartner ved Fredensborg, 
7902, g. 1. m. Anna Hansdatter Kaarup 
(d. 1745), 790, g. 2. m. Ane Kirstine 
Refdahl (d. 1793), 790.

ELS (1746), kirkeværge(?), Ølsted, 1537.
E O S (1771—1833), Snostrup, 2326.
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1729), præst i Tjæreby og Alsønderup, 
1408, 1409, g. 1. m. Magdalene Sophie 
Thambsen (d. 1710), 1408, g. 2. m. 
Anne Margrethe Lidøe (d. efter 1729),
1408.

Gerner, Torben (d. 1729), Tjæreby, 1408.
Gersdorff, våben, 444 f.
Gersdorff, Christoffer (1578), 444, 445.
Gersdorff, Niels (1747), lensmand, 2085.
Gersdorff, Niels (1688—1748), stiftamt

mand, 227.
Gevert, Jochum (1712), bager i Køben

havn, 2318.
Geyr, v. (før 1904), katolsk præst i Hel

singør, 510.
Giellerup, Rasmus (1726—85), præst i 

Stenløse og Yeksø, 2404, note 54.
Giese (1730), etatsråd, Helsingør, 497, 

g. m. Elisabeth Cathrine Weinecke 
(1730), 496 f.

Giese, Christopher Jochum (1701), amt
mand, etatsråd, Vordingborg, 270, g. m. 
Charlotta Amalie Lime (1701), 270.

Giese, Louise (1701—69), Helsingør, 270.
Giødesdatter, Hanne, g. m. Erik Jørgen

sen Sietting (s.d.).
Giøe, våben, 1152, 1162, 148, 1772, 179*, 

232.
Giøe, Birgitte, g. m. Herluf Trolle (s.d.).
Giøe, Eskil (1562), 1686.
Giøe, Jørgen (1474), Helsingør, 63, 67, 

263.
Giøe, Margrethe, g. m. Peder Brahe (s.d.).
Giøe, Mogens (d. 1544), rigshofmester, 

Krenkerup, 116, 232, 357, 2195, g. 1. m. 
Mette Bydelsbak (d. 1513), 116.

Giøe, Mogens (1586), Gotland, 595.
Gjellerup, Michel Povelsen (1723—49), 

fuldmægtig på Jægerspris, 2568.
Gjeng, Ole (1559), kirkeværge i Kregme, 

1566, 1573.
Gjøe, se Giøe.
Glambech, Peter Jensen (d. 1617), præst i 

Stenløse og Veksø, 2404, note 79.
Glambek, våben, 1446.
Glasbach, Poul (1683), Jørlunde, 2273, 

g. m. Elisabeth Gudmandsdatter (1682), 
2273.

Glob, Christen (1646—89), præst i Bring- 
strup og Sigersted, 2353.

Glud, Karen, g. m. Wiellas Jensen (s.d.).
Godekyn(us) (1482), frater prior localis, 

Helsingør, 291, 342.
Godenius, Carl Friderich (1713—84), køb

mand i Helsingør, 4912, g. m. Maria 
Elisabeth Brygman (d. 1812), 414, 492.

Godov, våben, 260.
Godov, Mette, g. m. Peder Oxe (s. d.).
Goische ,  Henr ik  Henr iksen  (1619—71), 

magister, præst i Helsingør (209), 210*/.
Goldslager, Hanns Waldter, se Waldter, 

Hanns.
Goltzen, Anna Hedewig von der, g. m. 

von Rochaw (s.d.).
Good, Daniel (d. 1830), købmand i Hel

singør, 552.
Good, John (d. 1832), købmand i Hel

singør, 542, 716, g. m. Mary Linton (d. 
1811), 716.

Good, Mary Ann, g. m. Gordon Norrie 
(s.d.).

Gordon, Patrick (o. 1800), købmand i 
Göteborg, 550, g. m. Inga Maria (d. 
1825), 550.

Gordon, William (1825), Helsingør, 550.
Gosin (Cosin?), Johan Petersen (1603), 

Helsingør, 473, g. m. Barbara Henriks- 
datter (d. 1602), 473.

Got lænder ,  Søren  Pou l sen  Jud ichær  (1599 
—1668), præst i Slangerup, 2084, 2090, 
2092, 2093* ,  2102, g. 1. m. Kris t ine  N ie l s -  
da t t e r  (1604—56), 2090, 2092 ,  2093* ,  g.
2. m. Soph ie  Olu f sda t t e r  (f. 1622), 2084. 
2092 ,  2093* ,  2102.

Graa, Niels (d. før 1651), Helsingør, 216, 
286, note 236, g. m. Christentse Chri- 
stensdatter, 216, 286, note 236.

Graa ,  Wi lhe lm,  Helsingør, 452, 454 ,  g. m. 
Johanne____(d. 1601), 452, 454 .

Gradman, Adam Gottlob (1751—1818), 
købmand, 551, g. m. Charlotte Sophie 
van Deurs (1765—1830), 551.

Gram, Friedrich von (1664—1741), ge- 
hejmeråd, amtmand, 644, 798, 827, 
1848.

Grambow, Volrath Levin von (1689— 
1761), generalløjtnant, 497, g. m. Bar
bara Sophia von der Lühe (d. efter 1761), 
497.

Grand, Jens (d. 1327), ærkebiskop, 2725.
Grasman, Gustav Olufsen (d. 1659), svensk 

officer, 481, 496.
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Green, våben, 2044.
Gregers (1572), præst i Slagslunde og Gan- 

løse, 2303.
Gregersdatter, Inger, g. 1. m. Friedrich 

Christensen (s.d.), g. 2. m. Hans Han
sen Windekilde (s.d.).

Gregersdatter, Karen, g. m. Hans Piper 
(s.d.).

Gregersdatter, Maren, g. 1. m. Carsten 
Petersen (s.d.), g. 2. m. Melchior Olpius 
(s.d.).

Gregersen, Jacob (1621), Have mølle, 
Slangerup, 2057, g. m. Margrethe Sø- 
rensdatter, 2057.

Gremersen, Anders (d. 1604), præst i Jør- 
lunde, 2266, 2268, 22763.

Grevesen, Niels (1211), kong Valdemar I’s 
sønnesøn, 1042.

Grimmeloche, Laurids Pedersen (1662), 
Helsingør, 218.

Grimmersøn, se Gremersen.
Gripswolde, Christine Stevelins, g. m. Hans 

Piper (s.d.).
Grove (1756), Asminderød, 792.
Grove ,  Anders  Jensen  (1623—77), officer, 

Helsingør, 241* ,  242 .
Grove ,  Anne  Jensda t t e r  (1630—1705), Hel

singør, 241* ,  242 .
Grove ,  Axe l  Jensen  (1624—76), præst i 

Esbønderup og Nødebo, 241* ,  242 ,  1088.
Grove, Dorthe Pedersdatter (1656), Hel

singør, 168.
Grove, Emanuel Rasmus (1756—1847), 

konferensråd, Asminderød, 793 f.
Grove, E. R. (1812—71), vandbygnings- 

direktør i Husum, 1852.
Grove ,  He l l e  Jensda t t e r  (f. og d. 1613), 

Helsingør, 242 .
Grove ,  Jens  Pe dersen  (1584—1639), fyrfor

valter, Helsingør, 212, 240, 241* ,  242 3 ,  
g. 1. m. Anne  Andersda t t e r  (d. 1629), 240, 
241* ,  242 ,  g. 2. m. Dor te  Mor tensda t t e r
(1637), 240, 241* ,  242 \

Grove ,  Maren  Jensda t t e r  (f. og d. 1613), 
Helsingør 242 .

Grove, Mechtele (d. før 1673), Gilleleje,
1169.

Grove ,  Me t t e  Jensda t t e r  (f. og d. 1613), Hel
singør, 242 .

Grove ,  Peder  Jensen  (1615—73), fyrfor
valter, Helsingør, 158, 168, 241* ,  242 ,
273, 288, note 324, 1164, 1169, g. 1. m.

Anna Christensdatter Lumborg (Lang- 
berg) (1653), 158, 168, 1169, g. 2. m. 
Dorethe Rode (d. 1677). 273, 288, note 
324.

Grubbe, våben, 420, 444, 1185, 1186, 
2049, 2050, 2686.

Grubbe, Eiler (1532—85), rigskansler, 594.
Grubbe, Else, g. m. Joachim Bülow (s.d.).
Grubbe, Knud (1542—1600), til Alslev, 

4442.
Grubbe, Regitze, g. m. Hans Ulrik Gyl

denløve (s.d.).
Grund, Johann Gottfred (1733—96), bil

ledhugger, 1402.
Grøngaard, Anna Maria (1721), Asminde

rød, 792.
Grøngaard, Ivar (1721), Asminderød, 792.
Grøngaard, Lars (Laurids) (1663—1721), 

præst i Asminderød og Grønholt, 785,791, 
g. m. Anna Dorothea Meller (1721), 792.

Grønwald (Grønnewald), Frants (1740), 
kancelliråd og borgmester i Helsingør, 
227, 494, g. m. Dorothea Købke (d. 
1772), 494.

Grøtcher, Leonardt Lauritzen (1652), han
delsmand, Helsingør, 158, g. m. Anna 
Mich eisdatter, 158.

Gudmandsdatter, Elisabeth, g. m. Poul 
Glasbach (s.d.).

Gudmandsdatter, Kirsten, g. m. Berent 
Pedersen (s.d.).

Gudmandsdatter, Magdalena, g. m. Hans 
Jensen Poscolan (Paaske) (s.d.).

Gudmandsen, Christian Brochmand (d. o.
1696), præst i Oppe Sundby, 2301, g. m. 
Mette Mandix Danielsdatter, 2301.

Guldsmed, Jørgen Holst, se Holst, Jørgen.
Gustav (1887—1944), prins til Danmark, 

799, 1095.
Gyd................ datter, g. m. Rasmus Jørgen

sen (s.d.).
Gyelies, Dynhnum, g. m. (?) Sivert Al- 

berts Backer (s.d.).
Gylden, Knud (1698—1776), handels

mand, skoleforstander i Helsingør, 268, 
g. m. Sophia Stuve (1678—1762), 268.

Gyldenløve, våben, 420, 1185, 1186.
Gyldenløve, Hans Ulrik (1615—45), (fejl: 

Hans Henrik), lensmand på Kronborg, 
376, 1186, 13562, 1368,1452,1654,1660, 
1992, 2018, 2211 f.. 2296, g. m. Regitze 
Grubbe (1618—89), 376, 1186.
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Gyldenstierne, våben, 115, 1162.
Gyldenstierne, Giørvel (fejl: Giøe), g. m. 

Gert Ulfstand, (s.d.).
Gyldenstierne, Karen, g. m. Hans Laurid

sen (Larsen) Baden (s.d.).
Gyldenstierne, Mogens (1481—1569), rigs

råd, statholder, 115, 116, g. m. Anna 
Sparre (d. 1564) (fejl: Margrete Svabe), 
115.

Gyllich (1871), slotsforvalter, Frederiks
borg, 1855.

Günsager, Johanne, g. 1. m. Frederich 
Bircherod (s.d.), g. 2. m. Detlev 
Müller (s.d.).

Günther, familien, 483.
Günther (1706), justitsråd, Helsingør, 

2490, 2495.
Günther, Andreas (1635—98), justits-, 

kammer-, admiralitets- og kommerce- 
råd samt direktør for Øresundstolden, 
332, 353, 397, 483,4903, g. 1. m. Magda
lena Margaretha Hausmann (1654—87),
490, g. 2. m. Margareta Utermark (1690), 
397.

Günther, Ulrich Fridrich (1671—1718), 
Helsingør, 490.

Gynthersen, Frederikke, g. m. Hendrik 
May (s.d.).

Gædeken, Joachim Mathias (1804), kap
tajn, Helsingør, 221, 222.

Gødesen, Peder (1685—4751), præst i 
Skibby, 2694, g. m. Maren Nielsdatter 
Holm (1684—1751), 2694.

Gøye, se Giøe.

H (1572), våben, 1331.
H A A L (1569), Grønholt, 875.
H A F (1648), Slangerup, 2070.
H A I, Slangerup, 2045.
H A K A T (d. 1822), Tikøb, 716.
H C H S 0 (d. 1698), Slangerup, 2106.
H G D, g. m. Jørgen Rasmussen Niemand 

(s.d.).
H H, Grønholt, 875.
H H (1605), Helsingør, 182.
H H, Slangerup, 2068.
H H L, Helsingør, 182.
H I (1560), 2442.
H I F, Helsingør, 525.
H I H S (1758), Snekkersten, 711.
HI IS(1654),kirkeværge(?)iGørløse,2185.
H I S (1869), 2328, note 51.

H K, Skuldelev, 2595.
H M (1710), kirkeværge, Tibirke, 1334.
H M (1588), Slangerup, 2068.
H N, Helsingør, 182.
H N (1567), Hillerød, 642.
H N (1578), Slangerup, 2076.
H O (1596), Tikøb, 710.
H O S (1836), Skuldelev, 2596, note 4.
H P T (1860), Dråby, 2568.
H R (o. 1555), Helsingør, 113.
H (?) R D (1769), Helsingør, 269.
H S (1567), kirkeværge, Strø, 1492.
H S (1567), Hillerød, 642.
H T S K, Tikøb, 715.
H V (1701), Græsted, 1194.
H V (1578), Slangerup, 2076.
H W D (1776), Blovstrød, 917.
Habsburg, våben, 946, 2341.
Haffner, Johan Wolfgang von (1770— 

1829), til Egholm, generalløjtnant, 2776, 
g. m. Anna Margrethe Kaasbøl (1790—
1849), 2776.

Haffner, Wenzel von (1812—35), kammer
junker, premierløjtnant, 2776.

Haffner, Wolfgang von (1810—87), til 
Egholm, general, politiker, 2658, 2783.

Hage, Johannes (1842—1923) til Nivå- 
gård, 902, 903.

Hagedorn, våben, 477.
Hagedorn, Ide Lucia, g. m. Volradt von 

Stockmundt (s.d.).
Hagedorn, Johan Ernst (1637—76), major,

447.
Hagedorns, Margretha Hedwig, g. 1. m. 

Seneca Carstens (s. d.), g. 2. m. Niels 
Lassen (s.d.).

Hagen, Clara Mortensdatter, g. m. Cor
nelius Albretsen Meyer (s.d.),

Hagensen, Bartolomeus (1621), Helsingør, 
230.

Hagenstrøm, familien (1897), 110.
Hager, M. (1777), Uvelse, 2157.
Hahn, våben, 2560.
Hahn, Vincentz Joachim von (1632—80), 

til Abrahamstrup, o ver jægermester, 
2509, 2560, 2565. g. 2. m. Ide Hedevig 
Rumohr (1648—81), 2560.

Hall, Peter Elias (1805—91), præst i 
Karlebo, 896.

Halle, A. L. von (1833), 2447, note 30.
Halling, Holger Jochumsen (1718—99), 

præst i Helsingør, 513.
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Hammer, Morten Nielsen (1739—1809), 
præst i Helsinge og Valby, 1232, g. 1. m. 
Sara Hansdatter (1739—71), 1232.

Hammerich, Frederik (1628—83), læge, 
København, 478, 491, g. m. Margrethe 
Velhauer (Velhauver) (d. 1729), 478, 491.

Hammerich, Johannes Bartholomæus (d. 
1684), Helsingør, 478.

Hammermül le r ,  Arno ld  (1684), præst i 
Vejby, 1308 .

Hannemann, D. (1824), bestyrer for lig
bærerselskabet i Helsingør, 547.

Hans (1605), bogfører, Helsingør, 102.
Hans ,  konge af Danmark 1481—1513, 

521, 537, 679, 954 ,  1042, 14162.
Hans (1590), organist, Helsingør, 421.
Hans, præst i Torup, se Poscolau (Paaske), 

Hans Jensen.
Hans (1670), Helsingør, 48, 49.
Hansdatter, Anna, g. m. Caspar Castrop 

(s.d.).
Hansdatter, Anne, g. m. Jørgen Buhr 

(s.d.).
Hansdatter, Birthe, g. m. Jens Frederik

sen (s.d.).
Hansdatter, Christentse, g. m. Niels Graa 

(s.d.).
Hansdatter, Eva, Tibirke, 1340.
Hansdatter, Ingeborg, g. 1. m. Hans Her

man Braem (s.d.), g. 2. m. Andreas 
Aarhus (s.d.).

Hansdatter, Inger, g. m. Jens Hellesen 
(s.d.).

Hansdatter, Johanne (1656), Helsingør, 166.
Hansdatter, Karen, g. m. Peter Andersen 

(s.d.).
Hansda t t e r ,  Karen ,  g. m. David Hansen 

(s.d.).
Hansdatter, Maren, g. m. Arent Kruse 

(s.d.).
Hansdatter, Margrete, g. m. Hans Füringh 

(s.d.).
Hansda t t e r ,  Margre te ,  g. m. Melchior Ja

cobsen (s.d.).
Hansdatter, Margrete, g. m. Jens Morten

sen (s.d.).
Hansda t t e r ,  Margre te ,  g. m. Laurids Chri

stiansen Rhod (s.d.).
Hansdatter, Margrete, se Rhuman, Mar

grete Hansdatter.
Hansdatter, Maria, g. m. Søren Lauritsen 

(s.d.).

Hansdatter, Marta, g. m. Erik Terkildsøn 
(s.d.).

Hansdatter, Sara, g. m, Morten Nielsen 
Hammer (s. d.).

Hansda t t e r ,  Soph ia ,  g. 1. m. Hans Michel
sen (s.d.), g. 2. m. Falch Olsen (s.d.).

Hansda t t e r ,  Soph ie ,  g. m. Frederik Leiel 
(s.d.).

Hansdatter, Sille, g. m. Claus Clausen 
(s.d.).

Hansda t t e r ,  Ursu la ,  g. 1. m. Hans Reiman 
(s.d.), g. 2. m. Ananias Krause (s.d.).

Hansen, Helsingør, 182.
Hansen, våben, 1228.
Hansen, A. (1944), bådsmand, Nyboder, 

2567.
Hansen, Anders (1917), gårdejer, Vejby, 

1307.
Hansen, Anders (d. 1602), præst i Melby,

1621.
Hansen, Ane Kirstine, g. m. Peter Christen 

Møller (s.d.).
Hansen, Anna, g. m. M. Pedersen (s.d.).
Hansen, Bartholomeus (1656), Helsingør,

166.
Hansen, Bendix (d. 1699), købmand, Hel

singør, 394, 446, 483, 4943, 507, note 
170, g. 1. m. Kirsten Rasmusdatter 
(d. 1693), 483, 507, note 170, g. 2. m. 
Christine Christensdatter (d. før 1697), 
394, 507, note 170, g. 3. m. Karen 
Stüver (d. 1744), 494, 507, note 170.

Hansen, Carl, Hornbæk, 742, g. m. Ma
riane Hansen, 742.

Hansen, Carl Fischer (1897), advokat, 
2393.

Hansen, Caspar (d. 1726), borgmester, 
Helsingør, 2732, g. m. Elisabeth Ste- 
phansdatter Kruse (d. 1731), 273, 274.

Hansen, C. E. (1837—97), lærer i Stenløse, 
2393.

Hansen, C. F. (1936), kaptajn, Skuldelev- 
gård, 2584, g. m. Sophie (1936), 2584.

Hansen ,  Dav id  (d. 1599), tolder i Helsingør,
182, 220, 236 ,  237 ,  243* ,  284, note 189, 
285, note 193, g. 1. m. Karen  Hansda t t e r  
(d. 1589), 236 ,  237 ,  g. 2. m. Bente  Anders -  
da t t e r  (1599), 220, 236 ,  237 ,  243* .

Hansen, Ebbe (1543?), Krogstrup, 2747.
Hansen, Emil Theodor (d. før 1895), lærer, 

Græsted, 1182.
Hansen, Erich (d. o. 1658), præst i Helsing
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ør, sen. i Græsted og Mårum, 160, g. m. 
Birgitta Olufsdatter (1652), 160.

Hansen, Frederich (d. 1678), skovrider,
2277, g. m. Bodil Jensdatter, 2277.

Hansen, Frederik (o. 1723), Selsø, 2630.
Hansen, Hans (d. 1684), borgmester i Hel

singør, 161. 166, 262, 264, 2653, 267, g.
1. m. Janike Johansdatter Holst (1652),
161, 166, g. 2. m. Birgitte Jacobsdatter 
(d. 1688), 166, 262, 265.

Hansen, Henning (1641), kirkeværge i Øl
stykke, 2347, 2348.

Hansen, Henrich (d. 1774), bøssemager, 
Helsingør, 485, g. m. ... Watson 
(1724—99), 485.

Hansen, lost (1594), Helsingør, 180, 181.
Hansen ,  Jacob  (d. 1578), borgmester i 

Helsingør, 182, 250 ,  g. m. Anne  Jens 
da t t e r  Rosenv inge ,  250 .

Hansen, Jacob (1635), borgmester i Køge, 
1144.

Hansen, Jacob (1573/74), forstander for 
fattighospitalet, Helsingør, 144.

Hansen, Jacob (1701), konsul, Helsingør, 
2642, 265, 1228, g. m. Maria Buhrs (d.
1708), 2642, 265, 1228.

Hansen, Jacob, Helsingør, 1802, 181.
Hansen, Jacob (1605), Helsingør, 182.
Hansen, Jean Georg (1694—1760), kon

sul, etatsråd, Helsingør, 264, 2652, g. m. 
Johanne Marie Catharina Fabritius de 
Tengnagel (1706—70), 264 f.

Hansen, Jens (1593—1655), sognefoged i 
Jørlunde, 2277, g. m. Bodil Jensdatter,
2277.

Hansen, Jens, se Slagelse, Jens Hansen.
Hansen, Jens (d. 1705), Helsingør, 271,

272, g. m. . . . , 212 .
Hansen, Johan (1661), borgmester i Hel

singør, 160, 167, g. m. Kirstine Johans
datter (1653), 160.

Hansen, Johan (1643), kirkeforstander, 
Helsingør, 392.

Hansen, Johan (1662), Helsingør, 218.
Hansen, Jørgen (d. 1637), præst i Oppe 

Sundby, 2303.
Hansen, Knud (d. 1688), se Helsinge, 

Knud Hansen.
Hansen, Lars (1872), gårdejer, Annisse, 

1382, note 33.
Hansen, Laurtis (1647), Oppe Sundby, 

2301, 2304, g. 1. m. Sisse Ibsdatter (d.

1632), 2304, g. 2. m. Bodil Nielsdatter 
(1647), 2301.

Hansen, Lauritz, se Ostrup, Lauritz Han
sen.

Hansen, Marie Elisabeth (1725—92), Hel
singør, 264 f.

Hansen, Michel (d. 1673), Hornbæk, 742, 
g. m. Maren (1688), 742.

Hansen, Niels (1655), borgmester i Hel
singør, 152, 160, 164, 166, 1327, 1335, 
note 30, g. m. Karen Jonasdatter Cha- 
risii, 160, 164, 166, 284, note 169, 1327, 
1335, note 30.

Hansen, Niels (1654), skriver på Kronborg, 
406.

Hansen, Niels (1662), smed, Slangerup, 
2057.

Hansen, Niels, se Karre, Niels Hansen.
Hansen, Niels Morten (1798—1855), gård

ejer og sognefoged, Hågendrup, 16322, 
g. m. Karen Rasmusdatter (1784— 
1861), 1632.

Hansen, O. P. (1858—1924), præst i Torup 
1672, note 1.

Hansen, Peder (1594), kirkeværge i Uvelse, 
2156, g. m. Anne Pedersdatter, 2156.

Hansen, Peder, se Lilliefeld, Peder Hansen.
Hansen, Per (1612), Uvelse, 2161, g. m. 

Anne (d. 1612), 2161.
Hansen Pieter (1662), Helsingør, 218.
Hansen, Rasmus (d. før 1588), byfoged i 

Helsingør, 596.
Hansen, Rasmus (1560), forstander, Hel

singør, 528.
Hansen, Rasmus, se Skåning, Rasmus 

Hansen.
Hansen, Steffen (1623), Helsingør, 182, g. 

m. Eilbe Adamsdatter, 182.
Hansen, Stephan (1757), overkrigskom- 

missær, fabrikejer, Hellebæk, 679.
Hansen, Tage (d. 1640), præst i Gerlev og 

Dråby, 2537, note 51.
Hanson, familien, Hillerød, 1929.
Hanson, Carl Johan (1853—54), Hillerød, 

1929.
Hanson, Chr., Hillerød, 1929.
Hansøn, Hans (1700’rne), Helsingør, 252.
Hansøn, Peder (1595), kirkeværge? i Sø

borg, 1137.
Harboe, Christian (1753), færgemand, 

Helsingør, 484, 526, g. m. Inger Chri
stians (1753), 484.
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Harboe, Christiane Elisabeth, g. m. Johan 
Frideric v. Schmidten (s.d.).

Harbou, Charlotte, g. m. Gordon Norrie 
(s.d.).

Harck, Dorothea Andersdatter (1656), 
Helsingør, 166.

Harck, Elsebet Andersdatter (1656), Hel
singør, 166.

Harckel, se Herckel.
Hardenberg, våben, 1152, 2044.
Hardenberg, Eiler (d. 1565), rigshofmester, 

Helsingør, 115.
Hardenberg, Erik (1534—1604), til Mat

trup, rigsråd, 2044.
Harild, A. C., g. m. C. Bechgaard (s.d.).
Hartmand, Kjeld (1658—1711), kaptajn, 

1194.
Hartmann, J. P. E. (1805—1900), kompo

nist, 571.
Hartwig, Byrete Catrine, se Pfordten, By- 

rete Catrine v. d.
Hasebart, Wichman Olufsen (d. 1719), 

præst i Tikøb og Hornbæk, 682, 726.
Hasfeldt, Carsten Johansen (1774—1851), 

Hørsholm, 1006, g. m. Olivia Lene 
Klarup, f. Langebæk (1816—78), 1006.

Hasse, Matias (1660), proprietær, Jørlunde, 
2266.

Hauch, Adam W. (1755—1838), overhof- 
marskal, 849, 1912, note 138.

Hausmann, våben (?), 490.
Hausmann, Magdalena Margaretha, g. m. 

Andreas Günther (s.d.).
Hauvnløv, K. J. D. (1740—1800), Pibe

mølle, Helsinge, 1234.
Hay, Jørgen, Slangerup, 2068.
Hecht, Matthis (1680), Asminderød, 795, 

note 33.
Heckel, Gert se Herckel, Geert.
Hedemann, Margrethe von, g. m. Scheel 

Plessen (s.d.).
Hedevig, kurfyrstinde af Sachsen, kong 

Frederik IFs datter (1581—1641), 1191, 
note 133, 1823.

Hedkarls, Dorothea, fejl for Hedvig Carls- 
datter, g. m. Hans Hansen Ferrø (s.d.).

Hege lund ,  Chr i s t en  Chr i s t ensen  (1689), 
præst i Snostrup, 2325 ,  g. m. Anne  Ols -  
da t t e r  Henne  (1689), 2325 .

Heide, Alexander (1795—1831), forstsag- 
fører, 1005, g. m. Inger Marie Lassen 
(1800—49), 1005.

Heide, Christian Rudolph Anker (1821— 
59), assessor pharmaciæ, Hørsholm, 1006.

Heindricks, Rolefien, g. m. Jacob Albert
sen (s.d.).

Heinericksdatter, Christina, g. m. Hans 
Kemer (s.d.).

Heinnemarck, våben, 1602, 270, 506, note 
163.

Heinnemarck, Anne Jonasdatter (1656), 
Helsingør, 167.

Heinnemarck, Birgitte, g. m. Johan Tho- 
massen (s.d.).

Heinnemarck, Catrine Jonasdatter (1656), 
Helsingør, 167.

Heinnemarck, Crestenze Mari Jonasdatter 
(1656), Helsingør, 167.

Heinnemarck, Jonas Clausen (1662), tolder 
i Helsingør, 160, 167, 270, 2712, g. m. 
Birgitte Willumsdatter Rosen vinge (d. 
1660), 160, 167, 271.

Heinnemarck, Margrette Jonasdatter 
(1656), Helsingør, 167.

Heinnemarck, Marie, g. m. Claus Lauritzen 
Lime (s.d.).

Heinrich Julius (1610), hertug af Braun- 
schweig-Lüneburg, 1852.

Heise, C. (1924), brygger, Helsingør, 392.
Heister, Gertrud, g. 1. m. Lorentz Peter

sen (Backer) (s.d.), g. 2. m. Johan 
Winckel (s.d.).

Heister, Ide g. 1. m. Martin Owe (s.d.), 
g. 2. m. Corfitz Braem (s.d.).

Helgesen, Poul (Helie, Paulus) (o. 1485— 
o. 1535), karmeliterprovincial, forfatter, 
2912, 301.

Helgesen, Poul, kirkeværge, Skibby, 2691.
Hellesen, familien, Helsingør, 252.
Hellesen, Ane Sophie, g. m. Holger Lud

vig Olrik (s.d.).
Hellesen, Jens (d. før 1793), købmand, 

Helsingør, 252.
Hellesen, Jens (1683—1736), Tikøb, 715, 

g. m. Inger Hansdatter (f. 1679), 715.
Hellisdatter, Boel, g. m. Niels Hansen 

Karre (s.d.).
Hellisdatter, Karen (1619), 715.
Helmechsdatter, Karen, g. m. Povel Olsen 

Rhod (s.d.).
Helsinge, Gunelda Knudsdatter, 1233.
Helsinge, Hans Knudsen (1687—1746), 

præst, Ansager, 1233.
Helsinge, Knud Hansen (d. 1688), præst i
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Helsinge og Valby, 1223, g. m. Giertrud 
Cortsdatter, 1233.

Helsted, Edvard (1816—1900), kompo
nist, 794.

Helt, P. (1737), kirkeinspektør, krigsråd, 
Kregme, 728, 783, 1574.

Heltzen, Christian Ludvig Gustav (1787— 
1855), oberstløjtnant, kammerherre,
1006, g. m. Maria Elisabeth Knuth 
(1789—1865), 1006.

Helvig, kong Valdemar IV Atterdags dron
ning (d. o. 1374), 10422, 1116, 1143.

Hemmingsen, Albert (o. 1481), Kyndby, 
2722.

Hemmingsen, Hans (d. 1628), præst i Fa
rum, 2499.

Hemmingsøn, Hans (o. 1600), kirke
værge (?), Birkerød, 948, 950.

Hendrich(?) (d. 1727), gartner på Hørs
holm slot, 964, g. m. Sophia Elisabeth 
Sommer (d. 1749), 964.

Henne ,  Anne  Olsda t t e r ,  g. m. Christian 
Christensen Hegelund (s.d.).

Henningsen, Niels (d. 1559), præst i Lynge 
og Uggeløse, 1997.

Henrichsen, Peder (1680), bisidder, Hel
singør, 141.

Henrichsen, Willum (d. 1667), Helsingør,
261.

Henrici (d. før 1748), kammerer, Helsingør, 
190.

Henrici, Jacobine Henriette, g. m. Hartvig 
Marcus Frisch (s.d.).

Henriksdatter, Barbara, g. m. Johan Pe
tersen Gosin (s.d.).

Henriksdatter, Dorte, g. m. Anders Hess 
(s.d.).

Henriksen, Daniel (1616), Hielmsøegård, 
2775, g. m. Gertrud Jensdatter, 2775.

Henriksen, Povl (1648), Onsved, kirke
værge i Skuldelev, 2592.

Hepe, Lorentz (d. 1592), 469.
Hept, Jacob Ferdinand (1795—1837), 

snedker, Nødebo, 1093.
Herckel, våben (?), 463.
Herckel, Anna de, g. 1. m. Geert de Her

ckel (s.d.), g. 2. m. Johan Hilling (s.d.).
Herckel, Geert de (d. 1598), Helsingør, 

450, 463, g. m. Anna (d. 1604), 450, 463.
Herlof, Birgitte Christoffersdatter, g. m. 

Rasmus Lauritsen Volsing (s.d.).
Herløf, Christen C. (1634), Skævinge, 1476.

Herløv, Susanna, g. m. Peder Patholm 
(s.d.).

Herman (d. o. 1150), biskop i Slesvig, 1041.
Hermandsdatter, Anna, g. m. Morten 

Bendzon (s.d.).
Hermandsen, Christiane, se Christoffersen, 

Christiane.
Hermans, Aletha, g. m. Carl von Krakau 

(s.d.).
Hermansdatter, Alhed, g. m. Claus Poul

sen (s.d.).
Hermansdatter, Annica, g. m. Joh. Da

niel Burghoff (s.d.).
Hermansen  (Bircherod) ,  Jens  (1588—1657), 

præst i Birkerød, 952, 958 2, 959* ,  962, 
g. 1. m. Kirs t ine  Andersda t t e r  (d. 1616), 
958 2 ,  959* ,  962, g. 2. m. Maren  Jacobs 
da t t e r  (1592—1680), 958 \  959* ,  962.

Hersleb, Peder (1689—1757), biskop over 
Sjællands stift, 227, 513, 644, 976,
2085.

Hertz, Michel (1798), Hillerød, 1467, 2202.
Heslinga, Haye (1678), Helsingør, 482. 

g. m. Anna Catharina Bahr (1644—78), 
482.

Hess, Anders (1579), rådmand i Helsingør, 
284, note 185, g. m. Dorte Henriks
datter, 284, note 185.

Hessa, Anna, g. m. Herman Malthansen 
(s.d.).

Hessel, Henning Jacobsen (1728), Slange
rup, 2057.

Hesselbek, Jens (d. 1850), lærer i Veksø, 
2428, g. m. Inger Hesselbek Stenstrup 
(d. 1851), 2428.

Hetsch, G. F. (1788—1864), arkitekt, 1002, 
note 25, g. 1. m. Annette Hansen (1795— 
1827), 1002, note 25, g. 2. m. Caroline 
Amalie Augusta Hansen (1800—74), 
1002, note 25.

Heyde, David von der (1655), Helsingør, 
465, 496, g. m. Karen Pedersdatter 
(1661), 496.

Hilling, Johan (1604), Helsingør, 463, g. 
m. Anna de Herckel (d. 1604), 450, 463.

Hinrichsen, fru, »fra Trollesminde«, 1934, 
note 16.

Hinrickesen, Hinrick (1584), bager, Hel
singør, 397.

Hiort, Hans (1697), Nødebo, 1076.
Hiubertzen, se Hybens.
Hjulmand, Jakob (1616), Slangerup, 2040.
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Hjørlund, J. J. (1888—1946), præst i 
Slangerup og Uvelse, 2075, 2079.

Hof, Margrete Simonsdatter, g. m. Peter 
Johansen Howi (s.d.).

Hoff, Andreas (1667-—1732), præst i Hel
singør (431), 438.

Hoff, Hans Pedersen (d. 1692), præst i Sø
borg og Gilleleje, 1144, 11462, g. m. 
Anna Jacobsdatter Beyer (d. 1710), 1144, 
1146.

Hoff, Hans Simonsen (d. 1648), præst i 
Snostrup, 2325, g. m. Karen Rasmus- 
datter, 2325.

Hoff, Peter Johansen, se Howi, Peter Jo
hansen.

Hoffmann, Peder (1734—97), præst i 
Kregme og Yinderød, 1580, g. m. Marie 
Philippine Strøm (1757—95), 1580.

Hofman, Karine (1595), Helsingør, 220.
Holbech, Olaf Lauritsen (d. o. 1671), præst 

i Græsted og Mårum, 1188.
Holch, Eiler Christian (1779—1846), An- 

nisse, 1380, g. m. Christiane Sofie Kir
stine Feldt (1791—1866), 1380.

Holck, våben, 190, 399, 971, 1191 f, 1162, 
1298.

Holck, Ditlev (1556—1633), lensmand på 
Kronborg, 398, 399, 400, 706, 891, 1162,
1191, 1298, g. m. Margrete Krabbe,
1192.

Holck, Eiler (1627—96), generalmajor, 
lensmand på Kronborg, 187, 189, 190, 
413,11622, g. 1. m. Lisbeth Høg (1633— 
72), 190, 1162.

Holck, Henrik (o. 1551), 2429, note 1.
Holgersdatter, Dorothea, g. m. (?) Jørgen 

Andersen (s.d.).
Holgersen, Jaeob (d. 1676), borgmester i 

Helsingør, 160, 262, 266, 267, g. m. Mar
grethe Jørgensdatter Seydel (d. 1711),
160, 262, 267.

Holgersen, Jens, se Ulfstand, Jens Hol
gersen.

Holm, Amalie Wilhelmine, g. m. Errit- 
zøe (s.d.).

Holm, Christine (d. 1743), Helsingør, 258.
Holm, Edvard B. C. (1803—33), cand. 

jur., 557.
Holm, Engelbrecht Olsen (d. 1764), Hel

singør, 258, g. m. Karen Hansdatter 
Smith (d. 1769), 258.

Holm, Erich Engelbrecht (1773—1819),

kgl. agent og købmand i Helsingør, 557, 
g. m. Frederikke Bjørnsen (1778—1861),
557.

Holm, Hans Bertram Troiel (1835—41), 
Helsingør, 554.

Holm, Hans Erik Eduard (1842—44), 
Helsingør, 554.

Holm, Hans Peter (d. 1763), Helsingør, 
258.

Holm, Louis Peter (1844—45), Helsingør, 
555.

Holm, Maren Nielsdatter, g. m. Peder 
Gødesen (s.d.).

Holm, Mette Kirstine (d. 1750), Helsingør,
258.

Holm, Peder (1723—86), skibskaptajn, 
Nørre Herlev, 1958, g. m. Christense 
Morsleth (d. efter 1786), 1958.

Holm, Peter Louis (1802—68), kaptajn 
og rådmand i Helsingør, 557, g. m. Nico
line Sophie Faber (1812—59), 557.

Holman, Octavi (1723), handelsmand i 
København, 772, 776.

Holmern, Jürgen (1670), Helsingør, 496, 
g. m. Karen Pedersdatter (1661), 496.

Holmstedt (1738), borgmester i Helsingør, 
283, note 132.

Holst, Christiern Lauritsen (1669), degn i 
Stenløse, 2388.

Holst, Hans Atke, se Atke, Hans.
Holst, Janike Johansdatter, g. m. Hans 

Hansen (s.d.).
Holst, Jochim (d. 1640), skipper, Lübeck,

487, 496.
Holst, Jørgen (1579?), guldsmed, 285, 

note 191.
Holst, Mathias Evari Bierholm, Slangerup, 

2073.
Holstein (1763), kammerherre, 2375.
Holten, våben, 482, 484.
Holten, Anna, g. m. Hans Christian Hol

ten (s.d.).
Holten, Carl (1775—1862), konferensråd, 

gehejmearkivar, 504, note 111.
Holten, Hans Christian (1800—73), præst 

i Skuldelev og Selsø, 2594, 2597, note 35, 
g. m. Anna Holten (1801—52), 2594.

Holten, Isbrandt von (d. 1685), toldskri
ver, Helsingør, 482, 491, g. 2. m. Mar
grethe Rohden (d. 1667), 482, 491.

Holten, Isbrandt von (1724), Helsingør,
491.
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Holten, Jacobe von, g. m. Johann Lau- 
renz von Castenschiold (s.d.).

Holten, Joachim Melchior von (1704), 
Helsingør, 4912.

Holten, Just Johan (1882), 2594.
Holten, Nicolai Abraham (1775—1850), 

til Krabbesholm, statsgældsdirektør, 
2597, note 35, 2614.

Homeister, Heinrich (1623), Braunschweig, 
455*, 456, g. m. IHD (1623), 455*, 456.

Hoowe, Peder Nielsen, se Hveen, Peder 
Nielsen.

Hornboldt, Villum (-1628—68 -), maler, 
630.

Hornemann, Nicolaus (o. 1780), material- 
skriver ved Fredensborg, 790, g. m. 
Anna Magdalene Wiinholt (o. 1780),
790.

Horsé, Michel Jensen (1662), Slangerup,
2105.

Howden, Arthur (1796), forstander for 
den eng. kirke i Helsingør, 542.

Hoven, Hans von (1653), Helsingør, 158, 
g. m. Bodila Nielsdatter (1653), 158.

Hovi, Caspar Magnussen (1681), degn i 
Stenløse, 2388.

Howi, Peter Johansen (1619—79), præst i 
Snostrup, 2316, 2324*, 2326, g. m. Mar
grete Simonsdatter Hof (1670), 2324*, 
2326.

Hubertsen, Willum, se Hybens, Willem.
Hudeman, våben, 447.
Hudeman, Frederik Christian (1653—89), 

løjtnant, 447.
Huitfeldt, våben, 116, 444.
Huitfeldt, Arild (1546—1609), kansler, 

historiker, 4442.
Huitfeldt, Poul (o. 1520—92), statholder i 

Norge, 114, 116.
Hund, Hans de (1562), apoteker, Farum- 

gård, 2492.
Hunnius, Christian (d. 1630), organist, 

Helsingør, 207, 208, g. m. Ursula Wil- 
lumsdatter, 207.

Husen, Willum Faren (1680), bisidder, 
Helsingør, 141.

Huswedel, B. (1674), Frederiksborg, 1780.
Hutzing, Christian Günther (1652), ki

rurg, Helsingør, 161, g. m. Catrina 
Hansdatter Piper (1652), 161.

Hvalsøe, Cort Pedersen (d. 1682), præst i 
Skuldelev og Selsø, 2594, 2595, g. 1. m.

Gertrud Rasmusdatter (d. 1662), 2594, 
2595, g. 2. m. Dorothea Pedersdatter Gad 
(1682), 2593*, 2594, 2595.

Hveen, Peder Nielsen (1631—53), præst i 
Karlebo, 899.

Hvide, slægten, 2233, 2475.
Hvidt, Andreas Nielsen (1787), købmand, 

Helsingør, 260, g. m. Anna Maria Pouls- 
datter (1787), 260.

Hybens, familien, 471.
Hybens (Hiubertsen) Jacob (1670), Hel

singør, 492.
Hybens (Hiubertsen) Willem (d. 1628), 

Helsingør, 242, 450, 457*, 458, 459, 471, 
4722, g. m. Dyvken Hygensdatter (d. 
1641), 457*, 458*, 459, 4712, 472.

Hybensdatter, Frauvken, g. m. Herman von 
der Decken (s.d.).

Hybensdatter, Kathrine (Trine), g. m. Hans 
van Steenwinckel d. y. (s.d.).

Hübner, H. Ch. (d. efter 1845), 1932, g. m. 
Paulina Schertner (d. 1845), 1932.

Hygensdatter, Afken, Helsingør, 457*, 458, 
471.

Hygensdatter, Dyvken (Dyveke), g. m. 
Willem Hybens (s.d.).

Hygensdatter, Frovken, Helsingør, 457*, 
458, 459.

Høeberg, Mourtiz (1736), ridefoged på 
Svanholm, 2740.

Høeg, våben, 115, 190.
Høeg, Peter Christian Catharus (1819— 

71), præst i Torup, 1666, g. m. Caroline 
Hedvig Dittmer Lorenzen (1829—66), 
1666.

Høeg-Guldberg, Ove (1731—1808), stats
mand, 1602.

Høet, Jens Danielsen (1616—84), præst i 
Ferslev og Vellerup, 2775, g. 2. m. Mette 
(Medea) Pedersdatter, 2775.

Høg, våben, 1162, 2368, 2384, 2389.
Høg, Else, g. m. Jacob Yind (s.d.).
Høg, Joh. Fri. (1749), degn i Stenløse, 

2388.
Høg, Jytte, g. m. Niels Krag (s.d.).
Høg, Lisbeth, g. m. Ejler Holck (s.d.).
Høhne, Johan Georg (1726), blikmager, 

Helsingør, 204.
Højer, Maria, g. m. Isaac Schwartzkopf 

(s.d.).
Høybierg, Johanna Cathrina, g. m. Jør

gen Pedersen Friis (s.d.).
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Høyen, N. L. (1798—1870), kunsthisto
riker, 375, 1783.

Høyer, Anne Hedevig, g. m. Frederic 
Anne de Dompierre de Jonquiéres (s.d.).

Høyer, F., købmand, Hillerød, 1934, 
note 8.

I (1600’rne), Helsingør, 488.
I A S S (1729), Mårum, 1206.
I B, Helsingør, 474.
I H (1581), Helsingør, 180, 182.
I H, Helsingør, 182.
I H (1584), kirkeværge? i Karlebo, 896.
I H (1562), Strø, 1502.
I H (1836), Tikøb, 713.
I H D, g. m. Heinrich Homeister (s.d.).
I H L S, Lynge, 2000.
I H R, Dråby, 2568.
I I D, Slangerup, 2069.
I K M F? (1682), Grønholt, 867.
I L, Helsingør, 182.
I L S (1869), 2328, note 51.
I L S R (1648), Slangerup, 2070.
I M (1836), Sigerslevvester, 2231.
I M D (1653), Helsingør, 158.
I M H D, (1667), 530.
I N (1593), Helsingør, 182.
I O (1596), Tikøb, 710.
I P (1860), Dråby, 2568.
I R B, Slangerup, 2060.
I R S (1618), Torup, 1661.
I S S R (1689), Helsingør, 529.
I(?)esen, Niels, se: Niels . . .sen.
Iack, våben, 465.
Iack, Albret (1599—1644), kgl. skibs- 

kaptajn, 465.
Iacobsdatter, Margrethe, g. 1. m. David 

Melvin (s.d.)., g. 2. m. Helmer Dirich- 
sen (s.d.).

Ibsdatter, Sisse, g. m. Laurits Hansen 
(s.d.).

Ibsen, Anders (d. 1561), abbed for Æbel- 
holt kloster, 511, 1416.

Ibsen, Mads (1588), Sperrestrup, kirke
værge i Jørlunde, 2266, 2268.

Ibsen, Mogens (d. 1665), tolder i Frederiks
sund og rådmand i Slangerup, 666, 668, 
6692, g. 1. m. Dorthe Clausdatter, 669, 
670, note 35, g. 2. m. Anna Catharina 
Werdenborg (Werenborg) (1673), 6692.

Ibsen, Peder (1697), fiskemester, Nødebo,
1087.

Ibsen, Peder (1580), kirkeværge, Skibby, 
2693.

Ierichav, Jens Adolf (1890—1916), maler, 
Hørsholm, 1007.

Ihn, Anna Clausdatter, g. m. Martinus 
Owen (s.d.).

Ihn, Claus, (160).
Ilsabe C. . . (1685), Krogstrup, 2750.
Inga Maria, g. 1. m. Patrick Gordon (s.d.), 

g. 2. m. Mathew Craig (s.d.).
Ingeborg, dronning af Frankrig (o. 1175— 

1237 el. 38), 1415.
Ingeborg, g. 2. m. Knud Porse (s.d.).
Ingemann, Lucie (1792—1868), maler, 

2052.
Ingversen, Andreas (d. efter 1325), 2304, 

g. m. Cecilie, 2304.
Ionasdatter, Karen, se Charisii, Karen 

Ionasdatter.
Isaack, Peter (1620), maler, 1883.
Isabella, se Elisabeth.
Issendorf, våben, 116.
Iversdatter, Anna, g. m. Hermand Han

sen Holstein Brunopolitanus (s.d.).
Iverdatter, Else, g. m. Jens Rostgaard 

(s.d.).
Iversdatter, Margrete, 289, note 340.
Iversen, Henrik (d. 1629), 24712.
Iænsmær, Jørgen (1642), 2326.

J P S (1812), Ølsted, 1553.
Jack, Albert (d. før 1670), 484, g. m. Else 

(1670), 484.
Jackson, W. (1792), præst ved den engel

ske kirke i Helsingør, 542.
Jacob (1411), biskop, Gardar, 2024.
Jacob (o. 1630), Dråby, 2559.
Jacob VI, konge af Skotland (1567—1625), 

2114, note 59.
Jacob de F . . .  (o. 1575—1600), kirke

værge^), 1876.
Jacobi, Peter (o. 1690—1738), præst i As

minderød, Grønholt og Fredensborg, 798.
Jacobi, Severinus (1660), Slangerup, 2073.
Jacobine Henriette, g. m. Hartvig Marcus 

Frisch (s.d.).
Jacobs, Thomas, Helsingør, 285, note 192.
Jacobsdatter, Anna, g. m. Hans Sørensen 

Leth (s.d.).
Jacobsdatter, Anna, g. m. Mule (s.d.).
Jacobsdatter, Birgitte, g. m. Hans Han

sen (s.d.).
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Jacobsdatter, Chatrina, g. m. Herman 
Gerinck (s.d.).

Jacobsdatter, Elisabeth, g. m. Bohne 
Senichsen (s.d.).

Jacobsdatter, Maren, g. m. Jens Herman- 
sen (Bircherod) (s.d.).

Jacobsdatter, Margrete, g. 1. m. Rasmus 
Regelsen (s.d.), g. 2. m. David Melvin 
(s.d.), g. 3. m. Helmer Dirichsen (s.d.).

Jacobsdatter, Mette, g. m. Sten Bertelsen 
(s.d.).

Jacobsen (1637), hr., Dråby, 2568.
Jacobsen, Andres (Kratmøller) (d. 1607), 

møller, Slangerup, 2090, 2099, 2102.
Jacobsen, Anna Hedewig, g. m. Andreas 

Wöldike (s.d.).
Jacobsen, Chr. (1917), gårdejer, Vejleby, 

2773.
Jacobsen, Erich (1653), kirkeværge, Hel

singør, 161, g. m. Mette Rasmusdatter
(1653), 161.

Jacobsen, Erik (før 1651), Helsingør, 144.
Jacobsen, Frederik (1700’rne), Helsingør, 

268.
Jacobsen, Henning (1724), Frederikssund, 

662.
Jacobsen, I. C. (1811—87), brygger, 1679, 

1874, 1886.
Jacobsen, Louise, g. m. John Norrie (s.d.).
Jacobsen, Melchior (o. 1625), Tjæreby, 

1408,1409,1412*,, g. m. Margrete Hans- 
datter, 1408, 1412*.

Jacobsen, Morten (før 1764), Skævinge, 
1496.

Jacobsen, Niels (1514), kirkeværge i Sø
borg, 1141.

Jacobsen, Ole (d. 1859), murersvend, 
Hillerød, 1929.

Jacobsen, Peder, se Bircherod, Peder Ja
cobsen.

Jacobsen, Thomas (d. 1646), borgmester i 
Helsingør, 249.

Jacobsen, Thomas, Helsingør, 1823.
Jacobsen, Thommis (1592), Flensborg, 

1027.
Jacobsøn (o. 1460—80), Lynge, 1987f.
Jakob, se Hjulmand, Jakob.
Jakobsdatter, Engel, g. m. Hans Barch

mann (s.d.).
Jakobsdatter, Trine, g. m. Hyge Lutiens 

(s-d.).
Jann (?) (1580), læggemand, Helsingør, 330.

Jansdatter, Emmicge, g. m. Jan Jansen 
(s.d.).

Jansen, (1818), madame, Asminderød, 
796, note 51.

Jansen, Anton (d. 1813), færgemand i 
Helsingør, 499.

Jansen, Folcker (1591), Helsingør, 469, 
489, g. m. Margrete ... (d. 1591), 469.

Jansen, Jan (1634), hattemager, Helsingør, 
g. 1. m. Emmicge Jansdatter (d. 1623),
475, g. 2. m. Lisbeth Wintracken (1634),
448.

Janum, Hans (1973), Lillerød, 1975.
Jaspersdatter, Lisbeth, g. m. Sejer Albert- 

sen (s.d.).
Jean, Jean (1737), teglværksejer, Hel

singør, 728.
Jelles, de, g. m. Daniel Wilster (s.d.).
Jens (1620), kedelfører, Helsingør, 2528.
Jens (o. 1430), præst i Helsingør, 528.
Jensdatter, Anna (d. 1619), Nørre Her

lev, 1958.
Jensdatter, Anna, g. m. Peder Christen

sen (s.d.).
Jensdatter, Anna, g. 1. m. Claus Petersen 

(s.d.), g. 2. m. Johan Runckel (s.d.).
Jensdatter, Anne (1656), Helsingør, 168.
Jensdatter, Bodil, g. 1. m. Jens Hansen 

(s.d.), g. 2. m. Frederich Hansen (s.d.).
Jensdatter, Gertrud, g. m. Daniel Hen

riksen (s.d.).
Jensdatter, Karen, g. m. Hans Jensen 

(s.d.).
Jensdatter, Kirstine, se Bircherod, Kir

stine Jensdatter.
Jensdatter, Kirstine, g. m. Frederik Leiel 

(s.d.).
Jensdatter, Maren (1656), Helsingør, 168.
Jensdatter, Maren, g. m. Jørgen Olesen 

(s.d.).
Jensdatter, Mette, g. m. Hans Fynbo (s.d.).
Jensdatter, Reinel (1714—34), Tikøb,

715.
Jensen, A. Hemming (efter 1775), Annisse, 

1380.
Jensen, Andreas (1906), direktør, 2113, 

note 43.
Jensen, Bendix (1680), bisidder, Helsingør, 

141.
Jensen, Christen (d. 1841), købmand i 

Slangerup, 2111, g. m. Anne Barthuline 
Ruugaard (d. 1826), 2111.
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Jensen, Christian (1813), kirkeværge i 
Slangerup, 2042.

Jensen, Christian (1710—69), præst i As
minderød, Grønholt og Fredensborg, 
784*(?), 786, 798.

Jensen, Christian Bagge (1789—1836), 
præst i Fredericia, 2279.

Jensen, Christiane, g. m. Christian Fangel 
(s.d.).

Jensen, Christoffer (1583), kirkeværge(?), 
Birkerød, 956.

Jensen, Chrysostomus (1610), præst i 
Yejby og Tibirke, 1311.

Jensen, Dines (o. 1850), gårdmand i Skib
by, 2696, g. m. Ellen Larsdatter (o.
1850), 2696.

Jensen, Ebbe (d. 1718), købmand i Slange
rup, 2058, 2080, 2099, 2110, g. m. Anna 
Clausdatter (d. 1728), 2058, 2099.

Jensen, Elisabeth (1940), Søborg, 1149, 
note 72.

Jensen, Hans (1652), urtekræmmer, Hel
singør, 159, g. m. Karen Jensdatter 
(1652), 159.

Jensen, H. O. (1931), brofoged, Frederiks
sund, 2574.

Jensen, Jacob (Jep) (1514), præst i Sø
borg, 1141.

Jensen, Jens (d. før 1794), Slagslunde, 
2445.

Jensen, Jens, se Aalborg, Jens Jensen.
Jensen, Jens, se Farum, Jens (el. Hans) 

Jensen.
Jensen, Jens Peter (d. 1904), af Ordrup, 

maskinassistent, 2749.
Jensen, Jep (Ravensberg) (d. 1481) til 

Kindholm, 2722, g. m. Ellen Alberts- 
datter, 2722.

Jensen, Jep, se Jensen, Jacob.
Jensen, Johannes (1751—1823), præst i 

Jørlunde, 1912, note 138, 2278.
Jensen, Julius (d. 1873), sadelmagersvend, 

Hillerød, 1930.
Jensen, Jørgen (1620), voldmester, Hille

rød, 638.
Jensen, K. (1788—1847), Helsingør, 555.
Jensen, Kristen (d. 1798), Lystrup, 2161.
Jensen, Laurids (Lars) (1590), kirkeværge 

i Ølsted, 1542, 1554.
Jensen, Mikkel (1342), Roskilde, 1479.
Jensen, Mogens, se Rosenvinge, Mogens 

Jensen.

Jensen, Morten (o. 1575), Ferslev, 2775, 
g. m. Inger Svendsdatter (d. 1602), 2775.

Jensen, M. P. (1879), Udlejre, 2344.
Jensen, Niels (1838), afbygger, Hårløse,

1409.
Jensen, Niels (1836), gårdmand, Stenløse, 

2395.
Jensen, Niels (1604), kirkeværge i Gerlev, 

2528.
Jensen, Niels (1810), Skævinge, 1476.
Jensen, Niels (1821—46), Yinderød,

1604.
Jensen, O. (1779—1830), Helsingør, 551.
Jensen, Ole (d. 1850), Skuldelev, 2594.
Jespersen, Otto (1812—55), prokurator, 

Helsingør, 556, g. m. Kirstine Sophie 
Frederikke Dinesen (1812—1905), 556.

Jensen, Peder (1798—1858), lærer i Lille 
Lyngby, 1525.

Jensen, Peder (d. før 1719), Gilleleje, 1169, 
g. m. Anne (1719), 1169.

Jensen (?), Per (1681) kirkeværge i As
minderød, 775.

Jensen, Per (1614), Ferslev, 27753, g. 1. m. 
Inger Svendsdatter (d. 1602), 27752, 
g. 2. m. Dorthe Frantzdatter (d. 1614), 
2775.

Jensen, Per (1543?), Krogstrup, 2747.
Jensen, Rasmus (1648), præst i Skuldelev 

og Selsø, 2592.
Jensen, Saxe (1584—1651), præst i Ram

løse og Annisse, 13602, 1368, 1377, g. 1. 
m. Catharina Jacobsdatter (d. 1641), 
1360, g. 2. m. Kirstine Jensdatter 
Bircherod, 13602.

Jensen, Svend (1820), fisker, Rungsted, 
796, note 55.

Jensen, Svend Chr. (1861), matros, Hørs
holm, 989.

Jensen, Svenning, se Morsing, Svenning 
Jensen.

Jensen, Søren (1651), præst i Græse, 2210, 
g. m. ... 2210.

Jensen, Søren (d. 1638), rådmand i Slange
rup, 2089 f, g. m. Anne Andresdatter 
(d. 1689), 2090.

Jensen, Søren (1672), Nødebo, 1088.
Jensen, Wiellas (1744), degn i Skuldelev, 

2595, g. 1. m. Appolonia Arensberrig, 
2595, g. 2. m. Karen Glud, 2595.

Jensen, Wilhelm (d. 1558), borgmester i 
Slangerup, 2098, g. m. F W, 2098.
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Jensigne, g. m. Ole Jørgensen (s.d.).
Jenssøn, våben, 447 f.
Jensøn, Hans, Auderød, 899.
Jenssøn, Mogens (1639—94), artillerikap

tajn, 437 f.
Jepsen, Anders (1513), præst i Helsingør,

44.
Jerichau, Jens Adolf (d. 1916), 1008, 

note 7.
Jernskæg, Peder Andersen (d. 1513), kan

nik i Roskilde, 969, note 29.
Jespersdatter, Helle (d. 1671), g. m. orga

nist Johan (Hans) Jenssen Buxtehude, 
Helsingør, 102.

Jespersen, Hans (1603), præst i Lynge og 
Uggeløse, 2012.

Jespersen, Kristoffer (1560), præst, Nørre- 
Herlev, 1949.

Jessen, N. (1926), proprietær, Skovbølle- 
gård, Lolland, 712.

Jochumsdatter, Magdalene, g. m. Peder 
Jacobsen Sodenes (s.d.).

Johan (1490), hr., Helsingør, 342.
Johan Adolf (1575—1616), hertug af 

Slesvig-Holsten-Gottorp, 1852.
Johan dapifer, se Niste
Johan Georg, kurfyrste af Sachsen (1663), 

1822.
Johan Maler (1589), Helsingør, 527, 528.
Johanne, g. m. C. P. Berthelsen (s.d.).
Johanne, g. m. Niels Jørgensen Svanen

skjold (s.d.).
Johanne den Vanvittige, g. m. ærkehertug 

Philip (s.d.).
Johannes Baptist, se Baptist, Johannes.
Johannes fader (o. 1460—80), Lynge, 

1987 f.
Johannisdatter, Catharina, g. m. Peter 

Nielsen (s.d.).
Johansdatter, Alhed, g. m. Lambert Ebbe

sen (s.d.).
Johansdatter, Anne (1656), Helsingør, 167.
Johansdatter, Anne, g. m. Jens Ronander 

(s.d.).
Johansdatter, Dorothea, g. m. Jørgen 

Beier (s.d.).
Johansdatter, Janike, se Holst, Janike 

Johansdatter.
Johansdatter, Karen (1656), Helsingør, 

1672.
Johansdatter, Kirstine, g. m. Johan Han

sen (s.d.).

Johansdatter, Margarete (1656), Helsing
ør, 167.

Johansdatter, Margrete, g. m. Peder Lau- 
ritzan (s.d.).

Johansen, Hans (1645), garver, Helsingør,
486, g. m. Clara ... (1645), 486.

Johansen, Michael (d. 1611?), Græse, 2212.
Johansen, Peder (d. før 1801), Oppe 

Sundby, 2304.
Johansen, Peder, se Howi, Peder Johan

sen.
Johnsen, Hans Jacob (1780—1849), Gille

leje, 1170, g. m. Maren (1783—1848),
1170.

Johnsen, Magdalene Marie Christine, g. m. 
Jørgensen, Farum (s.d.).

Johnsen, Maria Wilhelmine, g. m. Chri
stian Frederik Eckardt (s.d.).

Jon (1291), præst i Karlebo, 880.
Jonasen, Simon (1652), toldvisitør i Hel

singør, 160.
Jonquières, Frederic Anne de Dompierre 

de (1777—1820), 1004, g. m. Anne Hede
vig Høyer (1787—1853), 1004.

Jonquières, Paulin Philippe Henri de 
Dompierre de (1744—1822), Folehave- 
gård, 1005, g. m. Cecilie de Coninck 
(1745—1819), 1005.

Jostdatter, Barbara, se Laack, von.
Jostesen, Peder (d. 1749), brygger, Hel

singør, 259, g. m. Karen Andersdatter,
259.

Jude, Povel (1580), kirkeværge, Skibby,
2693.

Judichær, Søren Poulsen, 2116, note 101, 
g. m. Kristine Nielsdatter, 2116, note 
101.

Juel, våben, 1162.
Juel, Ole, se Fugl, Ole.
Juliane Marie, kong Frederik V’s dronning 

(1729—96), 799, 823, 840, 1680.
Jures, Carsten (d. 1592), marskalk(?), Hel

singør, 463.
Juul, Christian (d. 1873), sadelmagersvend, 

København, 1930.
Jürgensdatter, Abelge, g. m. Jürgen Jo

hans Kramer (s.d.).
Jürgensen, Nicolai (d. 1667), kaptajn

løjtnant, Helsingør, 446.
Jørgen (1558), kokkedreng, Helsingør, 86.
Jørgensdatter, Anna Catharina, g. m. 

Laurits Sørensen (s.d.).
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Jørgensdatter, Dorete, g. 1. m. Hans Nie- 
mand (s.d.), g. 2. m. Ivar Bollesen (s.d.).

Jørgensdatter, Dorothea (1656), Helsingør,
167.

Jørgensdatter, Dorthe, g. m. Jørgen Mor
tensen Kolding (s.d.).

Jørgensdatter, Gertrud, g. m. Hans Han
sen Windekilde (s.d.).

Jørgensdatter, Karen, g. m. Jens Simon
sen (s.d.).

Jørgensdatter, Karen, g. m. Rasmus Lau
ritsen Yolsing (s.d.).

Jørgensdatter, Kirstine, g. m. Jacob Clau
sen (s.d.).

Jørgensdatter, Margarete, g. m. Jacob 
Holgersen (s.d.).

Jørgensen (1886), skovfoged, Grønholt, 
879, note 45.

Jørgensen, Farum, g. m. Magdalene Marie 
Christine Johnsen (1828—62), 2504.

Jørgensen, Aage (1737), skipper, 728.
Jørgensen, Anne Cathrine, g. m. Ferdi

nand Anthon Fischer (s.d.).
Jørgensen, Carl (1951), tømrer, Alsønde- 

rup, 1453.
Jørgensen, Christine (1861), Blovstrød, 915.
Jørgensen, Jonas, til Svanholm, general

auditør, 2749, 27502, g. m. Maria Falk 
(d. 1752), 2749, 27502.

Jørgensen, Jens (1764), kirkeværge i Gør- 
løse, 2190.

Jørgensen, Jeppe (1901), gårdejer i Lynæs, 
1670.

Jørgensen, Knud (1599), kirkeværge i 
Melby, 1621.

Jørgensen, Knud (1760—1819), præst i 
Helsingør, 209.

Jørgensen, Laura Charlotte, g. m. C. F. 
Tietgen (s.d.).

Jørgensen, Laurits (d. 1663), præst i 
Skævinge og Gørløse, 2188.

Jørgensen, Lauritz (Suobus) (d. o. 1582), 
præst i Skibby, 2693, 2694.

Jørgensen, Michel (1662), Helsingør, 218.
Jørgensen, M. U. E. (1814—41), f. Larsen, 

Tikøb, 716.
Jørgensen, Niels (d. 1649), skriver, As

minderød, 791.
Jørgensen, Niels, til Svanholm, se Sva

nenskjold, Niels Jørgensen.
Jørgensen, Ole (1594), kirkeværge i Øl

stykke, 2339.

Jørgensen, Ole (1906), rentier, Lillerød, 
1967, 1977, g. m. Jensigne, 1977.

Jørgensen, Olivia Johanne Margrethe, g. 
m. William Good Norrie (s.d.).

Jørgensen, Palle (1672), Nødebo, 1088.
Jørgensen, Peder (d. o. 1864), 2502.
Jørgensen, Rasmus (d. 1873), sadelmager

svend, Horsens, 1930.
Jørgensen, Rasmus (1600), Lillerød, 1976, 

g. m. Gyd.................datter, 1976.
Jørgensen, Rasmus (d. 1604), Yeksø, 2428.

K A S H (1776), Blovstrød, 917.
K C (1701), Helsingør, 488.
K H D F (1702), Tikøb, 715.
K H T S, g. m. Harmen Timessen (s.d.).
K P D E, g. m. (?) I. C. Møller (s.d.).
K R D (1593), Helsingør, 182.
K S (1700’rne), Søborg, 1137.
Kaalun, Theodosius (1803), Uvelse, 2157.
Kaarup, Anna Hansdatter, g. m. Carl 

Friderich Dølner (s.d.).
Kaas, våben, 444, 1956, 2441.
Kaas, Bjørn (d. 1581), rigsråd, 4442.
Kaas, Carl Frederik Waldemar (1835—37), 

Helsingør, 553.
Kaas, Fr. (1760—1839), bogholder i Hel

singør, 554.
Kaas, Friderich (1730—59), kaptajnløjt

nant, 1956.
Kaas, Jørgen (1613), lensmand på Køben

havns slot, 2441.
Kaas, Magnus (1736—94), præst i Tjære

by og Alsønderup, 1396.
Kaas, Ulrich (1677—1746), admiral, 1956, 

19582, g. 2. m. Mette Marie Sørens- 
datter Matthisen (d. 1770), 1956,1958f.

Kaasbøl, Anna Margrethe, g. m. Johan 
Wolfgang v. Haffner (s.d.).

Kalden, Catrine von, g. m. Jochum Nor
man (s.d.).

Kali (1792), 2609.
Kali, Anna Maria, g. m. Urban Bruun 

Aaskov (s.d.).
Kamphövenern, Anna, g. m. Otto Georg 

Pavls (s.d.).
Kampmann, Hendrick (1751—1828), 

præst i Farum og Kirke-Værløse, 2503.
Kanitz, Christian Ferdinand (1756—1807), 

malermester, Hørsholm, 1004.
Karelson, Bonde (1575), 1684.

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 183
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Karen, g. m. Claus Bertelsen Stenderup 
(s.d.).

Karl V (1500—58), ty. kejser, 357.
Karre, Niels Hansen (d. 1634), Tikøb, 715, 

g. m. Boel Hellisdatter (1634), 715.
Kaspersen, Niels (1633), kirkeværge i 

Uvelse, 2154.
Kastrup, Caspar (d. 1607), kgl. hofapo

teker, Frederiksborg, 1956.
Kastrup, Engelbert (d. 1590), Nørre Her

lev, 1956.
Katharina, g. m. Henning Brackman (s.d.).
Kayser, K. (1853—1922), præst i Kyndby 

og Krogstrup, 2740.
Keilhau, Caspar (1650), maler, Helsingør, 

441, 442.
Kellerman, (1763), kaptajn, 492.
Kerner, Hans (d. 1636), klokkestøber, Hel

singør, 451, 459, g. m. Christina 
Heinericksdatter (d. 1638), 451, 459.

Kenckel, Stefan (d. 1732), rigsråd, direk
tør for Øresundstolden, 473, 489, g. m. 
Byrete Catrine von der Pfordten (1732), 
489.

Keseberg, våben, 464, 477.
Keseberg, Casper (d. 1634), kaptajn på 

Kronborg, 464, 476, 477, 496.
Kgl. Porcelainsfabrik, 1221, 1622, 1817, 

1949, 1992, 2155, 2186, 22042, 22252, 
2266, 2296, 2317, 2417, 2494.

Kierurt, våben, 140, 2045*.
Kierurt, Hans (d. 1655), borgmester i Hel

singør, 2045.
Kierurt, Johan (1680), Helsingør, 140, g. 

m. Ingeborg Clausdatter Busck, 140.
Kinch, Otto Peter (1785—1852), kancelli

råd, byskriver, 1928, g. m. Cathrine 
Christiane Frederikke Brøgger (1787— 
1861), 1928.

Kinchel, etatsråd, Helsingør, 192.
Kingo, våben, 2084.
Kingo, Hans (d. 1671), væver, Slangerup, 

2104, 21092, g. m. Karen Sørensdatter, 
2104.

Kingo, Thomas (1634—1703), biskop, dig
ter, 2083, 2086, 2104, 2105, 2109, 2193, 
note 27, g. 3. m. Birgitte Balslev (1665— 
1744), 2086, 2193, note 27.

Kirchman, Claus Hansen (d. 1744), kon
trollør og norsk postmester, Helsingør, 
257, g. m. Sophia Margrete Burghof 
(d. 1782), 257.

Kirsten, g. m. Peder Trellund (s.d.).
Kisler, B. (1831), Hillerød, 1934, note 12.
Kjelldahl, Marie Sophie, g. m. Peter Chr. 

Simmelkjer (s.d.).
Kjær, Johannes (1739—89), præst i 

Torup, 1665, g. m. Sophie Amalie Rit- 
tersdorph (g. Aystrup) (o. 1741—1813),
1665.

Kjøbing, Oluf Jacobsen (d. 1636), præst i 
Jørlunde, 2278.

Klambeck, Niels (1594), kirkeværge i Øl
stykke, 2339.

Klarup, Olivia Lene, f. Langebæk, g. 2. m. 
Carsten Johansen Hasfeldt (s. d.).

Klausen, Jacob, Slangerup, 2068.
Klav, Jens (1726), Gilleleje, 1161.
Kleist, våben, 448.
Kleist, Bernhard Ertman von (1651— 

1701), til Gross Tichow i Pommern, 
dansk oberstløjtnant, 448.

Kleist, Christian Frederik von (d. 1789), 
kammerherre, major, 554, g. m. Anna 
Margaretha von Schubarth (1753—
1842), 554.

Klieme, Sophie Magdalene, g. m. Peter 
Sehested (s.d.).

Klitgaard, Birgitte, g. m. Peder Discher 
(s.d.).

Klokker, Niells Persen (1637), Sigerslev- 
vester, 2226.

Klunker, Maren, g. 2. m. Rasmus Stage 
(s.d.).

Klycker, Hedewig, g. m. Johan Adam 
Spæt (s.d.).

Klyne, Frederik (1589—1657), slotspræst 
på Frederiksborg, 1678.

Klyver, Cecilia Margrethe, g. 2. m. Chr. 
Rudolph Müller (s.d.).

Kløcker, Amalie Elisabeth Antoinette de, 
g. m. Johannes Galskjøt (s.d.).

Kløcker, Dorothea Julie de, g. m. Peter 
Thorolf Martinus Galskjøt (s.d.).

Knox, Georg (d. 1830), købmand i Hel
singør, 552, 556, g. m. Elizabeth Fran
ces Mullens (1787—1855), 556.

Knud (1900—76), arveprins, 7992.
Knud den Hellige, konge af Danmark 

1080—86, 2122.
Knud den Lille, konge, 1700, 1913, note

149.
Knudsdatter, Anna, g. m. Peder Nielsen 

Aarup (s.d.).
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Knudsen, Hans, se Laholm, Hans Knud
sen.

Knudsen, Niels Johan (1778—1855), etats
råd, toldkammerer, 556, g. m. Christine 
Svendsen (1793—1867), 556.

Knuth, våben, 1819, 1933.
Knuth, Adam Christopher (1759—1807), 

til Conradsborg, ritmester, 1005, g. m. 
Juliane Marie (o. 1764—1827), baro
nesse af Brockdorff, 1005.

Knuth, Hans Schack (1787—1861), amt
mand, greve, 1842, 1933, g. m. Frede
rikke Sophie Elisabeth de Løvenørn 
(1804—89), 1933.

Knuth, J. S. D. (1907), greve, 1819.
Knuth, Maria Elisabeth, g. m. Christian 

Ludvig Gustav Heltzen (s.d.).
Knuth, Otto Didrik (d. 1827), greve, 1005.
Koch, Lauritz (1588), Helsingør, 596.
Kock, Reimar (o. 1500—69), krønnike- 

skriver, Lybæk, 373.
Kohl, von, g. m. Johanne Marie Sophie 

Pingel (d. 1840), 2504.
Kolding, Jørgen Mortensen (d. 1583), 

præst på Frederiksberg slot, 1958, g. m. 
Dorthe Jørgensdatter, 1958.

Kolding, Mogens Pedersen (1599), Alsøn- 
derup, 1448.

Koppelau, von, familien, 497.
Korn, våben, 158.
Korn, Valentin (1652), Helsingør, 158, 

g. m. Magdalena Beyers, Emmeke Her
mansdatter (1652), 158.

Kort Badskær (1541), Helsingør, 280, note
49.

Kosboth, Chathrine Louise von, g. m. 
Johann von Woltzogen (s.d.).

Krabbe, våben, 114, 1153, 444f, 1191, 
2589, 2786.

Krabbe (o. 1700), stiftsbefalingsmand, 
2473, note 47.

Krabbe, Birgitte, g. m. Oluf Rosenkrantz 
(s.d.).

Krabbe, Ellen, g. m. Blasius Møller (s.d.).
Krabbe, Jacob (1578), til Skellinge, 444, 

445.
Krabbe, Margrete, g. m. Ditlev Holck 

(s.d.).
Krabbe, Mogens (1513—64) til Vegholm 

og Skellinge, 115, g. m.. .., 115.
Krabbe, Olivia Tygesdatter, g. m. Iver 

Lykke (s.d.).

Krabbe, Otte (1641—1719), Egholm, stift
amtmand, 1254, 1334, 1358, 1368, 2650, 
2652, 2766, 2786, 2825, g. 3. m. Bir
gitte Skeel (1669—1737), 2650, 2652, 
2766, 2786.

Krabbe, Tyge (1474—1541), rigsmarsk og 
rigsråd, 114, 115, g. m. Anne Rosen
krantz (d. senest 1550), 115.

Krafse, våben, 2789.
Krafse, Christoffer (1640), til Egholm og 

Vellerupgård, 2785, 2789, 2792, note 20, 
g. m. Dorte Banner (1640), 2785, 2789, 
2792, note 20.

Krafse, Eiler (d. 1599) til Egholm, 2779, 
2792, note 20, g. m. Hilleborg Bille (d. 
1602), 2792, note 20.

Kraft, Johan (d. efter 1616), præst i Hel
singør, 508, note 227.

Krag, våben, 2368, 2389, 2722.
Krag, Dorthea, se Krage, Dorthea.
Krag, Erik (1620—79), til Selsø, 2633, 

note 44, g. m. Vibeke Rosenkrantz (d. 
1708 el. 09), 2633, note 44, 2698, note 
8.

Krag, Niels (1574—1650), til Trudsholm, 
rigsråd, 2368, g. m. Jytte Høg (1589— 
1659), 2368.

Krage, Dorthea, g. m. Chr. Pedersen Col- 
ding (s.d.).

Kragelund, Anna Dorothea, g. 1. m. Lav- 
ritz Christensen Dyste (s.d.), g. 2. m. 
Johan Christian Motmann (s.d.).

Krag-Juel-Vind-Frijs, Antoinette Nancy, 
g. m. Carl Frederik Christoph Ahlefeldt- 
Laurvig (s.d.).

Krakau, våben, 479.
Krakau, Carl von (1642), nederlandsk 

kommisær, 479, 494, g. m. Aletha Her
mans (d. 1642), 479.

Krakau, Catalina von (d. 1646), Helsingør, 
479.

Kramer, Jürgen Johans (1652), Helsingør,
159, g. m. Abelge Jürgensdatter (1652),
159.

Kramer, Villem (d. 1582), 468.
Kranach (1652), oberstløjtnant, 1828.
Kratmøller, Andres Jacobsen, se Jacob

sen, Andres.
Krause, Ananias (1638), kgl. brønd- og 

bygmester, Helsingør, 460, 461*, g. m. 
Ursula Hansdatter (1638), 460, 461*.

Krausse, I. G. S. (1794), slotsforvalter på
183
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Sophienberg, 964, g. m. Juliane Maria 
Dorthea Engel (1728—94), 964.

Kreiberg, Henrik, se Kreyberg, Henrik.
Kremer, Christine Marie, g. m. Jochum 

Friderich Zarth (s.d.).
Kremer, Jesper Rasmussen (1602), Slange

rup, 2099, g. 1. m. Kirstene Sørens- 
datter (d. 1595), 2099, g. 2. m. Else 
Vilhelmsdatter (d. 1602), 2099.

Krenchel, Aage (1889—1964), Hørsholm, 
1007.

Krenchel, C. G. (1853—1934), Hørsholm, 
1007.

Krenchel, Elna (1861—1926), Hørsholm,
1007.

Kreyberg (d. 1775), stempelforvalter i Hel
singør, 190, 497.

Kristoffer, se Christoffer.
Krogh, Adam Gotfred (1767—1839), Hel

singør, 499.
Krognos, våben, 115.
Krognos, Mette Mouridsdatter, g. m. Hol

ger Rosenkrantz (s.d.).
Kroll, Bastian, murmester, 634, note 21.
Kruckov (o. 1750), justitsråd, 1234, g. m. 

Anna Margrete Lindeman (1728—97), 
Helsinge, 1234.

Krummedige, våben, 2745, 27492.
Kruse, Anna Maria Christophersdatter, 

g. m. Andreas Wøldike (s.d.).
Kruse, Arent (1651), vinhandler i Helsing

ør, 216, 286, note 236, g. m. Maren 
Hansdatter (1651), 216, 286, note 236.

Kruse, Edvard, Helsingør, 191.
Kruse, Elisabeth Stephansdatter, g. m. 

Caspar Hansen (s.d.).
Kruse, Hans (1653), handelsmand, Hel

singør, 158, 2226, g. m. Marine Chri- 
stoffersdatter Tröner (1653), 158.

Kruse, Hans (d. 1625), magister, præst i 
Helsingør, 180, 254, g. m. Birgitta 
Nielsdatter (o. 1585—1621), 254.

Kruse, Hans, Helsingør, 1802,181.
Kruse, Johan (1652), rådmand i Helsingør,

160, g. m. Anna Stefensdatter(1652), 160.
Kruse, Marine Nicolaidatter, g. m. Anders 

Christensen Rold (s.d.).
Kruse, Morten (d. 1666), Kregme, 1580.
Kruse, Nikolai (d. 1664), præst i Torup, 

1578, 1582, note 63, 1623, 1666, g. m. 
Anna Mortensdatter Bendzon (d. 1693), 
1578, 1582, note 63, 1623, 1666.

Kruse, Nicolaus (d. 1666), Kregme, 1580.
Kruse, Sille Hansdatter, g. 1. m. Claus 

Clausen (s.d.), g. 2. m. Jørgen von 
Veelen (s.d.).

Krusenstern, våben, 446.
Krusenstern, Johan Philip von (1624—59), 

svensk kommandør i Guinea, 446.
Kruus, Johan (1628), Helsingør, 284, note 

188.
Krüger, Samuel Gottlieb (d. 1765), svensk 

kommisær, 496.
Kræmmer, Willum, se Willum Kræmmer.
Kula, våben, 116, 465, 1132.
Kula, Arent von der (d. 1658), lensmand 

på Kronborg, 1162, 407, 444, 465, 598, 
951, 1132, 1140, 1297, 1368, 1892, g. m. 
Anna Vind (d.1650), 116, 444, 465,1132, 
1297, 1368.

Kussin, Jann P., se Gosin, Johan Petersen.
Kutsch, våben, 466.
Kutsch, Matthias Hinrichs (1630—1701), 

kgl. konduktør på Kronborg, 4662, 488, 
g. m. Mette Maria Bormanns (d. 1703),
488.

Kühn, Frants (d. o. 1721), magister, præst 
i Blistrup, digter, 1267, 1269, 1276, 
1279, note 54.

Kylion (1544), pottemager i Helsingør, 
540, 541, note 8.

Kynde, familien, Hillerød, 1931.
Kynde, Anthenette Margrete (1751—

1834), Hillerød, 1932.
Kynde, Broder Brorson (1758—1844), 

cand. theol., 1932.
Kynde, Clementine Marie (1768—1830), 

Hillerød, 1932.
Kynde, Clementine Marie (1821—24), 

Hillerød, 1931.
Kynde, Otto Christian (1766—1839), etats

råd, amtsforvalter, 1932.
Kyse, Hans Madsen (d. 1688), præst i 

Ramløse og Annisse, 1350, 1360, g. 2. 
m. Kirstine Jensdatter Bircherod, 1350, 
1360.

Klister, A. (d. 1772), vinhandler i Hel
singør, 488.

Kærberch, Adelheit Margreta von, g. m. 
Berendt von der Lühe (s.d.).

Købke, Dorothea, g. m. Frants Grønwald 
(s.d.).

Køhler, F. (1847), Hørsholm, 1116.
Kölichen, Caspar (1687), dr., stadsfysikus
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i København, 2487, g. m. Thyre Borne
mann (1686), 2490, 2496.

Könemann, Susanna Dorothea, g. m. 
Christian Friderich Walther (s.d.).

Køning, Andreas, magister, Helsingør, 
g. m. Helene Sophie Lund (1776), 268.

Køster (o. 1730), købmand i København,
273.

Køster, Drude, g. m. Johannes Reusch 
(s.d.).

L F G (1784), Stenløse, 2360.
L H T (1701), Blovstrød, 910.
L I (1579), Skibby, 2690.
L I N ,  Slangerup, 2068.
L P A (1630), Slangerup, 2050.
L P B, Helsingør, 481.
L P C S (1869), 2328, note 51.
L S S S (1691), Tikøb, 700.
L V, Grønholt, 875.
L. .rsdatter, Karen (1602), 2318.
Laack, Barbara Jostdatter von (1656), 

Helsingør, 168.
Laack, Jost Hinrich von (1656), Helsingør,

161, 168.
Laack, Maria Jostdatter von (1656), Hel

singør, 168.
Lachman, N. (1665), Frederiksborg, 1842.
Lachmann, Niels Jørgensen (1691—1763), 

præst i Vester Tørslev og Svenstrup, 
1257.

Laersen, Christen (1742—94), Sperrestrup,
2278.

Laholm (Laugholm), Bent Pedersen (o. 
1614—70), præst i Tikøb, 715, 719, note 
58 og 60, 739, g. m. Kirsten Peders
datter, 7152, 719, note 58, 739.

Laholm, Hans Knudsen (1608—68), præst 
i Helsinge og Valby, 12322, g. m. Gun- 
dilla Jensdatter Farum, 12322.

Laholm, Olle Nielsen (1670), Helsingør, 
733.

Lambertsdatter, Maren, g. m. Robert Tigh 
d. æ. (s.d.).

Lambertsen, Johan (1656), Helsingør, 168.
Lambertsen, Simon (1656), Helsingør, 168.
Landholt, Povel (før 1764), degn, Alsønde- 

rup, 1455, note 39.
Landorph, Jørgen (1687), Ølstykke, 2350, 

note 3.
Langberg, se Longomontanus.

Langberg, se Lumborg.
Lange, familie, Frederikssund, 669.
Lange, Asmus, Helsingør, 182.
Lange, Hans Mossin (1711—54), præst i 

Tjæreby og Alsønderup, 1409.
Lange, Jacob (1600’rne), Helsingør, 253.
Lange, Jens Iversen (d. 1482), biskop i 

Århus, 1084.
Lange, Johan Friderik, Ølstykke, 2350, g. 

m. Anna Kirstine Jensdatter Boserup 
(1735—73), 2350.

Lange, Oluf Jacobsen (1616), Helsingør, 
474.

Lange, Peder Rasmussen (1589—1646), 
præst i Helsingør, 45, 209, 210*, 255, 
g. m. Catharina Wilhelmsdatter (o. 
1597—1633), 255.

Lange, Peder Willumsen (d. 1718), præst 
ved Frederiksborg, 1918, note 39, 1955, 
g. m. Karen Erichsdatter Torm, 1918, 
note 39.

Lange, Rasmus Hansen (d. 1738), Frede
rikssund, 669, 670, note 40, g. m. Sa
lome Torbensdatter Lidøe (1739), 669.

Lange, Salome Cecilia, g. m. Nielsen (s.d.).
Langebæk, Olivia Lene, g. 1. g. Klarup, 

g. 2. g. m. Carsten Johansen Hasfeldt 
(s.d.).

Langenau, Augusta Amalie (1898), til 
Egholm, 2791.

Larsdatter, Ellen, g. m. Dines Jensen (s.d.).
Larsdatter, Giertrud, g. m. Knud Olsen 

(s.d.).
Larsen, Anders (1820), fisker, Humlebæk, 

706, note 55.
Larsen, Anders (1758—1802), Påstrup,

2278, g. 3. m. Ane Margrethe Olsdatter 
(1760—99), 2278.

Larsen, Asser (1583), Ganløse, 2454, 2472, 
note 16.

Larsen, Christen (o. 1816), Hørsholm, 
1004, g. m. Iohanne Marie Wiuft, 
(1765—1816), 1004.

Larsen, Dorthea Louise (1796—1847), g. 
m. Meelbye, Nødebo, 1093.

Larsen, Ferdinand (o. 1870), sejlmager, 
Gilleleje, 1168.

Larsen, Hendrik (1830), lods, Gilleleje, 
1168.

Larsen, Herman (o. 1908), Kagerup, 1210.
Larsen, Jens (Hans) (1649), kirkeværge i 

Søborg, 1140.
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Larsen, Jens Henrik (1773—1852), præst 
i Slangerup, 2040.

Larsen, M. U. E., se Jørgensen, M. U. E.
Larsen, Ole (1901), kammerråd, posthol

der, Skævinge. 1458.
Larsen, O. M. (1938), murmester, Melby,

1634, note 12.
Larsen, Peder (1791—1850), lærer i Snek

kersten, 716,
Lassen, Ida Nicol, g. m. Hans Joach. v. 

Schrøder (s.d.).
Lassen, Inger Marie, g. m. Alexander 

Heide (s.d.).
Lassen, Niels 1(670), Helsingør, 495, g. m. 

Margretha Hedwig Hagedorns (1670), 
495.

Lassen, Sophia Amalia (1737—59), f. 
Bartholin, Helsingør, 267.

Laugholm, se Laholm.
Lauridsdatter, Birgitte (1689), Helsingør, 

257.
Lauridsen, Frantz (d. efter 1661), præst i 

Kregme og Vinderød, 1577, 1578, g. m. 
Maren Nielsdatter Bøgvad (d. 1665),
1578.

Lauridtzen, Frandtz (1555), Helsingør, 
285, note 198.

Laurissøn, Asser, se Larsen, Asser.
Lauritsdatter, Anna (1689), Helsingør, 

257.
Lauritsdatter, Inger (1689), Helsingør, 

257.
Lauritsdatter, Karen, g. m. Peder Lau

ritsen (s.d.).
Lauritsen, Eskild, magister, 2402, note 4, 

g. m. Ellen Radulf (1649), 2402, note 4.
Lauritsen, Frands (1561), foged på Krogen, 

1448.
Lauritsen, Laurits (1599), kirkeværge (?), 

i Græsted og Mårum, 1191, 1192.
Lauritsen, Mads (1644), kirkeværge i 

Græse, 2211 f.
Lauritsen, Peder (1644), kirkeværge i 

Oppe Sundby, 2296.
Lauritsen, Peder (1622), Frederikssund, 

661, g. m. Karen Lauritsdatter (1622), 
661.

Lauritsen, Rasmus, se Volsing, Rasmus 
Lauritsen.

Lauritsen, Søren (d. 1617), præst i Slags
lunde og Ganløse, 2445, g. m. Maria 
Hansdatter (d. 1619), 2445.

Lauritsen, Twigge (?) (-1588—1613-), 
kirkeværge (?), Gilleleje, 1169.

Lauritssen, Peder (1560), præst (?) i Jyl- 
linge, 512.

Lauritsøn, Søren (1599), kirkeværge i Al- 
sønderup, 1448.

Lauritz (1583), skipper, Helsingør, 104.
Lauritzan, Peder (1652), Helsingør, 158, 

g. m. Margrete Johansdatter (1652), 158.
Lauritzdatter, Kirsten, g. m. (?) Azer 

Nielsen (s.d.).
Lauritzen, Anders (d. 1648), præst i Strø, 

1504.
Lauritzen, Frantz (Skriver) (d. 1586 el. 87), 

borgmester i Helsingør, 102, 120, 1442,
150, 162, 1632, 182, 184, 206, 2602, 270, 
2712, 285, note 219, 529, 717, note 42, 
g. m. Bente Poulsdatter (d. 1603), 144,
162, 163, 182, 206, 260, 271.

Lauritzen, Rasmus (d. 1592), præst i 
Helsingør, 260.

Lauritzøn, Oluf (1649), kirkeværge i Kreg
me, 1577.

Laursen, Anders (Broger) (1653), bryggeri 
Helsingør, 158, g. m. Maren Peders- 
datter (1653), 158.

Lax, Beate, g. m. Heinrich à Møinichen 
(s.d.).

Laxmand, våben, 116, 342, 444 f, 518, 
519*, 520.

Laxmand, Else (1502), 534, note 21.
Laxmand, Peder (d. 1532), til Voldby, 

1077, 1083.
Laxmand, Poul (1483), prior, Helsingør, 

538.
Laxmand, Poul (d. 1502), rigshofmester, 

291, 342, 485, 518, 5202, 522, 537, 1077, 
1083, g. 1. m. Inger Holgersdatter Munk 
(d. tidligst 1493), 342, 518, 520, g. 2. m. 
Kirsten Eriksdatter Banner (1500), 520.

Laxmand, Sten Madsen (1578), Helsingør,
444, 445.

Lebeck, Hans P... (1604?), Tikøb, 714.
Leegaard, Jacob (1759), krigsråd, Lyngdal 

i Norge, 267.
Lehsten, våben, 444.
Lehsten, Jolkine von (1578), Helsingør, 

4442.
Leiel, våben, 177, 179*.
Leiel, Alexander, se Leiel, Sander (Alexan

der).
Leiel, Alexander Frederiksen (d. 1607), Hel
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singør, 235*, 237, 238, 270, g. m. Bir
gitte Sinesdatter (o. 1550—1634), 2702.

Leiel, David (d. 1589), rådmand i Helsingør, 
46, 102, 182, 880.

Leiel, Frederik (o. 1538—1601), borg
mester og tolder i Helsingør, 178, 1812, 
225*, 237, 238, 284, note 184, 528, 2050, 
g. 1. m. Pernille Olesdatter (d. 1565), 235*, 
237, 238, g. 2. m. Kirstine Jensdatter, 
235*, 237, 238, g. 3. m. Sophie Hans
datter (1601), 235*, 2372, 238.

Leiel, Frederik Frederiksen (d. 1606), Hel
singør, 235*, 237, 238.

Leiel, Ingeborg Frederiksdatter (1601), Hel
singør, 235*, 237, 238.

Leiel, Povel (1608), rådmand i Helsingør, 
182.

Leiel, Sander (Alexander) (d. 1560), borg
mester i Helsingør, 41, 85, 291, 313, 528, 
g. m. Ellen Davidsdatter, 41.

Leist, Joachim (1586), lensmand på Fre
deriksborg, 2028.

Lemming, Erik Sørensen (1712—78), præst 
i Oppe Sundby, 2306, note 45, g. 2. m. 
Christiane Sophie Spärck (1734—56), 
2304.

Lemming, Hans Sørensen (1707—88), 
præst i Oppe Sundby, 2304, 2306, note

45, g. 1. m. Anna Beate Henningsdatter 
Scheel (1705—40), 2304, g. 2. m. Anna 
Eleonore Jensdatter Skaarup (1701— 
82), 2304.

Lemvig (1836), løjtnant, Helsingør, 51.
Leth, Hans Sørensen (1670), Lynge, 1997f, 

g. 1. m. Anne Christophersdatter (d. 
1670), 1998, g. 2. m. Anna Jacobsdatter 
(d. 1711), 1997 f.

Leth, Peter (1774—1849), lærer i Farum, 
2404.

Levetzau, Joachim Godsche (1782—1859), 
overhofmarskal, 635, note 89.

Levetzow, våben, 2750.
Levetzow, Fridrich Christoffer (1650—77), 

ritmester, 2750.
Lib, Jacob von, se Lippe, Joachim von 

der.
Lidøe, Anne Margrethe, g. m. Jens Hen- 

dricksen Gerner (s.d.).
Lidøe, Salome Torbensdatter, g. m. Ras

mus Hansen Lange (s.d.).
Liebe, Jean Edouard (1804—-66), organist 

ved Kronborg og S. Marie Kirke, 206,558.

Liebendahl, Catharine, g. m. P. Mathiesen 
(s.d.).

Liebmann, B. A. (1759—-1842), f. Sprunek, 
Tikøb, 716.

Liim, Laurits Madtzon (1652), toldskriver 
i Helsingør, 160, g. m. Kirstine Claus
datter (1652), 160.

Lill, Hans Jensen (1631), præst i Blovst
rød og Lillerød, 913f.

Lille, Christoffer (Parvus) (1583—o. 1606), 
præst i Birkerød, 945, 9482, 950, 962, 
g. 1. m. Inger (d. før 1600), 962, 969, 
note 36, g. 2. m. Catharina Ricards- 
datter (1606), 945, 962, 971.

Lillefeld, se Lilliefeld.
Lilliefeld, våben, 182, 250, 259*, 260, 507, 

note 173, 518, 519*, 520.
Lilliefeld, Hans Pedersen (d. 1528), tolder 

og rådmand i Helsingør, 250, 260.
Lilliefeld, Margreta Hansdatter, g. m. 

Hans Davidsen (s.d.).
Lilliefeld, Peder Hansen (d. 1492), borg

mester i Helsingør, 291, 518, 520, 533, 
note 19. g. m. Anna Holgersdatter 
Baden (1500), 291, 518.

Lilliendahl, Anna Cathrine (1737—1800),
f. Hansen, Helsingør, 265.

Lilliendahl, Friderich Hansen de (1699— 
1779), herre til Pregniac, dansk konsul 
i Bordeaux, 264, 289, note 347.

Lime, Birgitte, g. m. Mogens Regel (s.d.).
Lime (Lyme), Charlotta Amalie, g. m. 

Christopher Jochum Giese (s.d.).
Lime (Lym), Claus Lauritzen (1600’rne), 

Helsingør, 270, 2712, g. m. Marie Heine- 
marck, 167, 270, 2712,

Lime (Lym), Jonas Clausen (1670—1760), 
etatsråd, Helsingør, 270, 271.

Lind, Johannes Frederik (1782—1846), 
kroejer, Bregnerød, 2504.

Lind, Niels Jensen (d. 1743), Pibemølle, 
Helsinge, 1234, g. m. Anna Olsdatter, 
1234.

Lindberg, Johanne Elisabeth, g. Dohn(s.d.).
Lindeman, Anna Margrete, g. Kruchov 

(s.d.).
Lindemand, Charlotta Sophia Jacobsdat

ter, g. m. Rasmus Garboe (s.d.).
Lindenov, våben, 115, 2370.
Lindenov, Kirsten, g. m. Steen Bille (s.d.).
Lindenov, Sophie, g. m. Christoffer Urne 

(s.d.).
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Linstow, våben, 448.
Linstow, Joachim von (1672—94), løjt

nant, 448.
Linton, Mary, g. m. John Good (s.d.).
Lintrup, Søren (1675—1737), kgl. konfes- 

sionarius, 798.
Lippe, våben, 444 f.
Lippe, Joachim von der (Jacob von Lib) 

(1578), fiskemester, Helsingør, 444, 445.
Lipper, Herman Jørgensøn (d. 1616), 

præst i Kregme og Vinderød, 1579, g. m. 
Sisse Olufsdatter, 1579.

Litches, se Lutiens.
Litle, Cæcilie (d. 1307), Hørningsholm, 

919, 968, note 28, 976, 1042, 2024.
Litle, Jon Joensen (o. 1230—1307), drost, 

918, 968, note 28, 976, 1042.
Lode, våben, 444.
Lode, Andreas (1578), 4442.
Lodehat, Jens Andersen (d. 1416), biskop 

i Roskilde, 2353.
Lodvigsen, Lodvig (1729), Helsingør, 192, 

g. m. ... Rønnersdatter.
Loèrges, Henricus (1882—1949), fabrikant, 

Hørsholm, 1007.
Lohman, Henning (d. 1725), lavet- eller 

karetmager i Helsingør, 493.
Lohn, Rudolph von (d. 1678), ritmester hos 

fyrsten af Münster, 447.
Longomontanus (Langberg), Christen Sø

rensen (1562—1647), astronom og ma
tematiker, 2466.

Lorentz, Johan (d. 1650), orgelbygger, 
285, note 223.

Lorenzen, Caroline Hedvig Dittmer, g. m. 
Peter Christian C. Høeg (s.d.).

Loria, H. J., og co. (1823), handelsfirma, 
986.

Loria, Sophie, g. Schiff (s.d.).
Loua, Marie Elisabeth, g. m. Joseph Bar- 

nabee Fleron (s.d.).
Louise, hertuginde af Sachsen-Hildburg- 

hausen (1726—56), 2400.
Louise, kong Frederik IV’s dronning, 

(1667—1721), 976, 1002, note 35, 1680.
Louise, kong Frederik V’s dronning (1724 

—51), 1000,1680,23382,2524,2559,2560.
Louise, kong Christian IX’s dronning 

(1817—98), 1796.
Louise, landgrevinde af Hessen (1750— 

1831), 799.
Louise Augusta, hertuginde af Slesvig-Hol-

sten-Sønderborg-Augustenborg (1771—
1843), 978.

Lowson, Andreas (1704—58), højesterets- 
advokat, kirkeinspektør i Gørløse, 2192.

Lucassen, Christopher, se Friis, Christoffer 
Lucassen.

Lucho, Hans (d. 1597), Nørre Herlev, 
1956, g. m. Karine Poulsdatter (d. 1624), 
1956.

Ludwig, Otto (d. 1618), husfoged på Fre
deriksborg, 1957, 1958.

Lumborg, Anne, g. m. Peder Jensen Grove 
(s.d.).

Lund, våben, 465, 479.
Lund (1944), slagtermester, Jægerspris, 

2567.
Lund, Ellen Marie, g. m. Isaac Wilhelm 

Tegner (s.d.).
Lund, Helene Sophie, g. m. Andreas Kø- 

ning (s.d.).
Lund, I. O. A. (1843), organist i Helsingør, 

571.
Lund, Laurence, g. m. Ole Fensmark (s.d.).
Lund, Magdalene (d. 1654), Helsingør, 353.
Lund, Matthias Jacbosen (d. 1738), for

valter, Nørre Herlev, 1958.
Lund, Niels Larsen (1689—1744), brygger, 

Helsingør, 258.
Lund, Niels Wilhelm (d. 1824), latinskole

elev, Hillerød, 1931.
Lund, Sophie Magdalene, g. m. Eskild 

Bondesen (s.d.).
Lund, Thomas (1582—1636), præst i Hel

singør, (431), 434f, 43-5*, 478, g. m. 
Maria Owen (1593—1667), 434, 478.

Lund, Werner (d. 1664), kgl. konduktør, 
465.

Lundsten, Daniel (1762—1828), klein- 
smedemester i Helsingør, 548, 550, 551, 
g. m. Ane Christine Ropper (1771— 
1842), 550.

Lundtoft, Peder Christensen (o. 1589— 
1669), præst i Tikøb, 715, g. 2. m. Kir
sten Pedersdatter (1669), 715.

Lunge, Tyge (1480), Antvorskov, 2722.
Lunval, F. Aage (1850—54), Torup, 1666.
Luther, Martin (1483—1546), kirkerefor

mator, 209.
Lutiens, familie, 471.
Lutiens, Hyge (d. 1589), Helsingør, 457*, 

458*, 471, 472, g. m. Trine Jakobsdatter 
(d. 1597), 457*, 458*, 459, 4712,.
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Lutzow, våben, 493.
Lutzow, Charlotte Amalie von, g. m. Vil

helm August von der Osten (s.d.).
Lutzow, Maria, g. m. Eilert Tscherning 

(s.d.).
Luxdorph, Bolle (1643—98) oversekretær, 

2573, note 69.
Luxdorph, Sidsel Christensdatter (1645— 

48), Dråby, 2568.
Lyders, Andreas (1727), kabinetssekretær, 

827.
Lüders, Valentin (1705), sv. postmester,

494.
Lüderwald, våben, 465.
Lüderwald, Peder (d. 1641), fænrik, Hel

singør, 465.
Lüdinghausen, Henrich, se Wulf, Henrich.
Lühe, våben, 2750.
Lühe, Adolph Andreas von der (1695— 

1750), til Svanholm, 2705, 2753, note 40.
Lühe, Barbara Sophia von der, g. m. 

Volrath Levin von Grambow (s.d.).
Lühe, Berendt von der (1637—78), løjt

nant, Krogstrup, 27502, g. m. Adelheit 
Margreta von Kærberch, 2750.

Lühe, Kort Jürgen von der (1665—77), 
Krogstrup, 2750.

Lykke, våben, 114, 444 f.
Lykke, Erik (1760), Helsingør, 191.
Lykke, Henrik (1578), hofjunker, 444, 445.
Lykke, Iver (d. 1555), 115, g. m. Oliva 

Tygesdatter Krabbe (d. efter 1563), 115.
Lym(e), se Lime.
Lyngby, Hans Christian (1782—1837), 

præst i Søborg og Gilleleje, 1098, 1276, 
1296.

Lynge, Christen Rasmussen (d. 1653), 
præst i Torup, 1578, 1660f., g. m. Anna 
Mortensdatter Bendtzon (d. 1693), 1578.

Lütken, Friderich Christopher (d. 1784), 
kaptajn, 484.

Lytz (1843), amtsforvalter, Helsingør, 
635, note 89.

Løbner, Æmilius Marius Georgius v. 
(efter 1828), amtmand, 716.

Lønborg, Ane Cleophine Magdalene, g. 
m. Christian Wewer (s.d.).

Lønborg, Hans Christopher (d. 1746), in
geniørofficer, 804.

Løvberg, Niels Pedersen (d. 1727), præst i 
Slagslunde og Ganløse, 2436, 2437, 2438, 
2439, 2443, 2448, note 48.

Løvenørn, våben, 1933.
Løvenørn, Frederikke Sophie Elisabeth de, 

g. m. Hans Schack Knuth (s.d.). 
Løvenørn, Friderich von (1744), etatsråd, 

Helsingør, 495.

MAS (1650), Lillerød, 1975.
M C D (1656), Helsingør, 168.
M F (1572), våben, Tibirke, 1331.
M F (1725), Slangerup, 2084.
M G, Søborg, 1147.
M H (1516), præst i Skævinge, 1475.
M H D (d. 1695), Slangerup, 2106.
M 1(1584), kirkeværge( ?) i Karlebo, 896.
M I D (1701), Helsingør, 488.
M K, Skuldelev, 2595.
M L D T (d. 1691), Slangerup, 2106.
M P, våben, se Pedersen, Mogens.
M S, Helsingør, 182.
M S O (1665), Frederiksborg, 1842.
Maase, Anthon von der (1774), Helsingør, 

273.
Maase, Charlotte von der (1774) Helsing

ør, 273.
Maase, Friderik von der (1724), kaptajn, 

273, g. m. Conradine Sophie Rostgaard 
(1724), 273.

Maase, Friderik von der (1724—74), til 
Krogerup, oberst, 273, g. 1. m. Anna 
Cathrina von Styrup (d. 1758), 273, g. 
2. m. Sophie Henriette von Moltke (d. 
efter 1774), 273.

Mackeprang, M. (1869—1959), historiker 
og museumsmand, 1045, 1495, 2710.

Madsdatter, Ingeborg, g. m. Peder Seve
rin Bagge (s.d.).

Madsen, Christian (1791—1848), kam
merrad, Hillerød, 1933.

Madsen, Christian (f. og d. 1618), Nørre 
Herlev, 1955.

Madsen, Eggert (1662), Helsingør, 218.
Madsen, Eggert (1694), Helsingør, 150.
Madsen, Gregers (o. 1592—1665), brygger, 

kirkeværge, handelsmand, Helsingør, 
188, 261, 262, g. m. Bente Mogensdatter 
(o. 1596-1665), 188, 261.

Madsen, Hans (1584), kirkeværge i Slange
rup, 2039.

Madsen, Ingeborg Pouline (Paliliin) Pouls- 
datter, g. m. Peder Top (s.d.).

Madsen, Jens (1548), præst i Helsingør, 45.
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Madsen, Jørgen (d. 1859), tømrersvend, 
Hillerød, 1929.

Madsen, Mads (o. 1608—52), præst i 
Farum, 2502, g. m. Anna Pedersdatter, 
2502.

Madsen, Niels (1616), Helsingør, 182.
Madsen, Niels (d. før 1637), Helsingør, 185, 

g. m. Trine (d. efter 1637), 185.
Madsen, Poul (1527—90), biskop, 120.
Madsen, Søren (1652), toldskriver, Hel

singør, 159, g. m. Karen Nielsdatter 
(1652), 159.

Maer, se Mahr.
Magdalena, g. m. Hans Jensen Poscolan 

(Paaske) (s.d.).
Magdalena Sibylla af Brandenburg (1663), 

g. m. Johan Georg af Sachsen, 1822.
Magenss, Jürgen (1668), kirkeværge i 

Helsingør, 393.
Magnus (d. 1301), prins, 1042.
Magnus Eriksson Smek (1316—74), konge 

af Sverige og Norge, 1041.
Magnussen, Margretha, g. m. Johannes 

Reusch (s. d.).
Mahr, Jørgen (1589), borgmester, hospi- 

talsforstander, Helsingør, 144, 148, 
330.

Malthansen, Herman (1537—83), præst i 
Helsingør, 431, 432, 433*, 468, g. m. 
Anna Hessa (1583), 468.

Mand, Per (1560), Nørre Herlev, 1949.
Manderup, familien 26842.
Manderup, våben, 26952.
Manderup, Niels (1305?), Skibby, 2695.
Mandet, Lambert (1647), handelsmand, 

København, 1132.
Mansa, Johan Ludvig (1740—1820), gart

ner, slotsforvalter, Fredensborg, 823.
Manthorp, se Manderup.
Mar, se Mahr.
Marcus (15. .), præst i Torup, 1662.
Marcussen, Peder (1684), tolder, 1231, g. m. 

Ingeborg Bloch (1684), 1231.
Maren, g. m. Michel Hansen (s.d.).
Maren, g. m. Hans Jacob Johnsen (s.d.).
Margaretha, prinsesse af Sverige (1899— 

1977), g. m. prins Axel, 451.
Margrethe I, dronning af Danmark 1387— 

1412, 976, 10422, 1363.
Margrethe II, dronning til Danmark 

1972, 799.
Margrethe, g. m. Jacob Holgersen (s.d.).

Margrethe af Østrig (1480—1530), stat- 
holderinde i Nederlandene, 357.

Maria, g. m. Gordon Norrie (s.d.).
Maria Anna Olug (1494), Vinderød, 1596.
Mariane, g. m. Carl Hansen (s.d.).
Marie Sophie Frederikke, kong Frederik 

VFs dronning (1764—1852), 978, 1680.
Marine bundtmagers (1558), kok, Helsing

ør, 86, 90.
Mariusdatter, Anna, g. m. Anders Bent- 

sen (s.d.).
Markdanner, våben, 444.
Markdanner, Caspar (1578), køgemester, 

Helsingør, 4442.
Marie, Clara Elisabeth von, g. m. Peter 

Bülge (s.d.).
Marri, g. 1. m. Thomas Frandsen (s.d.), 

g. 2. m. Herman Rollfinck (s.d.).
Marsvin, våben, 2629, 2744.
Marsvin, Anne, g. m. Hans Axelsen Arn

feld (s.d.).
Marsvin, Margrete, g. m. Jørgen Urne (s.d.).
Martensen, Bennedixs (1653), Helsingør,

158, 250.
Martensen, Hans (1808—84), biskop, 1679.
Martinsen (d. før 1850), bødkermester, 

Vinderød, 1604, g. m. Marie Sophie 
Nielsen (1786—1850), 1604.

Martzan, Melchior (1632), bogtrykker, 
København, 894.

Mary, g. m. David Brown (s.d.).
Mathiesen, P. (1702), Helsingør, 393, g. m. 

Catharine Liebendahl (1702), 393.
Mathiessen Høyer (1775), Blovstrød, 914.
Mathisen, Birthe Oline Mathilde (1845— 

76), Vinderød, 1604.
Mathisen, Karen (1820—81), Vinderød, 

1604.
Mathissen, Peter (1700), kirkeværge i Hel

singør, 394, 400.
Matias (før 1628), soldat, Helsingør, 120.
Matsøns, Rasmus (1528), rådmand i Hel

singør, 537, note 8, g. m. Karine Ras
mussen (d. 1571), 537, note 82.

Matthisen, Mette Marie Sørensdatter, g. 1. 
m. Georg Emanuel Eberlin von Feridan 
(s.d.), g. 2. m. Ulrich Kaas (s.d.).

Mattisen, Maria Margaretha, g. m. Johan 
Adam Spæt (s.d.).

Matzdatter, Appelone (16..), Lynge, 1996.
Matzdatter, Katrine (d. 1604), jomfru, 

Helsingør, 464.
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May, Hendrik (1776—1824), færgemand i 
Helsingør, 550, g. m. Frederikke Gyn- 
thersen (1782—1856), 550.

May, Peter (1809—37), færgemand i Hel
singør, 550.

Mechelborg, Hans (d. 1623), hofmønter- 
skriver, Helsingør, 252, g. 1. m. Marine 
Pedersdatter (d. 1607), 252, g. 2. m. 
Abela Hansdatter Svaning (d. 1625), 252.

Mechelsen, Christen (1600’rne), bager, 
Helsingør, 253.

Mecklenburg, Dorothea, g. m. Hans Georg 
Garde (s.d.).

Medscher, Hans (1630), Helsingør, 451.
Meelbye, Dorothea Louise, se Larsen, Do

rothea Louise.
Mehren, Andreas Chr. von (1784—1865), 

købmand i Helsingør, kaptajn, 552, 
g. m. Metine Christine Weise (1786—
1835), 552.

Mehren, Christian Carl(?) von (d. 1807), 
købmand og overformynder, Helsingør,
549, 551, g. m. Maren Örsted (1807), 549.

Meier, Hans (o. 1560—1602), toldskriver i 
Helsingør, 238, 239*, 240, g. m. Anna 
Torsmedes (1602), 238, 239*, 240.

Meiland, våben, 479.
Meiland, Georg (1605—51), dr., hofpræst 

og præst i Helsingør, 393, (431), 434†, 
436*, 478, g. m. Maria Owen (1593— 
1667), 434, 478.

Meinig, Herman Carl (1776—1847), dom
mer, Nødebo, 1092, g. m. Elsebe Geor- 
gia, 1092.

Melchior, Albert (1805), degn i Stenløse, 
2388.

Melchiorsdatter, Ursula, g. m. Iver Peder
sen (s.d.).

Meldahl, F. (1864), kgl. bygningsinspektør, 
1954, 2316.

Meller (o. 1650), konferensråd, 792.
Meller, Anna Dorothea, g. m. Lars Grøn- 

gaard (s.d.).
Melvin (d. 1723), kancelliråd, Sorø, 266.
Melvin, David (d. 1671), rådmand i Hel

singør, 158, 234, 241, 244, 2454, 255, 
2563, 266, g. 1. m. Sara Muthum (1591 
—1665), 158, 234, 245, 256, 262, g. 2. 
m. Margrete Jacobsdatter (d. 1689), 
241, 244, 245, 256, 266, 288, note 313.

Mentz (d. 1874), Gilleleje, 1170, g. m. Bir
gitte Thrane (d. 1812), 1170.

Mentz, Ane Catharina, g. m. Frederik En
gelhard Nannestad (s.d.).

Mentzs, Ane Catharina (173?—1815), 
Strø, 1524.

Merdin, Charlotte Amalia, g. m. Didrick 
Adolph v. Recke (s.d.).

Meulengracht (1768), købmand, Helsingør,
221.

Meulengracht, Jørgen Jacobsøn (1700), 
rådmand i København, g. m. Cidtzel 
Christophersdatter (1659—1700), 1476, 
2192.

Meyer, Christian (d. 1713), Helsingør, 495.
Meyer, Christoffer (1740), kirurg, Helsing

ør, 472.
Meyer, Cornelius Albretsen (d. 1729), 

præst i Søborg og Gilleleje, 1146, g. 1. 
m. Clara Mortensdatter Hagen (d. 1712), 
1146.

Meyer, Elisabeth Catharina, g. Wassard, 
1504.

Meyer, I. Anders Jensen (1700’rne), bryg
ger, Helsingør, 255, g. 1. m. ... , 255.

Meyer, Johan Friederich (1648—1720), 
toldinspektør i Helsingør, 462, 495, g. 
m. Dorothea Sebolten (d. 1702), 495.

Meza, Christian Jacob Theofile de (1756— 
1844), justitsråd, læge, Helsingør, 555,
557, 799, g. 2. m. Anne Marie Prip 
(1783—1862), 557.

Michael (d. 1246), abbed, Æbelholt, 1435, 
note 55.

Michels, Adam (1670), kornet, Helsingør, 
484.

Michelsdatter, Anna, g. m. Leonardt Lau
ritzen Grøtcher (s.d.).

Michelsdatter, Dorothea, g. m. Jørgen 
Andersen (s.d.).

Michelsdatter, Johanne (d. 1662), Slange
rup, 2105.

Michelsen, Hans (1599—1629), borgmester 
i Slangerup, 2087, 2088, 2089*, 2115, 
note 78, g. m. Sophia Hansdatter, 2087, 
2088, 2089*.

Michelsen, Lauritz (1636), tolder i Hel
singør, 420.

Middelfart, Mads Jensen (1579—1637), 
hofprædikant, biskop, 1955, g. m. Mar
garita Torlofsdatter (1587—1619), 1955.

Mikael (d. 1337), præst i Esbønderup, 1039.
Mikelsen, Hans (1709), brygger i Køben

havn, 2316.
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Mikkelsdatter, Anne, g. m. Hans Adam- 
sen (s.d.).

Mikkelsen, Asgud (1537), rådmand i Hel
singør, 2942, 536.

Mikkelsen, Hans (1652), handelsmand, 
Helsingør, 160, g. m. Bente Bjørns- 
datter (1652), 161.

Mikkelsen, Jens (1623), Slangerup, 1574.
Mikkelsen, Oluf (1663), kirkeværge i Sten

løse, 2372, 2390.
Milan, Anna Catharina, g. m. Hans Chri

stian Bech (s.d.).
Milan, Anna Frederica, g. m. Ziehlefeldt 

(s.d.).
Milan, Anna Marie (1749—57), Helsingør, 

266.
Milan, Gabriel Ferdinand (1702—77), 

borgmester i Helsingør, 2674, 266, g. m. 
Frederica Wesling (1717—94), 267.

Milan, Kirstine Marie, g. m. Niels David
sen (s.d.).

Moe, Fr. (1837), København, 2340.
Mogens, præst, se Pedersen, Mogens.
Mogens (Mons) (1559), skriver, Helsingør, 

85.
Mogensdatter, Bente, g. m. Gregers Mad

sen (s.d.).
Mogensen, Anders (1588), kirkeværge i 

Jørlunde, 2266, 2268.
Mogensen, Ebbe (1722), København, 1400, 

g. m. Kirstine Hansdatter Schovs (d. før 
1722), 1400.

Mogensen, Hans (o. 1650), Helsingør, 296.
Mogensen, Henrik (1579), borgmester og 

tolder i Helsingør, 183, 184, 185, 284, 
note 185, 285, note 219, 413, 596, 717, 
note 4, 1684.

Mogensen, Henrik, se Rosenvinge, Henrik 
Mogensen.

Mogensen, Jens (d. 1566), præst i Kregme 
og Vinderød, 1566, 1573.

Mogensen, Mogens (d. 1706), klokker og 
murmester i Helsingør, 475, 492, g. m. 
Christina Torsdatter (d. 1712), 475, 492.

Moltke (1916), komtesse, Kregme, 530.
Moltke, A. W. (1784—1864), statsmand, 

lensgreve, 1774.
Moltke, Johann Georg von (1703—64), 

kommandant på Kronborg, general
løjtnant, 476, 4892, g. m. Elisabeth 
Johanne von Woltzogen (1715—88),
489.

Moltke, Sophie Henriette von, g. m. Fride
rik von der Maase (s.d.).

Mons, se Mogens.
Moons, våben, 464.
Moons, Cornelius (d. 1627), belgisk sø

officer, 464.
Moreen, Peter (d. 1765), søkaptajnløjt

nant, Helsingør, 258.
Morell, Christiane Marie, g. m. Peter Chri

stian Schierbeck (s.d.).
Mores, bankier- og guldsmedefamilie i 

Hamborg, 1796.
Mores, Hans (1606), handelsmand i Ham

borg, 1810, 1811, 1812.
Mores, Jacob, d. y. (1580—1649), guld

smed og handelsmand i Hamborg* 1812.
Mores, Jacob, d. æ. (o. 1553—1609), guld

smed og handelsmand i Hamborg, 
1811 ff.

Morgenstierne, Lene von (d. før 1800), 
Tamsborg, Hillerød, 1570.

Morgenstierne, O. C. (1830), konferensråd,
1932, g. m. E. Flindt (1830), 1932.

Moritz (1629), stenhugger, 634, note 21.
Morsing, Svenning Jensen (d. 1655), 

præst i Herlev og Frerslev, 1949, 1952, 
1958, g. m. Marine Sørensdatter (d. 
1640), 1958.

Morsleth, Christense, g. m. Peder Holm 
(s.d.).

Mortensdatter, Agathe, g. m. Svend An
dersen (s.d.).

Mortensdatter, Anna, g. 1. m. Christen 
Rasmus Lynge (s.d.), g. 2. m. Nicolai 
Kruse (s.d.)., g. 3. m. Gert Schumacher 
(s.d.).

Mortensdatter, Dorothea (1633), Hel
singør, 213.

Mortensdatter, Dorte, g. m. Jens Pedersen 
Grove (s.d.).

Mortensdatter, Elisabeth (f. og d. 1628), 
Kregme, 1580.

Mortensdatter, Else, g. m. Peder Ander
sen (s.d.).

Mortensen, Anders (d. 1710), ejer af 
Kongsgården, Torup, 1666.

Mortensen, Andreas (1678), kirkeværge i 
Frederikssund, 661.

Mortensen, Christen (1572), kirkeværge i 
Ganløse, 2303.

Mortensen, Christen (1808), Uvelse, 2161.
Mortensen, Jens (d. 1595), præst i Slange
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rup, 2086, 2087*, 2100, 2101*, g. m. 
Margrete Hansdatter Rhuman (1610), 
2086, 2087*, 2100, 2101*'

Mortensen, Jens (1669), snedker i Hel
singør, 152, 161, 198, 525, 526, 5272, 
529, g. 1. m. Maren Sørensdatter (1652),
161, g. 2. m. Margrete Hansdatter (1669), 
526, 527, 529.

Mortensen, Lars (før 1705), Helsingør, 271.
Mortensen, Mads, se Rosenvinge, Mads 

Mortensen.
Mortensen, Peder (1808), hjulmand, Sten

løse, 2400.
Mortensen, Willum (d. 1646), toldskriver, 

borgmester i Helsingør, 1732.
Morten skriver (før 1579), Helsingør, 284? 

note 185.
Mossin, Hans (1678 el. 80—1755), præst i 

Skuldelev og Selsø, 2595, g. m. Anne Wis- 
sing (1690—1759), 2595.

Motmann, Johan Christian (1744), løjt
nant, Asminderød, 788 f., g. m. Anna 
Dorothea Kragelund (d. 1744), 788.

Mouridsdatter, Mette, g. m. Holger Ro- 
senkrantz, (s.d.).

Muhle, se Mule.
Mule (1734), generalmajor, Helsingør, 189, 

(275), g. m. Anna Jacobsdatter Arent- 
zen (1738), 208, 275.

Mule, Vilh. (1687), Ølstykke, 2350, note 3.
Mullens, Cecilia Jane (1794—1875), Hel

singør, 549, 555.
Mullens, Elizabeth Frances, g. m. Georg 

Knox (s.d.).
Mullens, John (d. 1820), Helsingør, 549,

555, g. m. Jane Rebecca Trevor (1766— 
1847), 555.

Munck, Ane Kirstine Hansen, g. m. Hans 
Albredsen Cog (s.d.).

Munck, Hans (1600’rne), brygger, Hel
singør, 261, g. m. Ane 261.

Munck, Niels Hansen (1626—82), præst i 
Helsingør, 140, 257., g. m. Karen Hans
datter Sadolin (d. 1685), 257.

Munck, Rasmus (o. 1615—61), præst i 
Asminderød og Grønholt, 774.

Mund, våben, 1446, 1621, 2687, 2688.
Mund, Peder (1597), lensmand på Frede

riksborg, 1146, 1147, 1621, 1684, 2012, 
2687.

Munk, våben, 444f, 518, 519*, 520, 2012, 
2612, 2746, 27492.

Munk, Anne, g. m. Mogens Ulfeldt (s.d.).
Munk, Ebbe (1551—1622), til Fjellebro, 

lensmand på Antvorskov, 2012.
Munk, Inger Holgersdatter, g. m. Poul 

Laxmand (s.d.).
Munk, Iver Povlsen (o. 1600), borgmester, 

København, 289, note 340.
Munk, Jørgen (1578), til Hornshøj(?), 444, 

445.
Munk, Kirsten (1598—1658), kong Chri

stian IV’s hustru, 566.
Munkgaard, Johanne, g. m. Karsten Han

sen Atke (s.d.).
Munthe, Johan (1560—1601), præst i Ti

køb, 714, g. m. Catharina Arnolds- 
datter de Fine (d. 1601), 714.

Munthe, Johan (o. 1599—1601), Tikøb,
714.

Munthe von Morgenstjerne (d. 1809), amt
mand, konferensråd, 1934.

Mus, Anders (1529), biskop i Oslo, 1536.
Muthum, Sara, g. m. David Melvin (s.d.).
Muule, se Mule.
Muus, Jacob Nielsen (1691—1783), præst 

i Stenløse og Veksø, 2375, 2394, 2396, 
2397, g. 3. m. Martha Christina Bagger 
(1709—80), 2397.

Müller, Abigael Maria, g. m. Johannes Pe
tersen (s.d.).

Müller, Chr. Rudolph (1651—1712), bi
skop, 964, g. m. Cecilia Margrethe 
Klyver, 964.

Müller, Detlev (1679—1730), mag., præst 
i Birkerød, 964, g. m. Johanne Güns- 
ager, 964.

Müller, Ieremias (1783—1848), dr., præst i 
Vejby og Tibirke, 1311, g. 1. m. Bir
gitte C. Weile (1793—1844), 1311.

Münchhausen, våben, 2427*.
Münchhausen, Johann von (1555), biskop 

af Kurland og Øsel, 2427.
Münchhausen, P. J. (1687), Frederiksborg, 

1780.
Myndel, våben, 1350.
Myndel, Mette, g. m. Didrik Friis (s.d.).
Münster, J. P. (1775—1854), biskop, 2042.
Münter, Friederich (1761—1830), biskop, 

139, 599, 830, 2609.
Møhl, K. E. (1805—90), præst i Ølstykke, 

2344.
Møhl, Marie Charlotte (1858), Ølstykke, 

2340.
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Møinichen, Abel à, g. m. Niels Dahl (s.d.).
Møinichen, Heinrich à (f. o. 1710—76), 

byfoged, viceborgmester i Helsingør, 
2722, g. 1. m. Beate Lax (d. 1748), 2722, 
g. 2. m. Anna Margrethe Colling, 272.

Møllenbak, Henrik (før 1561), Helsingør, 
44.

Møllengraf, Hans von (1665), Eskilsø, 
2537, note 29, 2639, note 12.

Møller, Baltzer Blasiussen (d. 1619), Hel
singør, 454, 456, 474.

Møller, Blasius (1638), kirurg, Helsingør, 
414, 450, 454, 456, g. m. Ellen Krabbe 
(1638), 414, 450, 454, 456.

Møller, Boye Nielsen (1745), kirkeværge i 
Slangerup, 2076, g. m. Maren Niels
datter Gad, 2076.

Møller, C. (1857), galvanoplastiker, 2462.
Møller, Hans (1598), kgl. mundkok, 463.
Møller, Hans (1779—9?), Jørlunde, 2278.
Møller, I. C. (1730), Gilleleje, 1167, g. 

m. (?), KP DE, 1167.
Møller, Jens Bertel (1754—1825), profes

sor og rektor i Helsingør, 550.
Møller, Niels Hansen (1732—99), præst i 

Jørlunde, 2278.
Møller, Peter Christen (1771—1826), mel

handler, ejer af Friheden, Høsterkøb, 
966, g. m. Ane Kirstine Hansen (1768—
1844), 966.

Møller, Simon (o. 1686—1748), murmester 
ved Hørsholm slot, 963, g. m. Anna 
Chatrina, 964.

Møller, Ursula Blasiidatter (d. 1637), Hel
singør, 454, 456, 475.

Møller-Christensen, Vilh. (f. 1903), læge, 
medicinhistoriker, 1418, 14192.

Mønboe, Rasmus Hansen (1768), graver i 
Helsingør, 145, 164, g. m. Sophia Hede
vig, 146.

Mönn, Rolof Persen von (1657), søkaptajn, 
Helsingør, 158, 376, g. m. Christina 
(Chatarina) Stævelins (1657), 158, 376.

Mørch, Karen (d. 1771), Helsingør, 277.
Mørk, Elisabeth Kristine, g. m. Chr. Vos- 

bein (s.d.).

N B S (1729), Mårum, 1206.
N H K A, se Atke, Niels Hansen. 
N I (o. 1575), 1448.
N I (o. 1600), Helsingør, 261.

NIS (1652), Asminderød, 791.
N K, Skuldelev, 2595.
N M (1581), Helsingør, 182.
N N (o. 1600), Helsingør, 261.
N O (1579), Skibby, 2690.
N O S C (16. .), Lynge, 1994.
N P (1584), kirkeværge (?) i Karlebo, 896.
Naegler, se også Nägler.
Naegler, Carl Ludvig Diderik de (1792), 

oberst, Helsingør, 552, g. m. Hélène 
Marie d’Aubert (1772—1832), 552.

Naegler, J. F. C. (1826), premierløjtnant, 
Helsingør, 552, g. m. Melior Brown 
(1801—26), 552.

Nagel, . . . .ersen (1703), Helsingør, 484.
Nannestad, Frederik Engelhart (1761— 

1823), præst i Lille Lyngby og Ølsted, 
1524, g. m. Ane Catharina Mentz (1765 
—1822), 1524.

Nansen, Hans, d. y. (1635—1713), præsi
dent i København, 1457. 1468, 2175,
2187.

Neergaard, Johanne, g. m. Niels Jørgen
sen Svanenskjold (s.d.).

Neilsen, Azer, se Nielsen, Azer.
Nelsen, Jens (1650), kromand, Rungsted, 

959, 961*, g. 1. m. Annike Riders (d. 
1650), 959, 961*.

Netschie, Mathias Ferdinand Petersen 
(1839—64), soldat, Hørsholm, 1006.

Neuhaus, Daniel Valentin (1707—84), 
kirkeværge og købmand i Helsingør, 94, 
101, 152, 168, 186, 196, 209, 214, 245, 
249, 2562, 263, 2642, 2663, g. m. Lene 
Brock (1722—97), 256, 2662.

Neuhaus, Joachim Valentin (1749—76), 
Helsingør, 256.

Nicman, Hans Rasmussen, se Niemand, 
Hans Rasmussen.

Nicolaidatter, Lisebeth (1670), Helsingør,
490, 496.

Nicolai smed (1670), Helsingør, 490, 496.
Nicolaj, Bartoldus (1630), degn i Sten

løse, 2388.
Nicolaus (1389), biskop i Roskilde, 1341.
Niels (1558), guldsmed, Helsingør, 87.
Niels ...sen (1583), Ganløse, 2454, 2472, 

note 16.
Nielsdatter, Birgitta, g. m. Hans Kruse 

(s.d.).
Nielsdatter, Bodil, g. m. Laurits Hansen 

(s.d.).
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Nielsdatter, Bodila, g. m. Hans von Hoven 
(s.d.).

Nielsdatter, Dorethe (d. 1603), Torp, 2594.
Nielsdatter, Karen, g. m. Søren Madsen 

(s.d.).
Nielsdatter, Karen, g. m. Anders Olesen 

(s.d.).
Nielsdatter, Kristine, g. 1. m. Villads An

dersen (s.d.), g. 2. m. Søren Poulsen 
Judichær Gotlænder (s.d.).

Nielsdatter, Margrethe, g. m. Mathias 
Frigast (s.d.).

Nielsen, g. m. Salome Cecilia Lange (1756 
—1827), 1932.

Nielsen, Abraham (1825), smed, Skævinge, 
1476.

Nielsen, Anders (1672), kornmaler, Nøde
bo, 1088.

Nielsen, Andres (1583), kirkeværge (?) i 
Birkerød, 956.

Nielsen, August (1892—1974), tømrer, 
svejsemester, Roslev, 788,876,898,1140, 
1210, 1334,1359,1454,1475,1522,1629, 
1664, 1875, 1876,1955, 2085, 2303, 2347, 
2400, 2443, 2535, 2693, 2721, 2747.

Nielsen, Azer (1652), brygger i Helsing
ør, 159, 481, g. 1. m. (?) Kirsten Lau- 
ritzdatter (1652), 481, g. 2. m. (?) Bar
bara Eriksdatter, 159, 481.

Nielsen, Bernt (1873), grosserer, Køben
havn, 1358.

Nielsen, Christen (1697), Nødebo, 1085.
Nielsen, Claus (1573), byfoged i Helsingør,

1822.
Nielsen, F. C. (1815—35), Ramløse, 1360.
Nielsen, Frants (1600’rne), Slangerup, 

g. m. . . ., 2054.
Nielsen, Gudmand (d.1615), borgmester i 

Helsingør, 182.
Nielsen, Hans (1589), borgmester i Hel

singør, 1052, 330.
Nielsen, Hans (d. 1583), præst i Strø, 1492, 

1502.
Nielsen, Hans (før 1579), rådmand, Hel

singør, 120.
Nielsen, Hans (d. 1737), slotsfoged, Frede

riksborg, 1958.
Nielsen, Hans (1626), Helsingør, 180, 

182.
Nielsen Hans (Jens) (1514), kirkeværge i 

Søborg, 1141.
Nielsen, Isak (1829), Gørløse, 2192.

Nielsen, Jens (1904), afbygger, Æbelholt, 
1430.

Nielsen, Jens (1838—64), soldat, Tjæreby, 
1409.

Nielsen, Jochim (1764), Hillerød, 1086.
Nielsen, Just (1680), bisidder, Helsingør, 

141.
Nielsen, Jørgen (d. 1587), præst i Ølsted, 

1542.
Nielsen, Lars (1834), klokker i Strø, 1524.
Nielsen, Lars (1767—1849), præst i Ram

løse og Annisse, 1358, 1360, g. m. Mette 
Achtonia Pihl, 1358, 1360.

Nielsen, Laurits (d. 1591), præst i Slange
rup, 2098, g. m. Margrete Thomasdatter, 
2098.

Nielsen, Marie Sophie, g. m. bødkermester 
Martinsen (s.d.).

Nielsen, Mattis (1515), Helsingør, 44.
Nielsen, Mogens, provst, 2448, note 48.
Nielsen, Morten (d. 1644), præst i Farum, 

2502, g. m. Anna Pedersdatter, 2502.
Nielsen, Niels (1672), skovrider, Nødebo, 

1088.
Nielsen, Peder (d. efter 1647), præst i Græ

sted og Mårum, 1196, note 33 og 35.
Nielsen, Peder (d. 1659), præst i Helsingør, 

127, (209), 210.
Nielsen, Peder (d. før 1820), Jørlunde,

2279.
Nielsen, Peder, se Hveen, Peder Nielsen.
Nielsen, Per (1559), kirkeværge i Kregme, 

1566, 1573.
Nielsen, Peter (d. 1604), præst i Skævinge 

og Gørløse, 1476, g. 1. m. Anna Peders
datter, 1476, g. 2. m. Catharina Johan- 
nisdatter, 1476.

Nielsen, Rasmus (1687), Helsingør, 223.
Nielsen, Sophie (1838—69), f. Styff, Hørs

holm, 1006.
Nielsen, Sophus (f. og d. 1869), Hørsholm,

1006.
Nielsen L., Peder (1623), Græsted, 1196, 

note 23.
Niemand, Hans Rasmussen (1652), bryg

ger i Helsingør, 159, 261, 289, note 339, 
g. 1. m. Maren Todesdatter (1652), 159, 
g. 2. m. Dorete Jørgensdatter (d. 1667), 
289, note 339.

Niemand, Jørgen Rasmussen (1620—69), 
overformynder i Helsingør, 261, g. m.
H. G. D.,261.
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Nilssøn, Anders (1447), ridder i Dronning
holm, 1042, 10582, 1558.

Niman, Diric, Helsingør, 182.
Nissen, A. C. (1840—1919), hotelejer, pro

prietær, Hillerød, 1933, g. m. Mathilde 
Wittrock (1860—1921), 1933.

Nissen, Christina Rebecca (1746—64), 
Helsingør, 497.

Nissen, Marius Morits (1845—88), høj
skoleforstander, 1604, g. m. Emma Chri
stine Steiner (1849—90), 1605.

Nissen, Nicolas Christian (1695—1779), 
justitsråd og toldkammerer, 497, 498, 
g. m. Anna Magdalena Struckmann 
(1746), 497.

Niste, Johan dapifer (1295), 1149, note 
57.

Nolte (o. 1740), slotsforvalter, Fredens
borg, 790, g. m. Ane Kirstine Refdahl 
(d. 1793), 790.

Norden (d. 1776), kaptajn, 509, note 259.
Nordmand, Laurits (1530), skriver på 

Krogen, 1257.
Norman, våben, 2629.
Norman, Anna Catrina (o. 1625), Selsø, 

2629.
Norman, Christian (o. 1625), Selsø, 2629.
Norman, Ernst (1579—1645), til Selsø, 

lensmand, 2628, 2689, 2630, g. m. Inge
borg Arnfeld (1594—1658), 2629.

Norman, Jochum (1579), til Trebevitz 
(Pommern), 2630, g. m. Catrine von 
Kalden (1579), 2630.

Norman, Kierstine, g. m. Jochum Fride
rich Pentz (s.d.).

Normann, våben, 444f.
Normann, Adam (1578), jægermester, 444, 

445.
Norrie, Adam Gordon (1862—1935), Hel

singør, 558.
Norrie, Edith (1889—1960), talepædagog,

558.
Norrie, Elizabeth (1821—70), Helsingør, 

552.
Norrie, Eloise Breese (1856—1921), Hel

singør, 558.
Norrie, Gordon (1790—1874), købmand i 

Helsingør, 551, 552, g. m. Maria (d. 
1828), 551.

Norrie, Gordon (1855—1941), læge, Hel
singør, 558, g. m. Charlotte Harbou 
(1855—1920), kvindeorganisator, 558.

Norrie, Gordon, Helsingør, 556, g. m. Mary 
Ann Good (1787—1855), 556.

Norrie, John (1822—1905), bogbinder
mester i Helsingør, 558, g. m. Louise 
Jacobsen (1830—90), 558.

Norrie, John (1751—1832), Helsingør, 
552.

Norrie, Mary (1820—50), Helsingør, 552.
Norrie, William Good (1866—1946), for

fatter og teaterdirektør, 559, g. m. 
Olivia Johanne Margrethe Jørgensen 
(1869—1945), skuespillerinde, 558.

Norrie, William Gordon (1827—65), skibs- 
deklarerer, vicekonsul i Helsingør, 558, 
g. m. Fanny Wright (1832—85), 558.

Noviomagus, Christian Poulsen (d. 1613), 
præst ved Frederiksborg, 1686.

Nuland, Kort van (1500), rådmand i Hel
singør, 533, note 19.

Numsen, Christian Frederik (1741—1811), 
direktør for Øresunds toldkammer, 559.

Numsen, Friderica Juliana Maria von 
(f. 1764), 494.

Numsen, Friderich von (1737—1802), 
kammerherre, oberstløjtnant, 494, g. 1. 
m. Eleonora Francisca von der Osten 
(1737—65), hofdame, 4932, 494.

Nyborg, Lauritz Jørgensen (d. 1663), 
præst i Skævinge og Gørløse, 1476, 2445.

Nyegaard, Susanne, g. m. Selstrup (s.d.).
Nyerup, Karen Marie, g. m. Christian 

Ludvig Strøm (s.d.).
Nürrenberg, Anna, g. m. Georg Friderich 

Weinschenk (s.d.).
Nägler, se også Naegler.
Nägler, Jeremias (1723—1804), oberst

løjtnant, Helsingør, 549, g. m. Sophia 
Elisabeth Bruns (1733—99), 549.

O A I (1677), Lynge, 1992.
O A S (1869), 2328, note 51.
O A S (1831), Uvelse, 2161.
O D (1581), Helsingør, 180, 182.
O I S P (1701), Græsted, 1194.
O S R (1738), Tikøb, 712.
Ocksen, Friederica Louise, g. m. Conrad 

Ployart Schoubynacht (s.d.).
Ocksen, Henrik van (d. o. 1770), oberst

løjtnant, 491.
Oehlenschläger, Adam (1779—1850), dig
ter, 571.
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Oelsen, Niels (o. 1600), g. m. Bodell Wil- 
lumsdatter (d. 1624), 1232.

Ogelbye, Dorthe Clausdatter, g. m. Jørgen 
Karstensen Atke (s.d.).

Ogelbye, Jørgen Ebbesen (d. 1710), rektor 
ved Slangerup skole, degn og feltpræst, 
2079, 20802, 2110.

Ohle, våben, 445.
Ohle, Hans (1602—58), kaptajn, Hel

singør, 445.
Ohlrogge, Friderich Ernst Johann von 

(1772—1839), generalmajor og komman
dant på Kronborg, 548, 553, 554.

Olborg, Hans (1615), bogbinder, Jørlunde, 
2266.

01...datter, Dorthea, g. m. Niels Olsen 
(s.d.).

Olde..., våben, 1120, 1143.
Olde..., Johan (o. 1300?), Søborg, 11202.
Olde..., Johan (o. 1200), 1143.
Oldenburg, Eva Dorothea, von, g. m. 

Hans Ernst von Dessin (s.d.).
Oldenburg, Johan Erik (d. 1679), dr. med., 

Helsingør, 486.
Ole N. (1600’rne), Helsingør, 48.
Olesdatter, Pernille, g. m. Frederik Leiel 

(s.d.).
Olesen, Anders (1615), Helsingør, 261, g. 

m. Karen Nielsdatter (1615), 261.
Olesen, Jørgen (d. efter 1846), gårdejer, 

Melby, g. m. Maren Jensdatter (1806— 
46), 1632.

Olivarius, C. A. (1813—92), præst i Åge
rup og Kirkerup, 2403, note 53.

Olivarius, Niels (1685—1728), præst i 
Græsted og Mårum, 1193, g. m. Dorothea 
Bøgvad (f. o. 1689), 1193.

Olpius, Melchior (1645), kirkeværge, Hel
singør, 486, g. 1. m. Clara (d. før 1645), 
486, g. 2. m. Maren Gregorsdatter (1645), 
486.

Olrik, familien, 548.
Olrik, Christian Magnus (1797—1847), 

præst i Tikøb, Hornbæk og Hellebæk, 
715f.

Olrik, Holger Ludvig (1769—1824), råd
mand og hospitalsforstander i Helsingør,
550, g. m. Ane Sophie Hellesen (1795— 
1857), 550.

Olrik, Jacob Baden (1802—75), etatsråd 
og borgmester i Helsingør, 558, g. m. He. 
lene Christine Rosenørn (1813—92), 558.

Olrik, Poul Christian Stemann (1840— 
1903), Helsingør, 559.

Ols, Karen (1600’rne), Helsingør, 530.
Olsdatter, Ane Margrethe, g. m. Anders 

Larsen (s.d.).
Olsdatter, Anna, g. m. Niels Jensen Lind 

(s.d.).
Olsdatter, Marie Magadalene, g. m. Jør

gen Christensen (s.d.).
Olsen (o. 1850), smed, Gilleleje, 1170.
Olsen, Anders (1618), renteskriver i Kø

benhavn, 1947.
Olsen, August Ferdinand (1811—60), 

smed, Vinderød, 1604.
Olsen, Falch (d. 1655), borgmester i Slan

gerup, 2088, 2089*, 2216, g. m. Sophia 
Hansdatter, 2087, 2088, 2089*.

Olsen, Hans (d. 1857), afbygger, Farum, 
2504.

Olsen, Hans (1806), gårdejer, Alsønderup, 
1455, note 41.

Olsen, Henrik (d. 1861), Blovstrød, 915.
Olsen, Jørgen (1621), kirkeværge i Nørre 

Herlev, 1949.
Olsen, Knud (1750—1804), gårdmand, Fa

rum, 2502, g. m. Giertrud Larsdatter (d. 
efter 1804), 2502.

Olsen, Lars (d. 1859), murersvend, Hille
rød, 1929.

Olsen, Laures (1559), Helsingør, 144.
Olsen, Maria, g. m. Peder Christian Engel 

(s.d.).
Olsen, Martin (1870), amatørarkæolog, 

Esrum, 1044.
Olsen, Martin (1921), maler, Esrum, 1138.
Olsen, Niels (d. 1653), fiskemester i Hel

singør, 255, 263, g. m. Margaret Pouls- 
datter, 263.

Olsen, Niels (1557), formand, Helsingør, 
86.

Olsen, Niels (1590), kirkeværge i Ølsted, 
1542, 1554.

Olsen, Niels (d. 1498), rådmand i Hel
singør, 468, g. m. Dorthea O1. . .datter 
(1498), 468.

Olsen, Peder (1528), franciscanermunk, 
historiker, 537, 1213, 1215.

Olsen, Peder (d. 1915), lærer, Gilleleje, 
1170.

Olsen, Rasmus (1644), kirkeværge i Lynge, 
1990, 1992.

Oluf (o. 1591), degn i Asminderød, 858.
Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 184
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Oluf (o. 1590), degn i Melby, 1635.
Oluffsen, våben, 446 f.
Oluffsen, Jens (1632—75), artillerikap

tajn, 446 f.
Olufsdatter, Birgitta, g. m. Erich Hansen 

(s.d.).
Olufsdatter, Sisse, g. m. Herman Jørgen- 

søn Lipper (s.d.).
Olufsdatter, Sophie, g. m. Søren Poulsen 

Judichær Gotlænder (s.d.).
Olufsen, Bent (d. 1619?), rådmand, Lands- 

krona, 238, 240.
Olufsen, Søren (1644), præst i Græse og 

Sigerslev, 2211.
Orm, Hans (1672), skrædder, Nødebo,

1088.
Oschner (1835), kirkeværge, tømrermester, 

Helsingør, 404.
Osten, våben, 493.
Osten, Eleonora Francisca von der, g. m. 

Friderich von Numsen (s.d.).
Osten, Vilhelm August von der (1697— 

1764), direktør for finanserne og Øre
sunds toldkammer, 414, 493, 494, g. 1. 
m. Charlotte Amalie von Lutzow (1696 
—1743), 493, 494.

Ostmand, Chrestina Cadira(?) (1640— 
1717), Birkerød, 963.

Ostrup, Lauritz Hansen (d. 1599), præst i 
Snostrup, 2325, g. m. Karen Rasmus- 
datter, 2325.

Owen, våben, 479.
Owen, Anna Martinusdatter (1656), Hel

singør, 167, 509, note 257.
Owen, Maria, g. 1. m. Thomas Lund (s.d.), 

g. 2. m. Georg Meiland (s.d.).
Owen, Martin (d. 1674), borgmester i Hel

singør, 160, 167, 446, 477, 495, 496, g.
1. m. Anna Clausdatter Ihn (1666), 160, 
167, 509, note 257, g. 2. m. Ide Heister 
(1674), 495, 496.

Oxe, våben, 115, 260.
Oxe, Johan (d. o. 1490), til Tordsø, rigs

råd, 43, 442, 54, 636, 270, 291, 292, 1042, 
g. 1. m. Biritte Bondesdatter Thott (d. 
1474), 63, 1042, g. 2. m. Inger Bille (d. 
1507), 632.

Oxe, Peder (1520—75), rigshofmester, 115, 
528.

Oxe, Peder (d. o. 1441), rigsråd, 43, 67,
260, g. m. Mette Godov (d. efter 1451), 
67, 260.

P A R V, g. m. Peder Andersen Randulf 
(s.d.).

P A S (1746), kirkeværge(?), Ølsted, 1537.
P C F (1703), 927.
P C S (1654), kirkeværge( ?) i Gørløse, 

2185.
P D (1600’rne), Helsingør, 488.
P E J (1699), Birkerød, 946.
P F (1679), Slangerup, 2073.
P G M (1653), Helsingør, 158.
P H (1838), Ferslev, 2772.
P H B (1747), Nørre Herlev, 1954.
P H I (1563), Kregme, 1564.
P H N (1563), Kregme, 1564.
P N (1623), Græsted, 1193.
P N L (1623), Græsted, 1194.
P P (1860), Dråby, 2568.
P S (1629), Helsingør, 182.
P S S L (1679), Slangerup, 2074.
Paaske, se Poscolan.
Påske, Niels (1608), præst i Väsby, Skåne, 

2592.
Pagh (1923), Lyngerup, 2523.
Pagh, Margrethe (1923), Lyngerup, 2523.
Paludan, Peder (1755—99), præst i As

minderød, Grønholt og Fredensborg,
793, g. m. Margrethe Benedicte Thille- 
rup (1762—1833), 793.

Paludan-Müller, Frederik (1809—76), 
digter, 793*, 794, g. m. Charite Borch 
(1801—84), 794.

Pantlitz, Anna Sophie, g. m. Tevis Wilde 
(s.d.).

Parsberg, våben, 444, 2272, 2338.
Parsberg, Anne, g. m. Hans Skovgaard 

(s.d.).
Parsberg, Anne Cathrine, g. m. Otto Pog- 

wisch (s.d.).
Parsberg, Niels (1578), lensmand, 4442.
Parvus, våben, 971.
Parvus, Christophorus, se Lille, Chri

stoffer.
Patersen, Aniche (1708), Helsingør, 49.
Patersen, David (1680), rådmand, Hel

singør, 141.
Patholm (d. 1808), toldbetjent i Helsingør,

559.
Patholm, Peder (d. 1787), 790, g. m. Su- 

sanna Herløv (1787), 790.
Paulsen, Mette Augusta (1776—1845), 

Hørsholm, 1005.
Paulus (o. 1325), Kregme, 1579.



PAV ------ PEDERSEN 2907

Pav, Jan de (o. 1575—1600), præst i 
Oudenburg, Nederlandene, 1876, 2275.

Pavls, Otto Georg (1775), konferensråd og 
direktør for Øresunds toldkammer, 498, 
g. m. Anna Kamphövenern (1714—75), 
498.

Peckel, Frantz (d. 1727), apoteker i Hel
singør, 494, g. m. Ingeborg Roth (d. 
1710), 494.

Peder (1496), abbed i Esrum, 126f, 127*. 
1052, 1056.

Peder (1559), abbed i Esrum, 85, 87, 90, 
1042.

Peder (1633), klokker, Ganløse, 2452.
Peder (1559), skruemester, Landskrona, 

90, 92, 223.
Pedersdatter, Ane (d. 1602), Ferslev, 2775.
Pedersdatter, Anna, g. m. Peter Brock- 

man (s.d.).
Pedersdatter, Anna, g. 1. m. Morten Niel

sen (s.d.), g. 2. m. Mads Madsen (s.d.).
Pedersdatter, Anna, g. m. Peter Nielsen 

(s.d.).
Pedersdatter, Anna, g. m. Rasmus Regel

sen (s.d.).
Pedersdatter, Anna, g. m. Mogens Jensen 

Rosenvinge (s.d.).
Pedersdatter, Anne, g. m. Peder Hansen 

(s.d.).
Pedersdatter, Anne, g. m. Anders Søren

sen (s.d.).
Pedersdatter, Dorothea, g. 1. m. Jens 

Svendsen Beck (s.d.), g. 2. m. Nicolai 
Dahl (s.d.).

Pedersdatter, Dorothea, g. m. etatsråd 
With (s.d.).

Pedersdatter, Johanne, g. m. Jørgen Pe
dersen (s.d.).

Pedersdatter, Karen, g. 1. m. David von 
der Heyde (s.d.), g. 2. m. Jürgen Hol- 
mern (s.d.).

Pedersdatter, Katharina, g. 1. m. Poul 
Thiesen (s.d.), g. 2. m. (?) Wolff Geis- 
sler (s.d.).

Pedersdatter, Kirsten, g. m. Sivert Albert 
Backer (s.d.).

Pedersdatter, Kirsten, g. m. Bent Peder
sen Laholm (s.d.).

Pedersdatter, Kirsten, g. m. Hans Rost- 
gaard (s.d.).

Pedersdatter, Kirsten, se Bircherod, Kir
sten Pedersdatter.

Pedersdatter, Maren, g. m. Peder Peder
sen Friis (s.d.).

Pedersdatter, Maren, g. m. Anders Laur
sen (Broger) (s.d.).

Pedersdatter, Marine, g. m. Hans Mechel- 
borg (s.d.).

Pedersdatter, Marine, g. m. Iver Pedersen 
(s.d.).

Pedersdatter, Mette (Medea), g. m. Jens 
Danielsen Høet (s.d.).

Pedersdatter, Sidsel (d. 1740), Tikøb, 715.
Pedersen, Adser (1745), tømmerhandler, 

Hørsholm, 898.
Pedersen, Anders (1568), kirkeværge i 

Skævinge, 1469.
Pedersen, Anders Stibolt (1835), styr

mand, Asminderød, 787.
Pedersen, Berent (1677), handelsmand, 

Helsingør, 289, note 338, g. m. Kirsten 
Gudmandsdatter (o. 1628—77), 262.

Pedersen, Christen (d. 1615), præst, se 
Colding, Christen Pedersen.

Pedersen, Christiern (Christian) (1546), 
borgmester i Helsingør, 41, 2801.

Pedersen, Christiern (1480—1554), ma
gister, historisk forfatter, 1230.

Pedersen, Cort, se Hvalsøe, Cort Pedersen.
Pedersen, Eskild (1726), skipper, Gilleleje,

1161.
Pedersen, Gøde (1751), Skibby, 2694.
Pedersen, Hans, se Perssen, Hans.
Pedersen, Isak (1576), præst i Malmø, 234.
Pedersen, Iver (1653), skriver, rådmand i 

Helsingør, 120, 216, g. m. Marine Pe
dersdatter, 216.

Pedersen, Iver (d. 1637), Ganløse, 24712, 
g. m. Ursula Melchiorsdatter, 2471.

Pedersen, Jens (1633), Helsingør, 213.
Pedersen, Jens(1653),Helsingør, 158,948, g. 

m. Bendte Povelsdatter (1653), 158, 948.
Pedersen, Jens (d. 1850), Skuldelev, 2594.
Pedersen, Jørgen (1756—1862), gårdmand 

i Jørlunde, 22792, g. m. Johanne Peder
sen (1801—51), 2279.

Pedersen, Lars (Lauritz) (1726), skipper, 
København, 1161, 1163.

Pedersen, Lars (1904), Ganløse, 2469.
Pedersen, Lauritz (d. 1613), præst i Sno- 

strup, 2325, g. m. Karen Rasmusdatter, 
2325.

Pedersen, M. (1923), lærer i Søsum, 2397, 
g. m. Anna Hansen (1923), 2397.

184*
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Pedersen, M. Anders (1672), tømrer, Nøde
bo, 1088.

Pedersen, Mogens (d. 1613), præst i Tjære
by og Alsønderup, 1391, 1409.

Pedersen, Morten (d. 1563), rådmand i 
Helsingør, 250.

Pedersen, Niels (1598), præst i Karlebo, 
896.

Pedersen, Ole (d. før 1946), afbygger, 
Tjæreby, g. m. . . . , 1401 f.

Pedersen, Ole (d. 1856), krigsråd, smede
mester, Vinderød, 1604.

Pedersen, Ole (1875), Farum, 2500.
Pedersen, Oluf (1645—97), told- og con- 

sumptionsforpagter, Helsingør, 263.
Pedersen, Peder (1583), borgmester, Køge, 

251.
Pedersen, Peder (o. 1760), brygger i Hel

singør, 549, g. m. Cecilia Ca. . . (1742— 
1808), 549.

Pedersen, Peder (1904), gårdejer, Ganløse,
2469.

Pedersen, Peder (d. 1618) (fejl: 1616), kgl. 
fodermarskal, Helsingør, 261, 464, 467*, 
474.

Pedersen, Peder (d. 1852), Store Carls- 
minde, 1170.

Pedersen, Peder Christensen (d. 1629), se 
Arrebo, Peder Christensen.

Pedersen, Rønne(r) (1699), kirkeværge i 
Helsingør, 93, 192.

Pedersen, Sebastian Calundborg, se Ca- 
lundborg, Sebastian Pedersen.

Pedersen, Søfren (1678), kirkeværge i 
Blovstrød, 916.

Pells, våben, 465.
Pells, Anna Maria (1645), 465.
Pentz, Jochum Friderich (1658), Selsø, 

2629, g. m. Kierstine Norman, 2629.
Pers, Jens (1560), Nørre Herlev, 1949.
Pers, Rasmus (1560), Nørre Herlev, 1949.
Persen, Niells, se Klokker, Niells Persen.
Persen, Rasmus (1599), Sigerslevvester, 

2229.
Perssen, Hans (1495), tolder og rådmand i 

Helsingør, 41, 44, 148, 230.
Peter (1672—1725), zar af Rusland, 1925, 

note 226.
Petersen (1805), kirkesanger, Hørsholm, 

1001.
Petersen, A. (1864), lærer i Skuldelev, 

2594.

Petersen, Abigael Maria, g. m. Johannes 
Petersen (s.d.).

Petersen, Augusta Pauline Marie (1857— 
70), Møllevangen, Melby, 1632.

Petersen, Carsten (1645), Helsingør, 486, 
g. m. Maren Gregorsdatter (1645), 486.

Petersen, Catharina Maria, g. m. Jochum 
von Deurs (s.d.).

Petersen, Claus (1590—1658), skrive- og 
regnemester i Helsingør, 462, 470, g. m. 
Anna Jensdatter Runckels (1600—efter 
1667), 462, 470.

Petersen, Claus (1599), Nykøbing Falster, 
470.

Petersen, Hans, se Perssen, Hans.
Petersen, Hans (1737), Helsingør, 106.
Petersen, Jacob (1663), kammertjener, 

Østrup, 785.
Petersen, Jan (1649), Helsingør, 496.
Petersen, Johannes (d. 1759), translatør, 

kammerråd, Helsingør, 2742, g. 1. m. 
Abigael Maria Müller (d. 1733), 2743, g.
2. m. Else Katharine Fursmans (d. 
1743), 274.

Petersen, Jørgen (1924), Hovgård, Tippe- 
rup, 725, note 2.

Petersen, Karen, g. m. lærer Christensen, 
Lille Lyngby (s.d.),

Petersen, Lorentz (1656), bager og råd
mand i Helsingør, 475, 481, 496, g. m. 
Gertrud Heister (1685), 496.

Petersen, Ludvig Vilhelm (d. 1873), fa- 
briksdreng, Hillerød, 1930.

Petersen, Meta Elisab., g. m. Heinr. 
Georg Fr. Fischer (s.d.).

Petersen, Mogens (1778—1839), brygger i 
Hillerød, 19322, g. m. Dorthe Maria 
Berg (1781—1840), 1932.

Petersen, Rønne(r), se Pedersen, Rønne(r).
Petersen, Theodor V. (1839—64), Skulde

lev, 2594.
Petersen, Villum (d. 1616), rådmand, 

Landkrona, 238, 240.
Petersen von Mønn, Rudolf, se Mønn, 

Rudolf Petersen von.
Peto, Samuel Morton (1855), eng. jern

baneentreprenør og politiker, 1786.
Pfordten, våben, 462.
Pfordten, Byrete Catrine von der, g. m. 

Stefan Kenckel (s.d.).
Pfordten, Hans Erasmus von der (1646— 

1710), kommandant på Kronborg, 460,



PHILIP -------- POVLSEN 2909

462, 488, 489, g. m. Sophia Wissingen 
(f. o. 1657), 462, 488.

Philip, ærkehertug af Østrig (1478—1506), 
357, g. m. Johanne (den Vanvittige), 
(1479—1555), 357.

Philipp II, hertug af Pommern (1606), 
1918, note 33.

Pielsen, Niels, se Niels .. . sen.
Pihl, Mette Achtonia, g. m. Lars Nielsen 

(s.d.).
Pingel, Apelone Sophie, g. m. Aagaard 

(s.d.).
Pingel, Jacob Severin (1747—1832), præst 

i Allested og Veile, 2504, g. m. Janusine 
Christiane Arboe (1789—1836), 2504.

Pingel, Johanne Marie Sophie, g. m. von 
Kohl (s.d.).

Pinning, Didrik (1490), admiral, 345 f.
Piper, Catrina Hansdatter, g. m. Christian 

Gunther Hutzing (s.d.).
Piper (Pyper), Hans (d. 1654), visitør i 

Helsingør, 159, (161), 478, 479, 480, g. 
1. m. Karen Gregersdatter (d. 1643),
479, 480, g. 2. m. Christine Stevelins von 
Gripswolde (1652), 159, 509, note 258.

Piper, Vilhelm Ulrik Frederiksen (1697— 
1768), præst i Helsingør, 439, 495, 570.

Pipers, Margareta Iohan, g. m. Henrich 
Adamsen Schybart (s.d.).

Pistorius, Abigael Hermansdatter (1592), 
470.

Pistorius, Bruno Hermansen (1592), 470.
Pistorius (el. Becker), Herman (1542—97), 

præst i Helsingør, (431), 432, 433*, 470, 
g. m. Anna Rhuman (1557—1648), 432, 
433, 434*.

Plate, H. L., (1701), Græsted, 1183.
Platf oed (d. 1736), postmester i Helsingør, 

262.
Plessen, familien, 493.
Plessen, Christian Ludvig von (1676— 

1752), til Selsø, 2597, note 24.
Plessen, Victor Christian von (1696— 

1771), amtmand, 2537, note 44.
Plocross, Anneke, g. m. Svend Egeroed 

(s.d.).
Plum (d. o. 1765), regimentsskriver, Es- 

bønderup, 1038, g. m. Cathrine Elisa
beth (d. efter 1766), 1038.

Plum, Claus (1792), Helsingør, 542.
Plum, Margrete Catherine, g. m. Joh. Peter 

Wedel (s.d.).

Plum, Marie Sophie, g. m. Vilhelm Bar- 
tholomæus Bentzien (s.d.).

Pogwisch (Powisch), våben, 2269, 2272, 
2338.

Pogwisch (1650), patron for Strø kirke, 
1504.

Pogwisch, Frantz (1651) til Ravnholt, 
2755, 2779.

Pogwisch, Henning (1662), 2755.
Pogwisch, Otto (o. 1610—84), lensmand 

på Frederiksborg, generalkrigskommis- 
sær, 642, 1564, 1577, 2269, 2273, 2316, 
2338, g. m. Anne Cathrine Parsberg (d.
o. 1660), 2273, 2338.

Pontoppidan, Isak Sidenius (1857), skibs
reder og købmand, 221.

Poppenheim, Alexander (1613), lensmand, 
Helsingør, 105.

Porse, Knud (d. 1330), hertug af Halland,
758, 1010, g. m. Ingeborg, hertuginde 
af Sverige (1301—61), 758, 1010,
1635.

Poscolan (Paaske), Hans Jensen (d. 1694), 
præst i Torup, 1652, g. m. Magdalena 
Gudmandsdatter, 1652.

Pothorst, Hans (1480), opdagelsesrejsende, 
admiral, 291, 342, 345 f.

Poulsdatter, Anna Maria, g. m. Andreas 
Nielsen Hvidt (s.d.).

Poulsdatter, Bente, g. m. Frantz Laurit
zen (s.d.).

Poulsdatter, Ellen, g. m. Niels Tygesen 
(s.d.).

Poulsdatter, Karine, g. m. Hans Lucho 
(s.d.).

Poulsdatter, Maren, g. m. Anders Jensen 
Ølstykke (s.d.).

Poulsdatter, Margaret, g. m. Niels Olsen 
(s.d.).

Poulsen, Adam (1879—1969), skuespiller, 
teaterchef, 1274.

Poulsen, Claus (d. 1617), kaptajn, 474, 
g. m. Alhed Hermansdatter (1619), 474.

Poulsen, Hans (1624), Helsingør, 173.
Povelsdatter, Bendte, g. m. Jens Peder

sen (s.d.).
Powisch, se Pogwisch.
Povl (d. 1651), kusk på Herlufsholm, 2569.
Povlsen, Jacob (1335), biskop i Roskilde, 

1492, 1494.
Povlsen, Peder (1471), præst(?) i Grøn

holt, 876.
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Prahl, Adolph (1818—1820), Birkerød, 
966.

Prahl, Anne Hedevig (1806—1817), Birke
rød, 966.

Prahl, Jacob Nicolai (1760—1837), præst 
i Birkerød, 966.

Pram, H. F. (1726—1800), præst i Slags
lunde og Ganløse, 2434.

Prentz, Joachim Frederich (1669), til 
Selsø, 2633, note 44.

Priemé, familien, 2161.
Printz, våben, 464.
Printz, Mauritius Wibrand (d. 1628), kgl. 

skibskaptajn, Helsingør, 464, 486, g. m. 
Annicke Cordtsdatter, 464, 486.

Prip, Anne Marie, g. m. Christian Jacob 
Theophilius de Meza (s.d.).

Proons, Antonii (d. 1687), Helsingør, 487.
Pryss, Jørgen (1606), guldsmed i Køben

havn, 1810.
Præst, John, Esrum, 1060.
Puggaard, Signe, g. m. Henry Tegner (s.d.).
Pullich, Anton Ferdinand (1840), Tikøb,

716.
Purgan, Georg von (1775—1852), oberst, 

Helsingør, 556.
Putscher, Johan Gottlieb (d. 1781), told

skriver og konferensråd, 495, g. m. 
Marie Richbourg (d. 1793), 509, note
272.

Pyper, Hans, se Piper, Hans.

Quist, Erich Wilhelm (d. 1779), præst i 
Skævinge og Gørløse, 1461, 14762, g.
1. m. Mette Jensdatter Rhode (1728— 
57), 14762.

Quist, Peder (1667—1740), præst i Jør- 
lunde, 2278, g. 1. m. Lene Andersdatter 
(1678—1703), 2278.

Qvistgaard, Regine Dorothea, g. m. Peter 
de Svanenskjold (s.d.).

R, Søborg, 1147.
R G K (1701), Blovstrød, 910.
R H D (1641), Helsingør, 479.
R H F (1588), Farum, 2492.
R O K, se Olsen, Rasmus.
R S E (1836), Tikøb, 713.
Raae, Peder (1825—89), præst i Jernved,

759, 769, 1096, 1155.
Raben, våben, 448.

Raben, Frederik (1693—1773), amtmand, 
992.

Raben, Jørgen Frederik von (1658— 
1700), kaptajn, Helsingør, 448, 489.

Raben, Nicolai (1748—1811), præst i 
Slangerup og Uvelse, 2056. 2111, g. m. 
Marie Dorthea Staahl, (1759—1848), 
2111.

Rabens, Johanna, g. m. Friderich Bartel 
(s.d.).

Rachlov, Jesper (1690), præst i Græse og 
Sigerslevvester, 2226.

Radier, Malthe Jensen (1655—1730), præst 
i Ølstykke, 2345, g. m. Beata Vinding 
(d. 1735), 2345.

Radulf, Ellen, g. m. Eskild Lauritsen (s.d.).
Ragoczy, I. W. S. L. Valerius (1869—- 

1958), Hørsholm, 1007.
Ragoczy, L. J. W. (1880-—1964), Hørsholm,

1007.
Rahstedt, Johanne Sophie (1779—1849), 

Helsingør, 555.
Raid, Carl (1870—1950), præst i Hillerød 

og Nørre Herslev, slotspræst, 649.
Raid, N. J. (1899—1972), præst, Frede

riksberg, 646.
Ramløse, Hans Hansen (1661), præst v. 

Ålborg Frue Kirke(?), 1780.
Ramsing, Albrett (1575), præst, 148.
Ranch, Hieronymus Justesen (1539— 

1607), præst i Viborg, digter, 634, note 55.
Randrup, Birthe, g. m. Axel Ursin (s.d.).
Randulf, Peder Andersen (1614), byfoged, 

rådmand og borgmester i København,
1162, g. 1. m. PARV, 1162, g. 2. m. 
Anne Baltzersdatter (d. 1622), 1162.

Rantzau, våben, 4442.
Rantzau, Breide (1556—1618), til Rant- 

zausholm, 4442.
Rantzau, Frantz (1555—1612), til Søholm, 

lensmand, 4442.
Rantzau, Gert (1558—1627) til Breiten- 

burg, lensmand på Kronborg, stathol
der, 330, 4442, 957, 1027, 2028.

Rapost, Henrich (d. 1676), maler, Hel
singør, 733.

Rar, Lene Pedersdatter, g. m. Johan 
Nielsen Bruun (s.d.).

Rasch (1740), inspektør ved flyvesandet, 
Tibirke, 1333.

Rasch, Otto Christian (1765), kammerråd, 
regimentsskriver, Esbønderup, 1038.



RASMUS ------- RHUMAN 2911

Rasmus, præst i Lynge, se Wolsing, Ras
mus.

Rasmusdatter, Boel (1610), Lillerød, 1976.
Rasmusdatter, Christina, g. m. Bendix 

Hansen (s.d.).
Rasmusdatter, Gertrud, g. m. Cort Peder

sen Hvalsøe (s.d.).
Rasmusdatter, Ingeborg, g. m. Peder 

Nielsen Bröger (s.d.).
Rasmusdatter, Karen (1610), Lillerød, 

1976.
Rasmusdatter, Karen (1602), Lynge, 2318.
Rasmusdatter, Karen, g. 1. m. Hans An

dersen (s.d.), g. 2. m. Hans Taggesen 
(s.d.).

Rasmusdatter, Karen, g. m. Niels Morten 
Hansen (s.d.).

Rasmusdatter, Karen, g. 1. m. Lauritz 
Hansen Ostrup (s.d.), g. 2. m. Lauritz 
Pedersen (s.d.), g. 3. m. Hans Simon
sen Hoff (s.d.).

Rasmusdatter, Kirsten, g. m. Bendix 
Hansen (s.d.).

Rasmusdatter, Mette, g. m. Erich Jacob
sen (s.d.).

Rasmus ns (Nielsen?) (1681), kirkeværge i 
Asminderød, 775.

Rasmussen, Anders (1649), kirkeværge 
ved Søborg kirke, 1140.

Rasmussen, Bodel (1678), kirkeværge i 
Blovstrød, 916.

Rasmussen, Bodel (1710), Blovstrød, 911.
Rasmussen, Christen, se Fabricius, Chri

stian Rasmussen.
Rasmussen, Eske (1572), kirkeværge i 

Ganløse, 2303.
Rasmussen, Henning (1967), Allerslev, 

2480.
Rasmussen, Jesper (1606), kirkeværge, 

Slangerup, 2067.
Rasmussen, Karine (d. før 1573/74), Hel

singør, 144.
Rasmussen, Søren (d. 1850), Skuldelev, 

2594.
Rasmusses, Karine, g. m. Rasmus Mat

søns (s.d.).
Rasst, Christoffer (1621), slotsherre, 1949.
Ratcken, våben, 928.
Ratcken, Johan Philip (1717), bestyrer på 

Hørsholm, 928.
Ravensberg, våben, 2722.
Ravensberg, Jep Jensen, se Jensen, Jep.

Ravn, Dorothea Catharina, f. Schouboe 
(d. 1833), Vinderød, 1603.

Recke, Didrick Adolph von (1752—1816), 
oberst, landinspektør, 792, g. m. Char
lotte Amalia Merdin (1764—1838), 792.

Reedtz, våben, 444.
Reedtz, Peder (1578), staldmester, 4442.
Refdahl, Ane Kirstine, g. 1. m. slotsfor

valter Nolte (s.d.), g. 2. m. Carl Fride- 
rich Dølner (s.d.).

Regel, Mogens (d. 1722), præst i Borup og 
Kimmerslev, 271, g. m. Birgitte Lime 
(d. 1728), 271.

Regelsen, Rasmus (o. 1605—62), rådmand 
i Helsingør, 160, 244, 256, 266, g. 1. m. 
Anna Pedersdatter (1652), 160, 256, 
g. 2. m. Margrete Jacobsdatter (d. 1689), 
241, 244, 245, 256, 266, 288, note 313.

Regelsen, Vincent (d. 1730), rådmand i 
Helsingør, 176, 494, 507, note 170, g. m. 
Karen Stüver (d. 1744), 494, 507, note 
170.

Regnersøn, Peter (1333), klosterbroder i 
Sorø, 377 ff, 391 f.

Rehfeldt, Albrecht (d. 1777), postmester 
og hospitalsforstander i Hillerød, 1956.

Reiiers, Magdalene, g. m. Hans Brandt 
(s.d.).

Reiman, Hans (d. efter 1620), kgl. brønd- 
og bygmester, Helsingør, 460, 461*, g. 
m. Ursula Hansdatter (1638), 460, 461*.

Resen, biskop, 1400.
Reusch, Johannes (1722—75), konsump- 

tionsforvalter, Helsingør, 273, g. 1. m. 
Drude Køster (o. 1730—63), 272, 273, 
g. 2. m. Margretha Magnussen (d. efter 
1775), 273.

Reusch, Susanne Margrethe, g. m. Johan 
Magnus Christian Weise (s.d.).

Rheder, Anna Barbara von, g. m. Eze- 
chias Levin von Arentskiold (s.d.).

Rhod, Laurids Christiansen (1585—1651), 
tolder og borgmester i Helsingør, 191, 
215, 216, 234, 243*, 244, 277, g. m. 
Margrete Hansdatter (1588—1650), 215, 
243*, 244.

Rhod, Povel Olsen (o. 1578—1621), præst 
i Karlebo, g. m. Karen Helmechsdatter, 
899.

Rhode, Mette Jensdatter, g. m. Erich 
Wilhelm Quist (s.d.).

Rhuman, Anna, g. 1. m. Herman Pisto-
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rius (s.d.), g. 2. m. Augustinus Sand 
(s.d.).

Rhuman, Claus Hansen (d. 1619), præst i 
Lyngby, 1523.

Rhuman, Margrete Hansdatter, g. 1. m. 
Hans Dal (s.d.), g. 2. m. Jens Morten
sen (s.d.), g. 3. m. Christian Rasmussen 
Fabricius (s.d.).

Rhuman, Wolfgang (1572—1637), rektor 
for Københavns Universitet, 2454, 2465,
2470.

Riber, Niels (1528), Grønholt, 880.
Riber, Peder Trellund, se Trellund, Peder.
Ricardsdatter, Catharina, g. m. Christof

fer (Parvus) Lille (s.d.).
Richardsen, Poul (1647—77), præst i Hel

singør, (431), 436*, 437, g. m. Anna So
phie Steman (d. 1712), 437, (438).

Richardt, Christian (1831—92), forfatter, 
720, 1414, 1875.

Richbourg, Marie, g. m. Johan Gottlieb 
Putscher (s.d.).

Riders, Annike, g. m. Jens Nelsen (s.d.).
Riifesthal (1928), frue, Søbækgård, Esper- 

gærde, 725.
Rike (d. 1139), biskop i Slesvig og Ros

kilde, 1341.
Rittersdorph, Sophie Amalia, g. 1. m. H. 

Aystrup, g. 2. m. Johannes Kjær (s.d.).
Riving, Anders Knudsen (d. 1676), præst 

i Lyndby, 1523.
Rochaw, våben, 482.
Rochaw, von (1678), oberstløjtnant, 482, 

g. m. Anna Hedewig von der Goltzen 
(d. 1678), 465f, 482.

Rode, Dorrethe, g. 1. m. Peder Jensen 
Grove (s.d.), g. 2. m. Hans Rostgaard 
(s.d.).

Rogert, Christian Berbandt (1789—1850), 
rådmand i Helsingør, 404, 555.

Rohde, Jan de (1665), toldskriver i Hel
singør, 497.

Rohden, våben, 482.
Rohden, Margrethe, g. m. Isbrandt von 

Holten (s.d.).
Rold, Anders Christensen (d. 1685), by

foged i Helsingør, 2622, g. m. Marine 
Nicolaidatter Kruse (d. 1721), 262.

Rollfinck, Herman (1599), stenhugger, 
596, g. m. Marri, 596.

Rom, Hans (1458), Alsønderup, 1453.
Romer, Henrik (1589), Helsingør, 162.

Romsdal, Mads Mogensen (d. 1699), præst 
i Blovstrød og Lillerød, 916.

Ronander, Jens (1677—1728), præst i 
Harridslev og Albæk, 2595, g. m. Anne 
Johansdatter (o. 1654—1729), 2595.

Ropper, Ane Christine, g. m. Daniel 
Lundsten (s.d.).

Rosen, Christine Isabella (1839?—43), Lille 
Lyngby, 1524.

Rosen, David (1791—1857), præst i Lille 
Lyngby og Ølsted, 1524.

Rosen, Emilia Frederica (1825—48), Lille 
Lyngby, 1524.

Rosenberg (1830), fuldmægtig, Ølstykke, 
2418.

Rosengaard, våben, 444 f.
Rosengaard, Christoffer (1578), hof sinde,

444, 445.
Rosenheim, Christian Ulrich (o. 1700), 

Helsingør, 263.
Rosenheim, Jens (d. 1690), overkrigs- 

kommissær, 263, 2662, g. m. Anne Cha- 
trine Compotelle (d. 1707), 263, 2662.

Rosenkrantz, våben, 1152 2584, 2585, 
2589, 2611, 2626, 2634, note 57, 2745, 
2749.

Rosenkrantz, Anne, g. m. Tyge Krabbe 
(s.d.).

Rosenkrantz, Birgitte, g. m. Peder Bille 
(s.d.).

Rosenkrantz, Fr. Chr. (1724—1802), til 
Egholm, 2762.

Rosenkrantz, Holger (1702—85), officer, 
arkitekt, 804.

Rosenkrantz, Holger (1517—75), rigsråd, 
1152, g. m. Mette Mouridsdatter Krog- 
nos (d. 1558), 1152.

Rosenkrantz, Iver (1674—1745), stats
mand, 2438, 2440, 2441.

Rosenkrantz, Niels (1627—76), til Selsø, 
amtmand, 2575, 2585, 25892, 2611, 
2626, 2634, note 57, g. m. Berte Skeel 
(1644—1720), til Selsø, 2575, 2585, 
25892, 2611, 2626, 2634, note 57.

Rosenkrantz, Oluf (1623—85), til Eg
holm, 2641, 2698, note 8, 2755, 2768, 
2779, 2786, g. m. Birgitte Krabbe 
(1634—85), 2768, 2786.

Rosenkrantz, Vibeke, g. m. Erik Krag 
(s.d.).

Rosenmeier, Sophie, g. m. Johannes 
Schrøder (s.d.).
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Rosenmeyer, Karen, g. m. L. L. Schiering 
(s.d.).

Rosenstand, Ph. (d. 1912), overdommer, 
borgmester i Helsingør, 110.

Rosenstand Goiske, Ingeborg Foss, g. m. 
Christian Bastholm (s.d.).

Rosenvinge, våben, 173*, 177, 179*, 251, 
270, 507, note 173.

Rosenvinge, Anne Jensdatter, g. m. Jens 
Hansen (s.d.).

Rosenvinge, Birgitte Willumsdatter, g. m. 
Jonas Clausen Heinnemarck (s.d.).

Rosenvinge, Christina Madsdatter (1656), 
Helsingør, 167.

Rosenvinge, Hans Mogensen (1558), Hel
singør, 41.

Rosenvinge, Henrik Mogensen (d. 1583), 
borgmester og tolder i Helsingør, 412, 
852, 88, 177.

Rosenvinge, Jens Mogensen (d. 1563 el. 
64), tolder i Helsingør, 40, 41.

Rosenvinge, Karen Madsdatter (1656), 
Helsingør, 166.

Rosenvinge, Mads Mortensen (1652), tol
der i Helsingør, 142, 160, 166, (1672), 
g. m. Chatrine Christoffersdatter, 142,
160, 166.

Rosenvinge, Martin Jensen (d. før 1652), 
toldskriver i Helsingør, (160), g. m. 
Barbara (1652), 160.

Rosenvinge, Mogens Jensen (d. 1528), 
borgmester i Helsingør, 41, g. m. Anna 
Pedersdatter (1558), 41.

Rosenvinge, Morten Jensen (d. 1625), tol
der i Helsingør, 261, 2704, 271, 3 hu
struer, 261.

Rosenvinge, Willum Mortensen (o. 1587— 
1637), tolder i Helsingør, 2703, 2713, g. 
m. Birgitte Sinesdatter (o. 1550—1634), 
2702.

Rosier, Johanne Sureau de, g. m. Jacob 
Arentzen (s.d.).

Rosing, Anne (1788—1851), Asminderød,
794.

Rosing, Johanne Cathrine (1756—1853),
f. Olsen, skuespillerinde, 793*, 794.

Rosing, Ofelia, g. m. Johan Christian 
Drewsen (s.d.).

Rostad, Cornelis Siversøn (d. 1645), Hel
singør, 480, g. m. Maricken Thomas- 
datter (1645), 480.

Rostgaard, familien, 2487, 2488.

Rostgaard, våben, 7832, 2501.
Rostgaard, Conradine Sophie, g. m. Fride- 

rik von der Maase (s.d.).
Rostgaard, Frederik (1671—1745), Kroge- 

rup, geheimearkivar, 248, 273, 775.
796, note 48.

Rostgaard, Hans (1625—84), til Krogerup, 
amtsforvalter, 246*, 247, 2484, 256, 
2732, 288, note 324, 289, note 336, 777, 
7832, 2508, note 79, g. 1. m. Kirsten 
Pedersdatter (1637—68), 246*, 247, 248,
257, 273, 7832, g. 2. m. Cathrine As- 
mundsdatter Arendrup (1636—72), 246*, 
247, 248, 257, 273, g. 3. m. Dorrethe 
Rode (1633—77), 273, 288, note 324.

Rostgaard, Jens (d. 1715), Farumgård, 
krigs- og landkommissarius, 2501, 25022, 
g. m. Else Iversdatter (d. 1741), 2496, 
25013, 25022.

Rostgaard, Sophia Magdalena (1722—27), 
Helsingør, 273.

Roth, Henrik (d. 1690), apoteker i Hel
singør, 487, 494.

Roth, Ingeborg, g. m. Frantz Peckel (s.d.).
Rothe, I. H. (1843), kommandant på 

Kronborg, 630.
Rothe, Rudolph (1802—77), gartner, slots

forvalter, Fredensborg, 830.
Rotman, Henrik (1589), kirkeværge, Hel

singør, 330, 392.
Rud, våben, 444f, 2589.
Rud, Knud (1578), hofjunker, 444, 445.
Ruemand, Catharine (1602), Nørre Her

lev, 1956.
Ruemand, Else (1602), Nørre Herlev, 

1956.
Ruemand, Hans (d. 1611), skrædder, 

Nørre Herlev, 1956, g. m. ... (d. 1602), 
1956.

Ruhofdt, Claus (1597), Helsingør, 450.
Ruiter, Jacob de (1569), borgmester i 

Warscoot, Nederlandene, 2275.
Rumohr, våben, 2560.
Rumohr, Ide Hedevig, g. m. Vincentz 

Hahn (s.d.).
Runckel, våben, 462 f.
Runckel, Johan (1684), Helsingør, 462, 

470, g. 1. m. Anna Jensdatter (1600— 
før 84), 462, 470, g. 2. m. Helene (1697), 
470.

Runckels, Anna Jensdatter, g. 1. m. Claus 
Petersen (s.d.), g. 2. m. Runckel (s.d.).

Danπmrks Kirker, Frederiksborg amt 185
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Runckels, Helene, g. 1. m. Johan Runckel 
(s.d.), g. 2. m. Hans Struer (s.d.).

Rundin (1881), proprietær, Helsinge, 1222.
Rustad, Ole v. (1781—1850), oberstløjt

nant, 716, g. m. Frederikke Wilhelmine 
Sprunck (1767—1831), 716.

Ruugaard, Anne Barthuline, g. 2. m. Chri
sten Jensen (s.d.).

Rysgaard Jensen, P. J. (f. 1934), præst i 
Hillerød, 1607, note 70.

Røning, N. (1777), klokker i Helsingør,
222.

Rønnow, våben, 115.
Rønnow, Joachim (d. 1544), udvalgt bi

skop i Roskilde, 44, 2195.
Rørdam, Thomas Skat (1832—1909), bi

skop, 110.

S, Helsingør 182.
S H D (1677), Helsinge, 1232.
S H D, Ramløse, 1362, note 23.
S M (1731), Birkerød, 939.
S M (1649), Slangerup, 2070.
S M D (1769), Helsingør, 269.
S R (1656), Helsingør, 168.
S S K G I (1588), Slagslunde, 2438.
Sv P S (o. 1900), Skuldelev, 2591.
Sadolin, Karen Hansdatter, g. m. Niels 

Hansen Munch (s.d.).
Samsing, Peder (o. 1492—1562), præst i 

Helsingør, 118, 184, 191, 234, 277.
Samsø(e), Peder, se Samsing, Peder.
Sand, Augustinus (1567—1649), præst i 

Helsingør, 431, 432*, 434*, 435*, g. 2. 
m. Anna Rhuman (1557—1648), 432, 
433, 434*.

Santen, Cornelius von (1656), Helsingør,
495.

Saxen, Andreas (1593), rådmand i Hel
singør, 180,1812, 182.

Scavenius, Jacob Frederik (1838—1915) 
(fejl: I. P.), politiker, 334.

Scavenius, Peder (1678—1738), general
major, Helsingør, 266, g. m. . . . , 266.

Schaldemose, Julie (1802—45), f. Bech, 
Tikøb, 716.

Schebye, Alexander Hansen (1738—93), 
præst i Helsingør, 185, 192.

Scheel, Anna Beate Henningsdatter, g. m. 
Hans Sørensen Lemming (s.d.).

Scheel, Otto, se Skeel, Otto.

Scheel Plessen, våben, 2595.
Scheel Plessen (1835), patron for Skulde

lev kirke, g. m. Margrethe von Hede- 
mann (1835), 2583, 2597, note 30.

Scheidtman, Johan Martin (1778—1812), 
kaptajnløjtnant ved søetaten, Helsingør, 
498.

Scheller, Georg Christian (1814—68), præst 
i Blovstrød og Lillerød, 915.

Schertner, Paulina, g. m. H. Ch. Hübner 
(s.d.).

Schielderup, Mads Madsen (d. 1692), 
præst i Helsingør, 257.

Schierbeck, Peter Christian (1778—1846), 
købmand i Helsingør, 557, g. m. Chri
stiane Marie Morell (1782—1856), 557.

Schiering, L. L. (1675), kammerskriver, 
1470, g. m. Karen Rosenmeyer, 1470.

Schiff, Sophie (1823), 986.
Schimmelmann, Heinrich Carl (1724—82), 

Hammermøllen, Hellebæk, statsmand, 
679, 749.

Schmid, Nicolai, se Nicolai smed.
Schmidt, Boas Larsen (1770—1842), Hel

singør, 554, g. m. Christine Adolph 
(1772—1845), 554.

Schmidten, Johan Frideric v. (1762— 
1830), Hillerød, 1932, g. m. Christiane 
Elisabeth Harboe (1761—1847), 1933.

Schmidt-Phiseldeck (d. 1891), Snostrup, 
2325.

Schmidt-Phiseldeck, Martin Aleth (d. 
1892), Snostrup, 2325.

Schnellpfeil, Heinrich (d. før 1721), Hel
singør, 483, 492.

Schnellpfeil, Susanna Elisabeth, g. m. Jo
han Wilhelm Engelbrecht (s.d.).

Schomack, Gerdt, se Schumacher, Gert 
Albertsen.

Schouboe, Dorothea Catharina, g. Ravn 
(s.d.).

Schoubynacht, Christina Sophia von, g. 
m. Gerhardt Joachim von Deurs (s.d.).

Schoubynacht, Conrad Ployart (1735), 
Helsingør, 274, g. m. Friederica Louise 
Ocksen (1735), 274.

Schovs, Kirstine Hansdatter, g. m. Ebbe 
Mogensen (s.d.).

Schrader, Hans (d. 1622), Helsingør, 2001, 
g. m. Frovken Willumsdatter, 2001.

Schram, G. (1837), Ølstykke, 2339.
Schreytter, våben, 445.



SCHREYTTER ---------  SIMMELKJER 2915

Schreytter, Michael (d. 1658), svensk kap
tajn, 445.

Schrøder (1726), inspektør, Gilleleje, 1161.
Schröder, Anna, g. m. Peder Clod (s.d.).
Schrøder, Christopher (1743—1813), præst 

i Helsingør, 258.
Schrøder, Hans Andresen (1609—50), 

præst i Fakse, 212.
Schrøder, Hans Joach. v. (d. 1817), major 

og toldkasserer, Frederikssund, 669, 
g. m. Ida Nicol. Lassen (d. 1853), 669.

Schrøder, Johanne Marie, g. m. Simon 
Unna (s.d.).

Schrøder, Johannes Hansen (1650—1711), 
præst i Helsingør, (209), 212, 258, g. m. 
Sophie Rosenmeier (d. 1732), 258.

Schrøter, J. Fr. W. (1726), kaptajn, 1003.
Schubart, Anna Margaretha von, g. m. 

Christian Frederik von Kleist (s.d.).
Schubel, Christian (1760—1848), Helsing

ør, 555.
Schumacher, våben, 1578.
Schumacher, Gert Albertsen (1641—91), 

præst i Helsingør, 140, 146, (209), 211*,
212, 1578, 1582, note 63, g. m. Anna 
Mortensdatter Bendzon (d. 1693), 1578, 
1582, note 63.

Schumacher, Herman (d. 1670), Kregme, 
1580.

Schumacher, Nicolaus (d. 1670), Kregme, 
1580.

Schurhaff, Peter Jansen (før 1649), Hel
singør, 496.

Schwabe, Nicolai (1615), møntmester, 
Hillerød, 1864.

Schwartzkopf, Isak (1686—1754), præst i 
Kregme og Vinderød, 1578, g. 1. m. 
Maria Højer (d. 1740), 1579, g. 2. m. 
Hedvig Kirstine Bruun (o. 1725—62),
1579.

Schybart, Henrich Adamsen »von Kloster 
Tolwa«, 466, g. m. Margareta Iohan 
Pipers, 466.

Schyth, Niels (1745), klokker i Helsingør, 
249.

Schøller, Christen Casparsen (1609—77), 
borgmester i Køge, 288 f, note 326.

Scotus, Johannes Mattheas (1652), Hel
singør, 159, g. m. Hellena Arratt (1652),
159.

Sebolten, Dorothea, g. m. Johan Frederik 
Meyer (s.d.).

Segelcker (1873), købmand i Esbønderup, 
1010.

Sehested, våben, 1956.
Sehested, Elisabeth, g. m. Arnoldus v. 

Falkenskiold (s.d.).
Sehested, Hannibal (1779—85), Helsingør. 

277.
Sehested, Jacob (d. 1564), Havelsegård, 

1536, g. m. Lene Tønnesdatter Viffert 
(d. 1579), 1527, 1536\ 1537*.

Sehested, Peter (1785), generalkrigskom- 
missær, 277, g. m. Sophie Magdalene 
Klieme, 277.

Seidell, Mikkel (1?66), Helsingør, 182.
Sejersdatter, Else, g. m. Christian Falck 

(s.d.).
Selmer, Mette Catharina, g. m. Hans 

Jacob Weile (s.d.).
Selstrup (1764), Kregme, 1572, g. m. Su

sanne Nyegaard, 1572.
Senichsen, Bohne (d. 1703), norsk post

mester i Helsingør, 484, g. m. Elisabeth 
Jacobsdatter (d. 1699), 484.

Seuel, Susanna, g. m. Valdin von Spangen- 
berg (s.d.).

Seulenburg, våben, 445.
Seulenburg, Heinrich (1605—58), til Tusa- 

macki, svensk oberstløjtnant, 445.
Sevel, Hans Just (1694—1728), professor, 

præst i Asminderød og Grønholt, 789,
791, g. m. Anna Dreyer (Dreijer) (1691— 
1771), 789, 791.

Sevel, Søren (1727—59), magister, præst 
i Egeslevmagle, 789.

Severin af Tranquillia (1427), biskop, 537.
Severinsen, Peter (1500’rne), læge i Kbh., 

209.
Seydel, Margrethe Jørgensdatter, g. m. 

Jacob Holgersen (s.d.).
Seydel, Mikkel (d. 1616), byfoged, Hel

singør, 254, g. m. Margreta Baltasars- 
datter (d. 1611), 254.

Seyer, N. S. (1783), styrmand af Rostock,
488.

Sicleers, våben, 1876, 2275.
Sicleers, Livinus de (1569), byfoged(?) i 

Gent, 1876, 2275.
Sidelman (d. 1733), proviantforvalter i 

Helsingør, 2732, 274.
Simmelkjer, Peter Chr. (o. 1850), kaptajn, 

Dråby, 2569, g. m. Marie Sophie Kjell- 
dahl (o. 1850), 2569.

185*
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Simon (1632), skriver, Nødebo, 1087.
Simonsdatter, Anne, g. m. Køning An

dreasen (s.d.).
Simonsdatter, Margarete, g. m. Johan 

Wilders (s.d.).
Simonsen, Anders (d. før 1798), Skenkelsø,

2279.
Simonsen, Jens (1828), gårdmand, Lille

rød, 1977, g. m. Karen Jørgensdatter 
(1828), 1977.

Sinding, Gudmand (1780), Skuldelev, 2594.
Sinding, Poul (1748—86), præst i Skulde

lev og Selsø, 2594.
Sinesdatter, Birgitte, g. 1. m. Alexander 

Leiel (s.d.), g. 2. m. Willum Mortensen 
Rosenvinge (s.d.).

Sivertsen, Christian (1728—1804), køb
mand i Helsingør, 264. 2712, g. m. 
Anne Malene Ferslef (1731—95), 271.

Sivertsen, Simon (el. Sigvardt) (1726), 
urtekræmmer i Helsingør, 1036.

Skåning, Rasmus Hansen (1658), præst i 
Blovstrød og Lillerød, 913 f, 916, g. 1. 
m. Alhed. .. (d. før 1658), 916, g. 2. m. 
Margrethe Flecladet(?) (d. efter 1658), 
916.

Skaarup, Eleonore Jensdatter, g. m. Hans 
Sørensen Lemming (s.d.).

Skade, Peder (1688), magister, Søborg, 
1096, g. m. ... 1096.

Skave, våben, 1162, 182, 232, 1666.
Skave, Kirsten, g. m. Jacob Trolle (s.d.).
Skeel, våben, 2584 2585, 2589, 2611, 2626. 

2634, note 57, 2786.
Skeel, Berte, g. m. Niels Rosenkrantz 

(s.d.).
Skeel, Birgitte, g. m. Otte Krabbe (s.d.).
Skeel, Clara Charlotte Fanny, g. m. Peter 

Hersleb Classen (s.d.).
Skeel, Fanny, se Skeel, Clara Charlotte 

Fanny.
Skeel, Otto (d. 1695), til Vallø og Egholm 

2791, g. m. Kirsten (Christine) Bille 
(d. 1704) til Birkelse, 2791.

Skinkel, våben, 116, 444 f.
Skinkel, Morten (1578), hof junker, 444, 

445.
Skinkel, Oluf (1525), lensmand på Slags

lunde hovedgård, 2628.
Skjold-Madsen (1897), sagfører i Helsingør, 

110.
Skovgaard, våben, 115.

Skovgaard, Hans (o. 1526—80), til Skov
gård, rigsråd, 114,115, 2492, g. m. Anne 
Parsberg (1549—92), 2492.

Skrall, Lorentz, se Skram, Laurids.
Skram, våben, 4442, 445, 2715, 27162*, 

2753, note 37.
Skram, Elsebeth, g. m. Eske Bille (s.d.).
Skram, Laurids (1578), 444, 445.
Skram, Niels (1578), hofjunker, 4442.
Skriver, Frantz Lauritzen, se Lauritzen, 

Frantz.
Skriver, Simon, se Christensen, Simon.
Skrivers, Jens (1608), Lönskog, kirke

værge i Väsby, Skåne, 2592.
Skrockendorp, se Strahlendorff.
Slagelse, Jens Hansen (d. 1653), præst i 

Ølstykke, 2347, 2348.
Sietting, Erik Jørgensen (1702—62), præst 

i Ferslev og Vellerup, 2775, g. m. Hanne 
Giødesdatter (1692—1769), 2775.

Smidt, C. M. (1872—1947), arkæolog og 
arkitekt, 1044, 10452, 1046, 1109, 1127, 
1151, 1153, 2131.

Smith (1776), købmand, Frederikssund, 
2286.

Smith, Karen Hansdatter, g. m. Engel
brecht Olsen Holm (s.d.).

Smitt, Arne Wagner, se Wagner Smitt, 
Arne.

Snedsted, Albert (1693—1763), præst i 
Blistrup, 1276.

Sneedorf, Hans Christian (o. 1759—1824), 
orlogskaptajn, digter, 792, g. 1. m. 
Betzy (Marie Elisabeth) Tønder (1770— 
1815), 792.

Snerdisch, Caius (1579), organist, Hel
singør, 202.

Sodenes, Peder Jacobsen (1688—1753), 
færgemand i Helsingør, 258, g. m. Mag- 
dalene Jochumsdatter (1690—1726),
258.

Sommer, Jensenius (1822—73), præst i 
Torup, 1666.

Sommer, Sophia Elisabeth, g. m. Hen- 
drich(?) (s.d.).

Sophia, g. m. James Deacon (s.d.).
Sophia Hedevig, g. m. Rasmus Mønboe 

(s.d.).
Sophie (1557—1631), kong Frederik II’s 

dronning, 353, 377, 390, 393, 594, 1822,
1823, 2034 f.

Sophie, g. m. C. F. Hansen (s.d.).
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Sophie Amalie (1628—85), kong Frederik 
IIFs dronning, 210, 408, 774, 784, 918, 
2338, 2370, 2634, note 57.

Sophie Christiane (1667—1737), mark
grevinde af Brandenburg-Culmbach,
798, 840, 842, 846.

Sophie Hedvig (1677—1735), prinsesse, 
645.

Sophie Magdalene (1746—1813), dron
ning af Sverige, 799, 8402.

Sophie Magdalene (1700—70), kong Chri
stian VI’s dronning, 645, 880, 891, 904, 
976, 978, 1680, 2338.

Spangenberg, Valdin von (d. 1605), kgl. 
vagtmester, Tikøb, 714, g. m. Susanna 
Seuel (1605), 714.

Sparre, våben, 115.
Sparre, Anna, g. m. Mogens Gyldenstierne 

(s.d.).
Spengler (1793), kunstkammerforvalter, 

1789, 1868.
Spretz, Magdalene Rebecca, g. m. Axel 

Ursin (s.d.).
Sprunck, B. A., se Liebmann, B.A.
Sprunck, Frederikke Wilhelmine, g. 1. m. 

Wulff (s.d.), g. 2. m. Ole v. Rustad 
(s.d.).

Spydstrup, Christoffer (d. 1675), kroejer, 
1934, note 3, g. m. Vibeke, 1934, note 3.

Spydstrup, Niels (Nicolai) (1659—1715), 
præst i Helsinge og Valby, 1210, 1218, 
1230, 1233, 1234, 1250, 1254, 1334, 
1358, 2805, g. m. Margrete Bloch (d. 
efter 1715), 1230.

Spärck, Christiane Sophie, g. m. Erik 
Sørensen Lemming (s.d.).

Spæt, Birgitta Euphrosina (f. 1741), Hel
singør, 489.

Spæt, Eleonora (f. 1744), Helsingør, 489.
Spæt, Jacob (f. 1738), Helsingør, 489.
Spæt, Jens Peter (f. 1745), Helsingør, 489.
Spæt, Johan Adam (1702—78), vinhand

ler og oldermand i Helsingør, 4892, g.
1. m. Eleonora Winter (1737), 489, g.
2. m. Elisabeth Bache von Dramen 
(1740), 489, g. 3. m. Hedewig Klycker 
(d. 1747), 489, g. 4. m. Maria Marga- 
retha Matthisen (1749), 489.

Spæt, Johan Andreas (1742—87), køb- og 
handelsmand i Helsingør, 4892, 490, 
g. m. Alice Baildon (1752—efter 87),
489, 490.

Staahl, Marie Dorthea, g. m. Nicolai Rå
ben (s.d.).

Stadts (d. 1743), kaptajn, Helsingør, 272,
273, g. m. Susanne Brochner (1693— 
1758), 272, 273.

Stadz, Torben (1738), kancelliassessor, 
Helsingør, 546.

Stage, Rasmus (1693—1757), præst i Sno
strup, 2325, g. m. Maren Klunker (d. 
efter 1757), 2335.

Stagsted, Cæcilie (1814—69), Nødebo, 
1092.

Stagsted, Hans (1779—1854), forstsag- 
fører, 1092, g. m. Maren Marie Therkeld- 
sen (1782—1875), 1092.

Starinsky, Johanne Wilhelmine, g. m. 
Peter Sølling (s.d.).

Starup, Gert (o. 1966), lærer i Landerslev, 
2468.

Stau, Cornelius (1912), grosserer, Humle
bæk, 855, 857.

Steen, Henriette (1842—94), Asminderød, 
792.

Steen, J. C. (1762—1846), Asminderød,
792.

Steen, Lauritz (1711—1802), kgl. tøm
rermester, Fredensborg, 792.

Steen, Louise (1804—98), f. Drachmann, 
Asminderød, 792.

Steen, Ole (o. 1625), kirkeværge i Gørløse,
2188.

Steen, P. C. (1804—65), Asminderød, 792.
Steenbech, Poul, se Steinbech, Paul.
Steenberg, Betsy Catharina Frederikke 

Elisabeth, g. m. Jacob August Sten- 
feldt (s.d.).

Steenwinckel, Hans van, d. y. (1587— 
1639), arkitekt, billedhugger, 458, g. m. 
Kathrine (Trine) Hybensdatter (d. 1674), 
457*, 458.

Steenvinkel, Hans Ansgar (1924), præste
søn, Søborg, 1139.

Steenvinkel, Emil (1941), præst i Søborg, 
1116.

Stefensdatter, Anna, g. m. Johan Kruse 
(s.d.).

Steinbech, våben, 1088.
Steinbech, Paul (1673), borgmester i Slan

gerup, 669,1087,10882, g. m. AnnaCath- 
rina Werdenborg (1668), 6692, 10882.

Steiner, Emma Christine, g. m. Marius 
Morits Nissen (s.d.).
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Steman, Anna Sophie, g. 1. m. Poul 
Richardsen (s.d.), g. 2. m. Ernst Chri
stian Boldich (s.d.).

Steman, Just Valentin, (1629—89), præst i 
Helsingør, superintendent, (431), 436, 
437*, 481, 489, g. 1. m. Anna Below 
(d. 1677), 436, 481.

Stenderup, Claus Bertelsen (d. 1657), præst 
i Ude- og Oppe-Sundby, 666, 667*, 668, 
670, note 34, 2296, g. 2. m. Karen Chri- 
stensdatter (d. 1665?), 666, 667*, 668.

Stenfeldt, Harald (1809—35), Helsingør, 
557.

Stenfelt, Jacob August (1783—1858), borg
mester i Helsingør, 404, 557, g. m. Betsy 
Catharina Frederikke Elisabeth Steen- 
berg (1791—1862), 557.

Stenstrup, Inger Hesselbek, g. m. Jens 
Hesselbek (s.d.).

Stephan (1175), klosterbroder, Esrum, 
1420.

Stephansen, Niels, præst(?) i Ølstykke 
1630—53, 2352, note 62.

Stevelins von Gripswolde, Christine, g. 
m. Hans Piper (s.d.).

Sthen, Hans Christensen (1540—1610), 
præst og rektor i Helsingør, digter, 48, 
234, 260, 288, note 304.

Stibolt Pedersen, Anders, se Pedersen, 
Anders Stibolt.

Stilling, P. (1848), mag. art., Blovstrød, 911.
Stockmundt, våben, 446.
Stockmundt, Volradt von (1620—70), 

oberstløjtnant, Helsingør, 446, 492, g. 
m. Ide Lucia Hagedorn (d. efter 1670),
492.

Stolpe, A. I. (d. før 1744), Gerlev, 2536.
Stolpe, Nicolai Jørgen (1702—44), præst i 

Gerlev og Dråby, 25362.
Stolpe, N. K. (d. før 1744), Gerlev, 2536.
Stolpe, P. A. (d. før 1744), Gerlev, 2536.
Strachon, Jacob (1652), Helsingør, 159, 

g. m. Else Adamsdatter (1652), 159.
Strahlendorff, våben, 444.
Strahlendorff, Hans (d. 1591), hofsinde, 

4442.
Struckmann, Anna Magdalena, g. m. Ni

colas Christian Nissen (s.d.).
Struensee, Johann Friedrich (1737—72), 

statsmand, 978.
Strøm, Christian Ludvig (1771—1859), 

præst i Kregme og Vinderød, 1580, g. m.

Karen Marie Nyerup (1789—1865),
1580.

Strøm, Marie Philippine, g. m. Peder 
Hoffmann (s.d.).

Stuer, Hans (1697), Helsingør, 470, g. m. 
Helene Runckels (1697), 470.

Stuve, Sophia, g. 1. m. Køning Andreasen 
(s.d.), g. 2. m. Knud Gylden (s.d.).

Stuwer, se Stüver.
Styrup, Anna Cathrina von, g. m. Friderik 

von der Maase (s.d.).
Stüver, Karen, g. 1. m. Bendix Hansen 

(s.d.), g. 2. m. Vincent Regelsen (s.d.).
Stævelins, Christina (Chatarina), g. m. 

Rudolf Persen v. Mønn (s.d.).
Suhr, Johannes Theodorus (1836), gros

serer, Slagslunde, 2443.
Suhr, Peder Jensen (d. 1809), kantor i 

Helsingør, 488.
Suhr, Th. (f. 1896), biskop, 974.
Sundberg, Lovisa, g. m. Antoine Bournon- 

ville (s.d.).
Sunesen, Andreas (d. 1228), ærkebiskop i 

Lund, 1416.
Sunesen, Ebbe (d. 1208), til Knardrup, 

2475.
Sunesen, Peder (1161—1214), biskop i 

Roskilde, 1415, 1416, 1420.
Suobus, Laurs Lorense, se Jørgensen, 

Laurits.
Sureau, Johanne, g. m. Jacob Arentzen 

(s.d.).
Svabe, Margrete, (fejl: Anna Sparre), g. m. 

Mogens Gyldenstierne (s.d.).
Svane, Hans (1756), rektor i Nyborg, 1665.
Svanenskjold, våben, 2750.
Svanenskjold, Niels Jørgensen de (1780), 

til Svanholm, 2740, 2748, 2750, g. m. 
Johanne Neergaard, 2740, 2748, 2750.

Svanenskjold, Peter de (1765—1822), til 
Farumgaard, hofjægermester, 2504, g. 
m. Regine Dorothea Qvistgaard (1766- 
1827), 2504.

Svaning, Abela Hansdatter, g. m. Hans 
Mechelborg (s.d.).

Svaning, Hans (o. 1500—84), historie
skriver, 252.

Svave, våben, 444 f.
Svave, Magnus (1578), hofjunker, 444,

445.
Svend Grathe (Grade), konge (d. 1157), 

1041.
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Svend Nordmand (d. 1088), biskop i Ros
kilde, 12902.

Svendsdatter, Dorthe, g. m. Jochim 
Brandt (s.d.).

Svendsdatter, Inger, g. 1. m. Morten Jen
sen (s.d.), g. 2. m. Per Jensen (s.d.).

Svendsen, Christine, g. m. Niels Johan 
Knudsen (s.d.).

Svendsen, Gudmand (o. 1611—65), præst
i Jørlunde, 2265, 2273, g. m. Anne 
Sørensdatter Brochmand (o. 1617—82), 
2261, 2265, 2266, 2273.

Svendsen, Niels Peter (o. 1885), sømand, 
Tisvilde, 1333.

Svendsen, Poul (1695—1768), brygger, 
stadskaptajn i Helsingør, 260, g. 3. m. Ce
cilia Catarina Almstrøm (1713—87), 260.

Svendsen, Svend (1608), Bräcke, kirke
værge i Väsby, Skåne, 2592.

Svensdatter, Karen, g. m. Peder Chri
stensen (s.d.).

Svenske, Peder Christensen (o. 1591— 
1657), kgl. kammertjener, forpagter, 
Helsingør, 261, g. m. Anna Jensdatter 
(o. 1593—1655), 261.

Søborg, Niels (d. 1704), præst i Blovstrød 
og Lillerød, 1970.

Sølling, Peter (1766—1839), slotspræst på 
Frederiksborg, præst i Hillerød og Her
lev, 1928, g. m. Johanne Wilhelmine 
Starinsky (1771—1849), 1928.

Søren, mester, Helsingør, se Torndal, 
Søren.

Sørensdatter, Anne, g. m. Gudmand 
Svendsen (s.d.).

Sørensdatter, Anne Dorthea, g. m. Peter 
Christiansen (s.d.).

Sørensdatter, Elisa Maria, g. 1. m. præst
i Tikøb Jens Jensen Bircherod, g. 2. m. 
Rasmus Garboe (s.d.).

Sørensdatter, Karen, g. m. Hans Kingo 
(s.d.).

Sørensdatter, Kirstene, g. m. Jesper Ras
mussen Kremer (s.d.).

Sørensdatter, Maren, g. m. Jens Morten
sen (s.d.).

Sørensdatter, Margrethe, g. m. Jacob Gre
gersen (s.d.).

Sørensdatter, Marine, g. m. Svenning Jen
sen Morsing (s.d.).

Sørensen, Anders (1665), Helsingør, 158, 
197, g. m. Anne Pedersdatter, 158, 197.

Sørensen, Frans (el. Hans) (1572), Oppe 
Sundby, 2303.

Sørensen, Hans (o. 1750), degn i Nødebo, 
1090.

Sørensen, Hans (o. 1800—50), parcelist, 
Karlebo, 900.

Sørensen, Jacob (d. 1848), Skuldelev, 
2594.

Sørensen, Jørgen (1664), amtsskriver på 
Frederiksborg slot, 1622.

Sørensen, Laurits (d. 1689 el. 1696), kgl. 
toldkammerer, Helsingør, 257, 2673, 
268, g. m. Anna Catharina Jørgens
datter, 257.

Sørensen, Laurits (o. 1618—60), præst i 
Vejby, 1280, 1307†., g. m. Dorothea 
Mathiasdatter Vessel (1652), 1308.

Sørensen, Peder (d. før 1723), København, 
10912, 1094, note 45, g. m. Elisabeth 
Christina (d. 1727), Nødebo, 10912, 
1094, note 45.

T A D, Helsingør, 481.
Th J (1646), borgmester i Helsingør, 182.
Taagerup, Andr. Bentsøn (1700), kirke

værge i Ramløse, 1359.
Tagesen, Hans (1604), kirkeværge i Ger- 

lev, 2558.
Tagesen, Jacob (d. 1658), præst i Gerlev og 

Dråby, 2559, 2572, note 49.
Taggesen, Hans (d. 1648), præst i Melby, 

1630, 16312*, g. m. Karen Rasmusdatter, 
(d. efter 1648), 1630, 16312*.

Taube, se Due.
Tauber, Joh. (1583), Kronborg, 717, note 

4.
Tegner, Henry (1843—1911), grosserer og 

bankdirektør i Helsingør, 559, g. m. 
Signe Puggaard (1847—99), 559.

Tegner, Isaac Wilhelm (1765—1820) til 
Borup, kgl. agent og købmand, 549, 
g. 1. m. Ellen Marie Lund (1769—1813), 
549, g. 2. m. Christiane Hermandsen, f. 
Christoffersen (1764—1828), 549.

Tegner, L. F. (1872—1960), direktør, Hel
singør, 550.

Tegner, Peter Wilhelm (1798—1857), kom
mandør, 557, g. m. Johanne Cecilie 
Cathrine Christophersen (1802—75), 
557.

Teisner, Frederik (1830), konst. slots-
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gartner på Frederiksborg, direktør, 
1934, note 5.

Terkelsen, Søren (1726), Gilleleje, 1161.
Terkildsøn, Erik (1659), ridefoged på 

Malmøhus, 481, 496, g. m. Marta Hans
datter (1659), 481, 496.

Ternino, Hans, Helsingør, 182.
Thaarup, Thomas (1749—1821), forfatter, 

Hørsholm, 1004.
Thambsen, Magdalene Sophie, g. m. Jens 

Hendriksen Gerner (s.d.).
Therkeldsen, Maren Marie, g. m. Hans 

Stagsted (s.d.).
Thillerup, Margrethe Benedicte, g. m. 

Peder Paludan (s.d.).
Thim, våben, 446.
Thim, Libfridt (1637—72), løjtnant, 446.
Thisen, våben, 476.
Thisen, Poul (d. 1625), 476, 496, g. m. 

Katharina Pedersdatter (1629), 476.
Thomas (1594), Helsingør, 180.
Thomas, præst, Tjæreby, 1394.
Thomasdatter, Margrete, g. m. Laurits 

Nielsen (s.d.).
Thomasdatter, Maricken, g. m. Cornelis 

Siversøn Rostad (s.d.).
Thomasdatter, Marine (d. 1695), Nørre 

Herlev, 1958.
Thomasen, Peter (1598), Helsingør, 596.
Thomassen, Johan (1652), toldskriver i 

Helsingør, 160, g. m. Birgitte Heinne
marck (1652), 160, 167.

Thomesen, Claus (1653), Helsingør, 158.
Thomesen, Jens (1653), skriver på Ham

mermøllen, Hellebæk, 160, g. m. Chri
stine (1653), 160.

Thomesen, Willem (1687), Helsingør, 223.
Thommassen, Mogens (d. 1669), præst i 

Slagslunde og Ganløse, 2445.
Thomsen, se også Thambsen.
Thomsen, Ivar H. (1867—1949), præst i 

Birkerød, 952.
Thorsdatter, Kirsten, g. m. Mogens Mo

gensen (s.d.).
Thorsen, Daniel (1653), Helsingør, 158, 

g. m. Sise Benntsdatter (1653), 158.
Thorvaldsen, Bertel (1768 el. 70—1844), 

billedhugger, 570.
Thott, våben, 1432, 1666, 2046.
Thott, Aage Andersen (d. 1520) til Dron

ningholm, rigsråd, 1416,14322, g. m. Do
rothea Olufsdatter Bonde (d. 1511), 1432.

Thott, Anders (d. 1595), til Sirekøbing, 
lensmand på Laholm, 2046.

Thott, Birgitte (Berite) Bondesdatter, 
g. m. Johan Oxe (s.d.).

Thott, Tage Andersen (d. 1643) til Sire
købing og Jomfruens Egede, 536.

Thrane, Birgitte, g. m. Mentz (s.d.).
Thyra (1853—1933), prinsesse, 799.
Tidemansson, Henrik (d. 1500), biskop i 

Linköping, 522.
Tietgen, C. F. (1829—1901), bankdirektør, 

10952, g. m. Laura Charlotte Jørgensen, 
(1835—1917), 10952.

Tigh, familien, 265.
Tigh, Robert, d. y. (1744) (fejl: Thig), 

engelsk konsul i Helsingør, 109, 193, 
218, 265, 413, 467.

Tigh, Robert, d. æ. (1696), engelsk konsul i 
Helsingør, 262, 265, g. m. Maren Lam- 
bertsdatter (d. 1696), 168, 262, 265.

Timessen, Harmen (d. 1644), Helsingør,
480, g. m. K H T S (1644), 480.

Tischer (Discher), Andreas Møller (d. 
1629), kgl. artillerist på Kronborg, 454, 
456, 474, 475, g. m. Elseb. Buschmans 
(d. 1628), 454, 456, 475.

Titsker, Hendrick (1730), kirkeværge i 
Helsingør, 93.

Tning, James Johannis, se Slagelse, Jens 
Hansen.

Todesdatter, Maren, g. m. Hans Rasmus
sen Niemand (s.d.).

Top, Peder (1666—1741), præst i Karlebo, 
894, g. 2. m. Ingeborg Pouline (Paliliin) 
Poulsdatter Madsen (1707), 894.

Top, Wilhelm (1700—66), præst i Hel
singør, 47.

Torlofsdatter, Margarita, g. m. Mads Jen
sen Middelfart (s.d.).

Torm, Erik Olufsen (1607—67), præst ved 
Vor Frue Kirke, København, 1918, 
note 39.

Torm, Karen Erichsdatter, g. m. Peder 
Willumsen Lange (s.d.).

Torm, Oluf Erichsøn (1641—92 el. 98), 
præst ved Frederiksborg og Herlev, 
1918, note 39.

Torm, Thomas Erichsøn (1688), 1816.
Torndal, Søren Christensen (d. o. 1616), 

mag., præst i Helsingør, 40, 49, 185.
Torsdatter, Christina, g. m. Mogens Mo

gensen (s.d.).
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Torsmedes, Anna, g. m. Hans Meier (s.d.).
Touo (o. 1158—66), bryde i Slangerup, 

2023.
Trellund, Johannes (1669—1735), pro

fessor, biskop, 2617.
Trellund, Peder (d. 1612), skoleholder i 

Ribe og København, kalligraf, 1692, g. 
m. Kirsten (d. efter 1612), 1692.

Trellund, Villads Pedersen (1617), kalli
graf, 1692.

Treschow, Dorothea (f. og d. 1735), Birke
rød, 965.

Treschow, Gerhard (1703—65), præst i 
Birkerød, 964, 965, g. 1. m. Maria Dor
scheus (1703—35), 964.

Treschow, Maria (1743—45), Birkerød, 
965.

Trevor, Jane Rebecca, g. m. John Mul
lens (s.d.).

Trine, g. m. Niels Madsen (s.d.).
Trock, I. W. (1926), Krogsgård, 928.
Trojel, Nicolaj (1866—1923), præst i 

Blovstrød, 915.
Trolle, våben, 1163, 176, 177, 179*, 232,

1666, 2339.
Trolle, Herluf (1516—65), rigsråd, admi

ral, Herlufsholm, 863, 114, 116, 1182, 
126, 130, 131, 148, 170, 176, 177, 178, 
182, 2324, 294, 536, 1673, 1674, 2195, 
g. m. Birgitte Giøe (o. 1511—74), 116, 
1182, 126, 130, 131, 148, 1772, 182, 
2324, 536, 1673.

Trolle, Jacob (1594), til Brødager, lens
mand på Frederiksborg, 1596, 2339, 
2351, note 19.

Trolle, Jacob (1475—1546), til Lillø og 
Knabstrup, ridder, 116, 232, 1666, g. m. 
Kirsten Skave (d. 1534), 116, 1665f., 
1667*.

Trolle, Niels (1520—65), til Torup, 1665f., 
1667*, g. m. Anne Friis, 1665.

Truchsess, Johan Ludvig (1729), Tikøb, 
715, g. m. Catharina Felicitas (1729),
715.

Truchsess, Sophia Catharina (1729—49), 
Tikøb, 715.

Trundsen, Christopher (1544), lensmand, 
14162.

Tryde, Holger (1740—1800), præst i Bir
kerød, 966.

Tröner, Marine Christoffersdatter, g. m. 
Hans Kruse (s.d.).

Tscherning, Eilert (1767—1832), g. m. 
Maria Lutzow (1767—1830), 1603.

Tscherning, Ejler (1706), Helsingør, 496, 
g. m. Else Margrethe Dauw (1749), 496.

Turban, våben, 446.
Turban, Hans (1626—69), artillerikap

tajn på Kronborg, 446.
Tuxen, Lorentz (1618—82), ridefoged, 

forvalter, 944, 952, 959.
Tuxen, Maren Tycho (d. 1661), Birkerød, 

959 f.
Tvede, Jørgen (1790—1849), brændevins

brænder i Helsingør, 555, g. m. Chatrine 
Drewes (1791—1857), 555.

Tygesen, Niels (d. 1614), Helsingør, 254, 
g. m. Ellen Poulsdatter, 254.

Tyle (1576), badskær, Helsingør, 563.
Tysk, Claus (1579), snedker i Helsingør, 

285, note 193.
Tøgersen, Knoph (1721), forvalter på 

Sandholmgård, g. m. Elisabeth (1721), 
1969.

Tønder, Betzy (Marie Elisabeth), g. m. 
Hans Christian Sneedorf (s.d.).

U N, Slangerup, 2068.
Uexkull, våben, 444, 445.
Uexkull, Eberhart (1633—58), svensk 

kammerherre og ritmester, 446.
Uexkull (Oxiel), Otte von (1578), Hel

singør, 4443.
Uexkull (Øxel), Reinholt von (1578), 444,

445.
Uleisten, se Lehsten, von.
Ulfeldt, våben, 115, 2612, 2625, 2627.
Ulfeldt, Corfitz (o. 1520—63), til Holcken- 

havn, rigsråd, 115, 2635.
Ulfeldt, Jacob (d. 1593), til Selsø, rigsråd, 

2599, 2625, g. m. Anne Flemming (d. før 
1570), 2625.

Ulfeldt, Mogens (1569—1616), til Selsø, 
rigsadmiral 2612, 2614, 2627, note 57 
(fejl: 51), g. m. Anne Munk (d. efter 
1648), 2612, 2614.

Ulfstand, våben, 1162, 444, 1536.
Ulfstand, Christine, g. m. Tønne Tønne- 

sen Viffert (s.d.).
Ulfstand, Gert (d. 1560) til Bønnet og 

Ljungbygård, 116, g. m. Giørvel (fejl: 
Giøe) Gyldenstierne (d. 1577), 116.

Ulfstand, Hack Holgersen (1535—94), 
til Hikkebjerg, rigsmarsk, 4442.
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Ulfstand, Jens Holgersen (d. 1523), lens
mand, 521.

Ulrika Eleonora (1656-93), dronning af 
Sverige, 2185.

Unna, Hanne (1824—30), Helsingør, 556.
Unna, Herman Gotfred (1826—90), Hel

singør, 556.
Unna, Ida Velhelmine (1839—1920), Hel

singør, 556.
Unna, Johan Arnold (1820—92), Hel

singør, 556.
Unna, Justine (1844—45), Helsingør, 556.
Unna, Simon (1792—1852), Helsingør,

556, g. m. Johanne Marie Schrøder 
(1799—1877), 556.

Urne, våben, 354, 425, 778, 779, 912, 913, 
1186,1272,1356,1377,1499,1515,1520, 
19902, 1972, 2060, 2154, 2370, 2526, 
2559, 2564, 2573, note 58, 2736, 
2744.

Urne, Christoffer (1593—1663), rigskans- 
ler, 2370, 2372, g. m. Sophie Lindenov 
(1608—52), 2370.

Urne, Frederik (1601—58), til Bregentved, 
lensmand, 354, 406, 505, note 142, 640, 
778, 779, 912, 913, 1186, 1272, 1356, 
1377, 1499, 1515, 1520, 1552, 1654, 
1660, 1680, 1811, 1952, 1972, 19902, 
2154, 2347, 25262, 2559, 2564, 2573, 
note 58, 2736, 2738, g. m. Karen Aren- 
feldt (1598—1673), 354, 778, 779, 1272, 
1356, 1377, 1499, 1515, 1520, 1952, 
1972, 1990, 2344, 2526, 2559, 2564, 
2573, note 58, 2736.

Urne, Jørgen (1598—1642), rigsmarsk, 
lensmand, 1479, 2744, g. m. Margrete 
Marsvin (1606—50), 2744.

Urne, Lage (o. 1467—1529), biskop, 39, 
54, 73, 74, 150.

Urop, Axel (1601—71), rigsråd, 490.
Urop, Anne, g. m. Frederik Budde (s.d.).
Ursin, Axel (1687—1770), præst i Kyndby 

og Krogstrup, 2721, g. 1. m. Magdalene 
Rebecca Spretz (d. 1737), 2721, g. 2. m. 
Birthe Randrup (d. 1758), 2721.

Urup, se Urop.
Ussing, Bagge Nielsen (1714—74), præst i 

Lyngby og Ølsted, 15232, g. m. Maria 
Susanna Böttcher (1716—72), 15232.

Utermarck, Margareta, g. m. Andreas 
Günther (s.d.).

Uxkul, se Uexkull.

W L D H (d, 1697), Slangerup, 2106.
Waddell, Allexander (1653), Helsingør, 

158, g. m. Hellena Cudbert(?) (1653), 
158.

Wadt, Jacob de (d. 1671), kaptajn, Hel
singør, 487.

Wagner Smitt, Arne (f. 1910), arkitekt,
1008.

Wald, Peder Lyder, se Lüderwald, Peder.
Valdemar (1858—1939), prins, 799.
Valdemar I, konge af Danmark 1157—82, 

1096, 1097, 2119.
Valdemar III, konge af Danmark 1215— 

31, 2112, note 7.
Valdemar IV Atterdag, konge af Dan

mark 1340—75, 721, 10422, 1151, 1154,
1636, 2215.

Waldter, Hanns (1615), handelsmand, 
1703.

Valeur, Johannes (1701—71), borgmester, 
justitsråd, 492.

Valkenaer, Jan (1579), købmand, kgl. 
dansk faktor i Amsterdam, 228.

Valkendorf, våben, 444, 1956.
Valkendorf, Anne Cathrine, g. m. Jochum 

Christopher Bylow (s.d.).
Valkendorf, Christopher (1525—1601), 

rigshofmester, 4442, 632.
Wallø, Hans Petersen (d. o. 1613), præst i 

Greve og Kildebrønde, 1408.
Walther, Christian Friderich (1724—85), 

konferensråd, Helsingør, 498, g. m. Su
sanna Dorothea Könemann (1754), 498.

Walther, Sophie Christiane, g. m. Nico
lai Eigtved (s.d.).

Wassard, g. m. Elisabeth Catharina Meyer 
(d. 1786?), 1504.

Watson, g. m. Henrich Hansen (s.d.).
Weche (o. 1750), kommandør, Ganløse, 

2467.
Wedderborn, se Wederborn.
Wedel, Johan Peter (1768—1840), præst i 

Helsinge og Valby, 1234, g. m. Margrete 
Cathrine Plum (1776—1856), 1234.

Vedel Schmidt, Ejgil (f. 1912) (fejl: Eigil), 
billedhugger, 536, note 2.

Wederborn, Mette, g. m. Andr. Bussæus 
(s.d.).

Wederborn, Richardus (1583), kirke
værge, Helsingør, 105.

Veelen, Jørgen von (o. 1625—68), råd
mand i Helsingør, 245, 246*, 247*, 261,
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g. m. Sille Hansdatter Kruse (d. 1688), 
245, 246*, 247*, 261 f.

Weibye, Laurits Sørensen, se Sørensen, 
Laurits, Vejby.

Weile, Birgitte C., g. m. Ieremias Müller 
(s.d.).

Weile, Hans Jacob (1702—83), præst i 
Skibby, 2688, 2694, g. m. Mette Ca
thrine Selmer (1711—80), 2688, 2694.

Weile, S. R. (1767—1848), præst i Mårum 
og Græsted, 1194, g. m. Karen Both 
(1772—1852), 1194.

Weinecke, Elisabeth Cathrine, g. m. etats
råd Giese (s.d.).

Weinecke, Gertrud (1730), jomfru, Hel
singør, 496 f.

Weinecke, Magdalene Hedvig (1730), jom
fru, Helsingør, 496 f.

Weinecke, Nille, g. m. kaptajn Fleischer 
(s.d.).

Weinschenk, Georg Friderich (d. 1758), 
skovridder på Jægerspris, 2569, g. m. 
Anna Nürrenberg (d. 1769), 2569.

Weise, Johan Magnus Christian (1776), 
justitsråd, Helsingør, 273, g. m. Su
sanne Margrethe Reusch, 273.

Weise, Johannes Christian (f. og d. 1776), 
Helsingør, 273.

Weise, Metine Christine, g. m. Andreas 
Chr. von Mehren (s.d.).

Vejensis, Petrus Johannis, se Vejle, Peter 
Johansen.

Vejle, Peter Johansen (1662), Slangerup, 
2073.

Velhauer (Velhauver), Margrethe, g. m. 
Frederik Hammerich (s.d.).

Velhauer (Velhawer), Matthias (d. 1655), 
præst i Helsingør, 160, (431), 435, 436*,
481, 489, g. m. Anna Below (d. 1677), 
435, 481, 489.

Werdenborg, våben, 1088.
Werdenborg, Anna Cathrina, g. 1. m. 

Mogens Ibsen (s. d.), g. 2. m. Paul 
Steinbech (s.d.).

Werenborg, se Werdenborg.
Vermund, sagnkonge, 1146.
Wesling, Frederica, g. m. Gabriel Ferdi

nand Milan (s.d.).
Vessel, Dorothea Mathias datter, g. m. 

Laurits Sørensen (s.d.).
Wewer, Christian (1764—1854), præst i 

Karlebo, consistorialråd, 900, g. m.

Ane Cleophine Magdalene Lønborg 
(1772—1838), 900.

Weyse, C. E. F. (1774—1842), komponist 
organist, 628.

Vibeke, g. m. Christoffer Spydstrup (s.d.).
Viborg, Thomas Nicolai (1671), degn? i 

Jørlunde, 2262.
Wiedemann, Ewart (1697), handelsmand, 

København, 772.
Wieland, Joachim (1714), kancellisekre

tær, 2396, g. m. Inger Hansdatter 
Windekilde (1714), 2396.

Wienberg (1864), murmester, 1954.
Wienecke, Alexandrine, g. m. David Fi- 

scher (s.d.).
Wiess, Caspar, se Wise, Caspar.
Viffert, våben, 15362, 2012, 2044, 2045.
Viffert, Corfitz Tønnesen (d. 1592) til Næs, 

lensmand, 2045.
Viffert, Lene Tønnesdatter, g. m. Jacob 

Sehested (s.d.).
Viffert, Tønne Tønnesen (d o. 1535), til 

Brolykke, 1536, g. m. Christine Ulf- 
stand (d. 1544), 1536.

Wiingaard, (d. 1748), passkriver i Hel
singør, 488.

Wiinholt, Anna Magdalene, g. m. Nico
laus Hornemann (s.d.).

Wiising, Søren Pedersen (1703), kloster
forvalter, Jægerspris, 2527, 2528.

Wilchen, Johan (1764), Oure mølle, 1628.
Wilde, Tevis (1791), borgmester i Helsing

ør, 49, 274, 429, g. m. Anna Sophie 
Pantlitz (d. 1770), 274.

Wilders, Anne Catrine Johansdatter (1656), 
Helsingør, 168.

Wilders, Barbara Johansdatter (1656), 
Helsingør, 168.

Wilders, Cille Johansdatter (1656), Hel
singør, 168.

Wilders, Helle Johansdatter (1656), Hel
singør, 168.

Wilders, Johan (d. 1657), rådmand og 
kirkeværge i Helsingør, 161, 1682, 186, 
392, 487, g. m. Margarete Simonsdatter 
(1652), 161, 168, 186.

Wilders, Lucas Johansen (d. 1673), råd
mand i Helsingør, 168, 487.

Wilders, Margrete Johansdatter (1656), 
Helsingør, 168.

Wile, Ole Sørensen (1690), Sigerslevvester, 
2226.
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Vilhelm (o. 1127—1203), abbed for Æbel- 
holt kloster, 14155, 14163, 1417, 14202, 
1423, 14262, 1427, 14282f, 1433, note 
14 og 16, 1962, 2635.

Vilhelm, prins af Glücksborg (1816—93),
799.

Wilhelmine, g. m. Peter Matijs Deelen 
(s.d.).

Wilhelmine Caroline (1747—1820), prin
sesse, 799.

Wilhelmsdatter, Catharina, g. m. Peder 
Lange (s.d.).

Vilhelmsdatter, Else, g. m. Jesper Ras
mussen Kremer (s.d.).

Wilhelmsen, Niels (d. 1873), sadelmager
lærling, Hillerød, 1930.

Villadsdatter, Kristine (1656), Slangerup, 
2091, 2092, 2102.

Villadsen, Niels (d. 1850), Skuldelev, 2594.
Willum Kræmmer (før 1586), Helsingør, 

392.
Willumsdatter, Ane, Hovgården, Ram

løse, 1364.
Willumsdatter, Bodell, g. 1. m. Jørgen 

Christophersen (s.d.), g. 2. m. Niels 
Oelsen (s.d.), g. 3. m. Morten Casper- 
sen (s.d.).

Willumsdatter, Frovken, g. m. Hans 
Schrader (s.d.).

Villumsdatter, Sigbrit (d. o. 1531), kong 
Christian IFs rådgiver, 486.

Willumsdatter, Ursula, g. m. Christian 
Hunnius (s.d.).

Willumsen, Abel (o. 1675), af Colding,
2694.

Willumsen, Hans (d. o. 1728), bonde, 
Ganløse, 2469.

Villumsen, Jeppe (1649), kirkeværge i 
Vinderød, 1599.

Willumsen, Johan (d. 1623), borgmester i 
Helsingør, 254.

Willumsen, Lavritz (1593), kirkeværge i 
Strø, 1504.

Villumsen, Rasmus (1562), borgmester(?)
i Slangerup, 2068.

Willumsen, Willum (1667), Helsingør, 261.
Willumssen, Berent (1653), Helsingør, 159,

g. m. Tielcke Dircksdatter (1653), 159.
Willumsøn, Laurs (1713), Esbønderup, 

1029.
Wilster, Daniel (1698), søkaptajnløjtnant, 

Helsingør, 497, g. m. de Jelles (1698), 497.

Wilsters, Johanne Catharina (1697—98), 
Helsingør, 497.

Vinantz, Johan (1672), Helsingør, 46, 48.
Winckel, Johan (1685), købmand i Hel

singør, 496, g. m. Gertrud Heister 
(1685), 496.

Vind, våben, 116, 444f, 465, 1132, 2384.
Vind, Anna, g. m. Arent von der Kula 

(s.d.).
Vind, Jacob (1578), sekretær, 444, 445.
Vind, Jacob (1595), til Grundet, 2384, g. 

m. Else Høg (1595), 2384.
Wind, Jens Jacobsen (d. 1694), præst i 

Asminderød, Grønholt og Fredensborg, 
775, 867, 870.

Windekilde, Hans Hansen (1625—1711), 
præst i Stenløse og Veksø, 2355, 2370, 
23722, 2396, 2400, 2401, g. 1. m. Inger 
Gregersdatter (1630—67), 2400, 2401,
g. 2. m. Gertrud Jørgensdatter (1651— 
87), 2396, 2400.

Windekilde, Inger Hansdatter, g. m. 
Joachim Wieland (s.d.).

Windekilde, Lambert (1678—1760), præst
i Lynge og Uggeløse, 2000.

Vinding, våben, 2493, 2394.
Vinding, Beata, g. m. Mal the Jensen Ra

dier (s.d.).
Winding, Hans (1688), København, 2225.
Vinding, Poul (1658—1712), filolog, høje

steretsassessor, Farumgård, 2479, 2481,
2493, 2494, 2507, note 56, g. m. Mar
grethe Sophie Bøgvad (d. 1721), 2493,
2494.

Winding, Torben (1675), Kongens Harre- 
sted, 2096.

Winstrup, Peder Jensen (1549—1614), 
biskop, 1767.

Winter, Eleonora, g. m. Johan Adam 
Spæt (s.d.).

Wintrack, Antoni (d. 1583), Helsingør, 
463.

Wintrack, Elisabeth (d. 1585), Helsingør, 
463.

Wintrack, Hans (d. 1595), dønnikemester, 
Helsingør, 4632, 491.

Wintrack, Hans (d. 1583), Helsingør, 463.
Wintrack, Maria (d. 1583), Helsingør, 463.
Wintrack, Wilhelm (d. 1585), Helsingør,

463.
Wintracken, Lisbeth, g. m. Jan Jansen 

(s.d.).
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Wise, våben, 444f.
Wise, Caspar (1578), drabanthøvedsmand, 

444, 445.
Wissing, Anne, g. m. Hans Mossin (s.d.).
Wissingen, våben, 462.
Wissingen, Sophia, g. m. Hans Erasmus 

von der Pfordten (s.d.).
With (1722), etatsråd, Helsingør, 192, g. 

m. Dorothea Pedersdatter, 192.
Wittrock, Mathilde, g. m. A. C. Nissen 

(s.d.).
Wiuft, Iohanne Marie, g. m. Christen Lar

sen (s.d.).
Vivild, Christen (d. 1660), præst i Asnæs, 

2445.
Wogen, se Woü.
Wolf, Franciscus (1739—88), mestersvend, 

Grønholt, 876.
Woller, Kirsten Jensdatter, g. m. Claus 

Ebbesen (s.d.).
Volsing, Rasmus Lauritsen (1537—1623), 

præst i Lynge og Uggeløse, 1994, 19992, 
2012f, 2318, g. 1. m. Karen Jørgens
datter, 1999, g. 2. m. Birgitte Christof- 
fersdatter Herlof, 1999.

Woltzogen, Elisabeth Johanne von, g. m. 
Johan Georg von Moltke (s.d.).

Woltzogen, Johann von (1715), geheime- 
råd og rigshofråd, 489, g. m. Chathrine 
Louise von Kosboth (1715), 489.

Worm, Christen (1672—1737), biskop, 109, 
2353, 2807.

Worm, Matthias (1636—1707), præsident i 
Ribe, 1780.

Worm, Ole (1588—1654), læge, oldforsker, 
1780.

Worm, P. (1687), justits- og admiralitets- 
råd, 1780.

Wormius, Matthias, se Worm, Matthias.
Worsaae, J. J. A. (1821—85), arkæolog, 

229, 1875, 2658.
Vosbein, Chr. (1768—1823), skibskaptajn,

1933, g. m. Elisabeth Kristine Mørk 
(1778—1849), 1933.

Woü, Werner von (1652), kaptajn, told- 
visitør, Helsingør, 161.

Wright, Edmund (d. 1848), Helsingør, 555.
Wright, Fanny, g. m. William Gordon 

Norrie (s.d.).
Wright, Johanne Bredine, g. m. Sophus 

Magnus Bjørnsen (s.d.).
Wright, Julie (d. 1849), Helsingør, 555.

Wright, Mathilde (d. 1848), Helsingør, 555.
Wulf, våben, 2046.
Wulf, Henrich (Lüdinghausen) (1601), 

hofjunker, 2046.
Wulff (d. før 1831), borgerkaptajn, Tikøb,

716, g. m. Frederikke Wilhelmine 
Sprunck (1767—1831), 716.

Wulff, Christiane (d. før 1793), jomfru, 
Helsingør, 252.

Wulff, Ferdinand Anthon (1793), Hel
singør, 252.

Wulff, Hans Emanuel (1776—1857), kom
mandør i Søetaten, 717.

Würtz, J. M. (1952), fisker, Skotterup, 
725, 972.

Wøldike, Andreas (1687—1770), præst i 
Helsingør, biskop, 146, 204, (209), 212,
213, 258, g. m. Anna Maria Christophers- 
datter Kruse (1688—1748), 258.

Wöldike, Andreas (1752—1836), præst i 
Helsingør, 498, g. m. Anna Hedewig 
Jacobsen (1751—88), 498.

Wøldike, Peder (1741—1811), rektor, pro
fessor, 2609.

Yttrecht, Michel (d. 1738), præst i Blovst
rød og Lillerød, 1969.

Zachariae, Francis James (1852—1936), 
fabrikant, handelsmand, udgiver, 759.

Zacharias (før 1659), plattenslager, Hel
singør, 449.

Zahlmann, Carl (1934), borgmester i Hille
rød, 1928.

Zarth, Anna Catharina (1739—64), Øl
stykke, 2348.

Zarth, Jochum Friderich (1709—69), præst
i Ølstykke, 2348, g. m. Christine Marie 
Kremer (1713—70), 2348.

Zeiner-Lassen, A. (1846—1914), handels
gartner, kirkeværge i Helsingør, 110.

Zeuthen, baroniet, Tølløse, 442.
Ziehlefeld (d. 1758), kgl. divisionskirurg, 

Helsingør, 267, g. m. Anna Frederica 
Milan (1731—73), 267.

Zimmerman, Erdtman (d. 1620), Hel
singør, 486.

Zwerg, Kaj Burchard (1673—1739), præst
i Helsingør, (431), 438f*, 497.

Zwergius, Caius Burchardus, se Zwerg, 
Kaj Burchard.
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Zwergius, Ditlev Gotthard Caisen (1699— 
1757), præst i Slangerup, 2026.

Ølstykke, Anders Jensen (1624—86), sko
leforstander, Helsingør, 262, 2722, g. m. 
Maren Poulsdatter (1646—95 el. 96), 
262.

Ørslef, Peder (1698—1748), præst i Hel
singør, 47, 101, 1062, 120, 208, (209), 
213*, 2272, 263, g. m. Ambrosia Hans
datter Fischer (1715—65), 107.

Örsted, Maren, g. m. Christian Carl( ?) von 
Mehren (s.d.).

Øxel, Øxiel, se Uexkull.
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Alsønderup ........................  1437—1455, 2806
Annisse ......................................... 1363—1382
— planlagt nonnekloster..........................  1363
Asminderød........................  758— 796, 2802
Birkerød ............................  918— 969, 2804
— Vor Frue kloster...................... 973— 974
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Blovstrød............................ 904— 917, 2804
†Brønsholmsdals interimskirke 903, 1003
Dråby............................................  2539—2573
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Gørløse...............................  2175—2194, 2808
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749— 757, 2802
Helsinge.............................  1213—1235, 2805
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ciskanerkloster........................ 537— 538
— Den engelske †kirke............................  542
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Helsingør †Helligkors kapel........................  541
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†kirkesal......................  535— 536, 2802
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— S. Vincens............................................ 510
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†kirkesal..............................................  646
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— Frederiksborg 

frimenighedskirke................................ 1414
Hillerød, Frederiksborg

slotskirke.....................  1673—1926, 2806
--------Frederik II.s †slots

kirke........................................  1681—1687
— Hillerød Hospitals kirke

sale ......................................... 644— 649
— Hillerød †kirke og †kirke- 

gårdskapel....................... 637—643, 2802
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